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VER. TOT BEVORDERING VAN ELECTROTECHN. VAKONDERWIJS IN NEDERLAND
(V.E.V.)
Het doel der V.E.V. is het bevorderen van de theoretische en practische ontwikkeling van personen, werkzaam in het electrotechnische
vak, door: het organiseerer. van cursussen, het afnemen van examens,
het uitgeven van handleidingen, enz.
Cursussen, die opleiden voor één of meer der V.E.V.-diploma’s,
kunnen door de V.E.V. worden ERKEND, waardoor dezen cur
sussen tegen zekere voorwaarden bepaalde rechten worden toe
gekend.
De V.E.V. is officieel betrokken bij de verleening van vestigings
vergunningen in de electrotechnische branche en heeft zich op
verzoek van de vakgroepen „Electriciteitsbedrijven", „Electrotechnisch Ambacht" en ..Detailhandel in Electrotechnische en Radio' artikelen" met de vakopleiding voor die groepen belast.
De V.E.V. is voorts als advieslichaam voor alle zaken, het electro
technische vakonderwijs betreffend, opgenomen in de organisatie der
Vereeniging ter Veredeling van het Ambacht (V.V.A.) het orgaan
door de Regeering aangewezen voor het afnemen van vakexamens
onder Rijkstoezicht.
___________________
INLICHTINGEN OVER HET OPRICHTEN VAN CURSUS
SEN, ERKENNING, VAKOPLEIDINGSZAKEN e.d. worden op
aanvrage verstrekt door den Directeur van het Centraal Bureau
der V.E.V., den Heer C. A. J. MEIJER, Tcsselschadestraat 7,
Amstcrdam-W.
______
AANMELDING VOOR ALLE EXAMENS. AANVRAGEN
HANDLEIDINGEN enz. bij den administratief-qedeleqeerde van
het Bestuur, den Heer H. VAN DE KOPPEL, Tcsselschadestraat 1,
Amsterdam-W._________________ _

De V.E.V. geeft de volgende handleidingen uit:
A. HULPVAKKEN VOOR DE ELECTROTECHNIEK
I. THEORIE DER ELECTRICITEIT
II. STERKSTROOMTECHNIEK
III. ZWAKSTROOMTECHNIEK
IV. INSTALLATIEVOORSCHRIFTEN
V. LICHT EN VERLICHTING
VII. TECHNISCHE VAKKENNIS VOOR DEN RADIODETAILHAN DELAAR
In voorbereiding zijn:
VI. PROJECTEEREN, TEEKENEN EN CALCULEEREN

ADRESWIJZIGING
Met ingang van 15 April 1953 is het adres
CENTRAAL BUREAU V.E.V.
EMMALAAN 6
AMSTERDAM-Z.
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EEN WOORD VOORAF
In 1943 besloot het Bestuur der V.E.V., daartoe aangezocht door
de ondervakgroepen „Radio-reparatiebedrijf" en „Detailhandel in
radio-artikelen", het arbeidsterrein van de vereeniging uit te breiden
met de opleiding en de examineering van hen, die zich als radioreparateur of als radio-detailhandelaar wenschen te vestigen. Ten
einde de in te richten cursussen en de af te nemen examens aan te
passen aan de behoefte van de practijk en de mogelijkheid van
coördinatie met de bestaande V.E.V.-cursussen te onderzoeken,
werd een adviescommissie ingesteld, welke o.m. tot taak had cursus
programma’s en exameneischen te ontwerpen.
Tot onze voldoening werden het Nederlandsche Radiogenootschap alsmede de vakgroepen „Electrotechnisch ambacht”, „Detail
handel in electrotechnische en radio-artikelen" en „Radio-, cinema-,
electro-accoustische-, electro-medische- en luchtreinigingsapparaten"
bereid gevonden, in deze adviescommissie vertegenwoordigers af te
vaardigen, van wier deskundige adviezen een dankbaar gebruik is
gemaakt. De afgevaardigden van de vakgroepen „Electrotechnisch
ambacht" en „Detailhandel in electrotechnische en radio-artikelen”
werden ook door de ondervakgroepen „Radio-reparatiebedrijf" en
„Detailhandel in radio-artikelen" als zoodanig aangewezen.
De door genoemde commissie ontworpen cursusprogramma’s en
exameneischen zijn door alle belanghebbende groepen goedgekeurd,
terwijl de betrokken ondervakgroepen de exameneischen hebben
overgenomen als ontwerp voor door haar inmiddels aan het
Ministerie van Economische Zaken voorgestelde minimumeischen
van vakbekwaamheid voor vestiging als radio-reparateur resp. als
radio-detailhandelaar.
Terwille van de uniformiteit bij de behandeling van de leerstof
op de ingerichte cursussen was het noodig speciale, op het gewenschte niveau afgestemde handleidingen samen te stellen. Ons
Bestuur vond den Heer Ir A. van Ganswijk bereid een handleiding
voor de a.s. radio-detailhandelaars te schrijven. Bij het samenstellen
van dit werk heeft geregeld overleg plaats gevonden tusschen den
auteur en een voor dit doel gevormde redactiecommissie, welke
onder voorzitterschap stond van onzen technisch-gedelegeerde, den
Heer Ir F. C. M. Vogels, en waarin verder zitting hadden de
Heeren H. J. J. Bouman, Ir J. A. J. Bouman en Ir Th. J. Weyers.
Er is naar gestreefd volledige aanpassing aan het examen
programma te verkrijgen met vermijding van alle uitweidingen,
welke voor het beoogde doel te ver zouden voeren, waarbij er
V
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evenwel voor is gewaakt door te groote beknoptheid in onduidelijk
heid te vervallen. De Heer Van Ganswijk is naar onze meening
.hierin volkomen geslaagd en door de populaire wijze, waarop hij de
stof heeft weten te behandelen, zonder daarbij de juistheid van de
eenvoudige theoretische uiteenzettingen uit het oog te verliezen, is
een handleiding ontstaan, welke a.h.w. pasklaar voor den raaiodetailhandelaar is gemaakt.
De eerste twee hoofdstukken van het boek zijn gewijd aan het
meer technische gedeelte van de studie; in hoofdstuk III worden de
eigenschappen van ontvangtoestellen behandeld; hoofdstuk IV ten
slotte handelt over dè warenkennis. Ter verduidelijking van den
tekst zijn vele schema’s opgenomen, terwijl in het laatste hoofdstuk
talrijke foto’s zijn gereproduceerd, welke den lezer in staat zullen
stellen, zich een beeld te vormen van de verschillende onderdeelen
en hulpapparaten en deze in de practijk te onderkennen. De foto’s
werden door de verschillende betrokken firma's welwillend beschik
baar gesteld, waarvoor een woord van dank hier niet mag ontbreken.
In de hoofdstukken I. II en III is een groot aantal vraagstukken
ingelascht, waardoor de leerling ruimschoots gelegenheid krijgt te
controleeren of hij de behandelde leerstof heeft begrepen en ver
werkt.
Ofschoon deze handleiding, zooals uit het voorgaande blijkt, in
de eerste plaats bestemd is voor den V.E.V.-cursist, kan zij ook een
goede gids zijn voor den buiten de vereeniging studeerende, alsmede
voor den reeds gevestigden radio-detailhandelaar, die zijn vakkennis
wat wil opfrisschen.
Wij hopen, dat deze uitgave aan het gestelde doel zal beant
woorden en den studeerenden tot steun zal dienen bij hun streven
om zich de noodige vakkennis te verwerven.
Tot slot van dit voorwoord betuigt ons Bestuur zijn erkentelijk
heid aan allen, die aan het tot stand komen van deze handleiding
hebben meegewerkt, in het bijzonder aan auteur en redactie
commissie.
Het Bestuur der V.E-.V.

Amsterdam, April 1947.

V!

I

INHOUD
HOOFDSTUK I.
§
§
§
§
§
§
§
§

Electriciteitsleer.

1. De kracht, die uitgeoefend wordt op een stroomgeleider in een magnetisch veld
2. Over het opwekken van een spanning door veldverandering
3. Wisselspanning
4. Wisselstroom; wisselstroomgrootheden
5. Zelfinductie
6. Capaciteit
7. Phase en vermogen
8. De transformator

HOOFDSTUK II.
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.
23.
24.
25.
26.

1
5
8
13
18
25
35
41

Radio- en versterkertechniek.

Het geluid
De diode; gelijkrichting
De triode; versterking
Andere buissoorten
De electrische trillingskring
Straling; de zendantenne
Resonantie; de ontvangantenne
Modulatie; detectie; de cascadeschakeling
Oscillatie; menging; de superheterodyneschakeling
Voeding van het ontvangtoestel
Laagfrequentversterkmg
Volume- en klankregeling
Voortplanting van radiogolven

HOOFDSTUK III.
§
§
§
§
§

blz.

48
55
60
66
71
77
82
89
99
102
110
114
117

Eigenschappen van ontvangtoestellen.

122
125
131
138
142

Kwaliteitseischen
Uitvoeringsvormen
Hinderlijke verschijnselen
Bijzondere schakelingen
Kortegolfontvangst
©

VII

n
3

\

I

blz.

§ 27. De installatie en de bediening van een ontvang
toestel
§ 28. Waardeering van een ontvangtoestel
§ 29. Enkele voorbeelden
HOOFDSTUK IV.
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

VIII

3Q.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

147
153
155

Warenkennis.

Inleiding
Electronenbuizen
Weerstanden, isolatiematerialen
Spoelen en transformatoren
Condensatoren
Schakelaars
Trilleromvormers
Smeltveiligheden
Radio-installatiematerialen
Luidsprekers
Microfoons
Gramofoons
Batterijen
Accumulatoren
Gelijkrichters
Meetinstrumenten

160

161
175
180
185
196
200
203
207
212
221
228
232
236
240
242

HOOFDSTUK I.
Electriciteitsleer
§ 1.

De kracht, die uitgeoefend wordt op een stroomgeleider in
een magnetisch veld*

Inleiding.
In den voorbereidenden cursus hebben we kennis gemaakt met
verschillende eigenschappen van den electrischen stroom en zijn
we met zijn werking eenigszins vertrouwd geraakt. Voordat we
de ontvangtoestellen en de andere apparaten, benevens hun onderdeelen, kunnen bespreken is het echter noodig nog heel wat meer
van den electrischen stroom en wat daarmee samenhangt te weten.
In dit boek zullen we daarom eerst enkele paragrafen daaraan
wijden. We bouwen daarbij voort op de reeds verkregen kennis
en het is dus noodig, dat we de stof van den voorbereidenden cursus
zeer goed onder de knie hebben.
Werkingen van den electrischen stroom.
Hoe kan men vaststellen of er stroom door een bepaalden ge
leider vloeit? Den electrischen stroom kunnen we niet zien, niet
hooren en niet ruiken. Wel kunnen we hem voelen als hij door een
lichaamsdeel gaat. Uit ervaring weet iedereen, dat de stroom van
een zaklantaarnbatterij een prikkeling in de tong veroorzaakt.
Raken we met de hand de twee polen van een batterij aan, dan
voelen we ook een prikkeling. Komen we in aanraking met de
blanke geleiders van een elektriciteitsnet dan krijgen we een flinken
schok. De werking van den electrischen stroom in ons lichaam kan
in het laatste geval zelfs den dood ten gevolge hebben.
Een andere werking van den stroom is de verwarming van den
stroomvoerenden geleider. Laten we den stroom door een draad
toenemen, dan wordt deze steeds warmer. Bij voldoend sterken
stroom wordt de draad zelfs rood- of witgloeiend. Dit zien we
iederen dag in een electrische kachel en in een gloeilamp. Van deze
eigenschap van den electrischen stroom maken we gebruik in den
gloeidraad van radiobuizen.
Nog een andere werking van den electrischen stroom ontdekken
we als we 'hem laten gaan door een oplossing van b.v. keukenzout
in water. Figuur 1 laat zien hoe dit geconstateerd kan worden.
In een glazen bakje bevindt zich een oplossing van keukenzout in
1

water. Twee koperen staven zijn daarin geplaatst en verbonden
met de beide polen van een accubatterij. Er blijkt nu een electrische
stroom te gaan loopen, waaruit volgt, dat het zoutbad zich als een
geleider gedraagt. We merken echter al spoedig op, dat er bij de
staaf, die met de positieve pool van de batterij verbonden is, belletjes
ontstaan, die opstijgen. Er vormt zich n.1. als gevolg van den stroomdoorgang een gasvormige stof: chloorgas. In verschillende oplos
singen ontstaan verschillende stoffen; deze werking van den stroom
- is een scheikundige ontleding en wordt electrolijse genoemd. Van
deze eigenschap van den electrischen stroom wordt o.a. gebruik
gemaakt in den accu en den electrolytischen condensator, die we
later zullen bespreken.
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Fig. 2.

Een eigenschap, die bekend is uit den voorbereidenden cursus, is
dat een stroomgeleider een magnetisch veld om zich heen heeft.
Hiervan wordt gebruik gemaakt om electromagneten te maken.
Deze kunnen veel sterker zijn dan permanente magneten. Zij wor
den op velerlei wijze toegepast: in generatoren en motoren, in meet
instrumenten en in luidsprekers.
Krachtwerking van magnetisch veld op electrischen stroom.
Vervolgens komen we tot een zeer belangrijke eigenschap van
den electrischen stroom. Aan de hand van figuur 2 zullen we een
en ander nagaan. De permanente magneet M is voorzien van weekijzeren blokken, de poolschoenen P. Zooals we weten is het mag
netisch geleidingsvermogen van ijzer grooter dan van lucht.
2

De krachtlijnen gaan dus zooveel mogelijk door de poolschoenen
en dit heeft tot gevolg, dat er zich in de luchtruimte tusschen de
poolschoenen meer krachtlijnen bevinden dan er zouden zijn als we
geen poolschoenen hadden aangebracht. We krijgen düs tusschen
de poolschoenen een sterk magnetisch veld. Midden tusschen de
' poolschoenen is, evenwijdig aan de beenen van den magneet, een
koperdraad tusschen veertjes gespannen. Laten we nu met behulp
van een batterij B een stroom door dien draad gaan dan zien we,
dat de draad uitwijkt. Er wordt dus op den draad een kracht uitge
oefend: de stroomvoerende geleider in het magnetische veld ondervindt een kracht. Hier constateeren we een tastbare werking van
den electrischen stroom! Deze eigenschap moeten we nog iets
nauwkeuriger beschouwen. Daartoe draaien we de batterij om;
d.w.z. we verwisselen de aansluitingen waardoor de stroom van
richting omkeert. Nu blijkt de gespannen koperdraad juist naar de
tegenovergestelde richting uit te wijken, vergeleken met zoo even.
Vervolgens draaien we den magneet om, met andere woorden: we
laten de magneetpolen van plaats verwisselen. Dan krijgt de koper
draad weer zijn oorspronkelijke uitwijking. Nemen we nu in aan
merking, dat de kracht op den koperdraad werkt in de richting van
de uitwijking van den draad en stellen we de richting der kracht
lijnen voor door een enkelen pijl en de kracht door een dubbelen
pijl, dan kunnen we de drie gevallen, die we gevonden hebben, in
teekening brengen zooals in figuur 3 is geschied. Daarbij is aan-
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Fig. 3.

genomen, dat we van onder af op den magneet kijken, zoodat we
van den koperdraad slechts de doorsnede zien.
Uit een en ander blijkt, dat de richting van de kracht afhanke
lijk is van twee oorzaken, nl.:
Ie. de richting van de magnetische krachtlijnen en
2e. de richting van den stroom.
3

i

;

Voorts is de grootte van de kracht afhankelijk van
le. de stroomsterkte;
2e. de sterkte van het magnetische veld.
Als de stroomsterkte verdubbeld wordt, wordt de kracht tweemaal
zoo groot. Brengen we een tweemaal sterker magneetveld aan, dan
wordt de kracht eveneens tweemaal zoo groot. We drukken dit uit
door te zeggen, dat de kracht evenredig is met de stroomsterkte en
de veldsterkte.
Kracht van twee geleiders op elkaar.
In figuur 4 zijn twee stroomvoerende geleiders geteekend: 1 en k.
We weten dat deze een magnetisch veld om zich heen hebben. Het
veld van 1 is geteekend en we zien, dat k zich in het veld van 1 be
vindt. Volgens het voorgaande wordt er dus op k een kracht uitge
oefend. Deze is aangegeven door den pijl waarbij is aangenomen,

3.
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Fig. 4.

dat de stroomen in de beide geleiders in tegengestelde richting
loopen. Evenzoo ondervindt 1 een kracht als gevolg van het mag
netische veld van k. We kunnen dit als volgt zeggen: geleiders met
tegengesteld gerichte stroomen trachten zich van elkaar af te be
wegen.
Toepassingen.
Van de krachten, die we nu hebben leeren kennen, wordt op vele
manieren gebruik gemaakt. De opstelling van figuur 2 wordt b.v.
gebruikt als stroommeter: de mate van uitwijking van den draad is

4

een aanwijzing voor de grootte van den stroom. Deze constructie
staat bekend onder den naam: snaargalvanometer van Einthoven.
Andere toepassingen van de besproken krachten vinden we in ver
schillende soorten electrische meetinstrumenten, in electromotoren
en in den electrodynamischen luidspreker.
Vragen:
1. Welke eigenschappen van den electrischen stroom zijn be
kend?
2. Hoe worden deze geconstateerd en waar toegepast?
3. Teeken het geval van fig. 4 op de wijze van fig. 3.
4. In welke richting werkt de kracht, die twee evenwijdige
geleiders met gelijk gerichte stroomen op elkaar uitoefenen?
§ 2.

Over het opwekken van een spanning door veldverandering.
Kan een magnetisch veld een stroom doen ontstaan?
In den voorbereidenden cursus hebben we gezien, dat een electri
sche stroom een magnetisch veld veroorzaakt. Als we door den een
of anderen geleider, wat voor vorm die ook heeft, een stroom
zenden, dan ontstaat een magnetisch veld. We vragen ons nu
echter af: zou ook het omgekeerde waar zijn? Met andere woorden:
zou een magnetisch veld ook een electrischen stroom tengevolge
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Fig. 5.

Fig. 6.
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hebben? We zullen dit onderzoeken aan de hand van een proef, die
in fig. 5 is weergegeven. Zoodra we door de spoel S een stroom
laten gaan, ontstaat een magnetisch veld volgens de geteekende
krachtlijnen. Op een kleinen afstand van S is een losse winding W
opgesteld, die in zichzelf gesloten is over een stroomsterktemeter,
een zoogenaamden ampèremeter A. We kiezen hiervoor een
instrument, dat zijn nulpunt in het midden van de schaal heeft,
zooals aangegeven in fig. 6. Indien de stroom in de eene richting
door den meter vloeit, slaat de wijzer naar links uit en bij een stroom
in de tegenovergestelde richting gaat de wijzer naar rechts.
We schakelen nu door indrukken van den knop K den stroom in
en letten op den wijzer van A. Deze slaat even kort uit en gaat dan
weer terug naar zijn nulpunt. Hoe sterk de stroom in S ook is en
hoe lang we ook wachten de wijzer doet niets meer: er loopt dus,
behalve bij het inschakelen van den stroom in S. geen stroom in W!
We schakelen nu den stroom in S uit, en zie, de meter slaat weer
even uit, en wel in tegenovergestelde richting. Ook nu gaat de wijzer
weer snel naar zijn nulpunt. We kunnen dus vaststellen, dat ge
durende onze proef er tweemaal een kortstondige stroom in W
gevloeid heeft. De eerste maal ging de stroom volgens den getrokken
pijl door de winding en de tweede maal in tegengestelde richting,
dus volgens den gestreepten pijl. Een stroom kan slechts ontstaan
als gevolg van een electromotorische kracht (emk). De winding W
heeft heelemaal geen geleidende verbinding met den stroomkring
van S. Hieruit volgt, dat de zooeven genoemde emk geen direct
gevolg van den stroom in S kan zijn. We moeten dientengevolge
aannemen, dat deze emk samenhangt met het magnetische veld van
S, waarin W zich bevindt. Maar hoe is nu die samenhang eigenlijk?
Veldverandering.
Teneinde dat na te gaan, kunnen we nog verschillende proeven
nemen. Eén daarvan is de volgende. We schakelen den stroom nu
niet plotseling in, maar laten dezen met behulp van een regelweer„ stand geleidelijk aan toenemen. De uitslag van den meter is nu
kleiner, maar hij duurt langer. Doen we nog meer dergelijke
proeven, dan komen we tot het volgende resultaat: er onstaat geen
emk in de winding als gevolg van een veld, maar wel als gevolg
van een veldverandering. Met veldverandering wordt zoowel een .
verzwakking als een versterking van het veld bedoeld. Zoolang dus
het magnetische veld. bezig is toe te nemen of af te nemen in sterkte,
6

is er een emk. Deze emk is grooter naarmate de veldverandering
sneller plaats heeft ofwel naarmate in een zekeren tijd een grootere
veldverandering optreedt.
Grootte en richting der opgewekte spanning.
Aangezien de sterkte van het veld, dat door een winding gaat,
aangegeven wordt door het aantal krachtlijnen kunnen we het
resultaat van het bovenstaande als volgt samenvatten: de in een
winding opgewekte spanning is evenredig met het aantal kracht~
lijnen, dat per seconde door die winding bijkomt of afgaat. Deze
wet dient nog aangevuld te worden met den volgenden regel van
Maxwell: bij toeneming van het aantal krachtlijnen ontstaat een
emk, die niet bij de richting van deze krachtlijnen past en bij
vermindering een emk, die wel bij de richting der krachtlijnen past
(denk aan den kurketrekkerregel).
Hierbij wordt onder de richting van de emk verstaan, de richting
van den stroom, die als gevolg daarvan zou gaan loopen. Nemen
we inplaats van de winding W een spoel met 10 windingen, dan is
de totale opgewekte spanning 10 maal zoo groot. De windingen
liggen immers alle in serie. De in de spoel opgewekte spanning is
dus evenredig met het aantal windingen.
Toepassingen.
De eigenschap van een veranderend magnetisch veld om electrische spanningen op te wekken wordt op velerlei wijzen benut.
Daarbij denken we in de eerste plaats aan de electrische centrales,
waar met behulp van groote generatoren, wier werking op deze
eigenschap berust, de electrische energie wordt opgewekt. Verder
aan transformatoren en microfoons, die we naderhand nog zullen
bespreken.
Vragen:
5. Wat gebeurt met het aantal krachtlijnen, dat door W gaat,
als we W verder van S afbrengen?
6. Wat als we W eenigszins draaien?
7. Hoeveel krachtlijnen gaan er door W, als W zoover gedraaid
wordt, dat het vlak van W in het verlengde van de as van S
komt te liggen?
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8. Wat gebeurt met het aantal krachtlijnen als we W nog
verder draaien?
9. Welken invloed hebben bovenstaande plaatsveranderingen op
de in W opgewekte spanning?
10. Zijn de pijlen, die de richtingen van stroomen en krachtlijnen
in fig. 5 aangeven, juist geteekend?
§ 3.

Wisselspanning.

De voorgaande paragraaf maakte ons duidelijk op welke wijze
een magnetisch veld een electrischen stroom kan veroorzaken:
zoolang het aantal krachtlijnen, dat door een winding gaat, aan
verandering onderhevig is, wordt er in die winding een spanning
opgewekt. We zeggen ook wel: er wordt een spanning geïnduceerd
en spreken van een inductiespanning.
De rijwieldynamo.

!■

-

Met deze kennis gewapend kunnen we nagaan, wat er gebeurt in
een gewone rijwieldynamo, zooals we die allen kennen. We kiezen
daartoe het eenvoudige model van fig. 7. (a = zijaanzicht,
b = bovenaanzicht). De poolschoenen van den magneet M zijn aan
de binnenzijde cylindrisch. Een massieve weekijzeren trommel T is
bevestigd op de as A. Zoodoende kan deze trommel binnen de
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magneetpolen vrij ronddraaien, terwijl slechts een nauwe luchtspleet
tusschen trommel en magneetpolen overblijft. Op de trommel is een
geïsoleerde koperen draad gewikkeld op de manier zooals de teekening aangeeft. De draad vormt zoodoende een aantal windingen,
die alle liggen in hetzelfde vlak door de as A. Het eene einde van
den draad is bevestigd aan de metalen as en staat daardoor in
electrisch contact met het rijwielframe. Het andere einde van den
draad is bevestigd op een sleepring R. Deze sleepring is met behulp
van een plaatje isolatiemateriaal op de as vastgezet. Een sleepveer
V rust op R en vormt de electrische verbinding met den stroom
draad D. De krachtlijnen loopen van de Noordpool door het ijzer
van de trommel naar de Zuidpool, zooals op de teekening aan
gegeven.
Wat heeft er nu plaats als de as met constante snelheid wordt
rondgedraaid? Aangezien alle windingen dicht op elkaar gelegd
zijn, kunnen we bij onze beschouwing aannemen, dat ze alle op
dezelfde plaats liggen en er dus met alle hetzelfde gebeurt. Voor
het gemak doen we daarom vooreerst alsof er slechts één winding
aanwezig is.
Laten we aannemen, dat onze winding zich op zeker moment in
den stand SjS/ (fig. 7b) bevindt. Dan loopen alle krachtlijnen
langs de winding en geen enkele er door. We zien echter duidelijk,
dat zoodra de trommel een weinig in de richting van den pijl
gedraaid wordt er wel krachtlijnen door de winding gaan en ver
volgens steeds meer naarmate de trommel verder draait. Dit beteekent, dat er zoolang de trommel rondwentelt veldverandering
in de winding optreedt en er dus een spanning in de winding ge
ïnduceerd wordt. Wat weten we echter over de grootte van deze
spanning? Om dit na te gaan kiezen we enkele punten op een denkbeeldigen cirkel c langs de binnenzijde van den magneet. Deze
punten zijn Sr S2, S3, S4, S5, Sfi, S/, S.2', S3', S/, S5', S6'. De
afstanden S4—S2 en S3—S4 en S5—S6 zijn alle even groot. Dit
beteekent, dat bij constante draaisnelheid van de trommel de win
ding evenveel tijd noodig heeft om van S4 naar S2 te draaien als
om van S3 naar S4 te draaien of om den afstand Ss—SG af te leggen.
Hoe staat het met het aantal krachtlijnen, dat de winding er in die
drie even lange tijden bijkrijgt?
Op de teekening zien we, dat de toeneming van het aantal kracht
lijnen tusschen S3 en S4 minder is dan tusschen St en S2. Hieruit
volgt, dat de opgewekte spanning tusschen S3 en S4 kleiner is dan
tusschen ST en S2! Tusschen S5 en S6 komen er geen krachtlijnen
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afnemen. Er wordt dus weer een spanning opgewekt, maar nu in
tegengestelde richting. Het aantal krachtlijnen door de winding
neemt bij verder wentelen steeds sneller af en dus neemt de
spanning steeds toe, totdat er geen krachtlijnen meer door de
winding gaan. Op dat moment bevindt deze zich in den stand
S '__Sr Draait de trommel nu weer verder, dan komen er weer
krachtlijnen door de winding. Maar deze krachtlijnen loopen ten
opzichte van de winding in tegengestelde richting! Immers tot nu
toe traden de krachtlijnen de winding binnen aan de zijde vv' en
gingen er uit aan de zijde aa'. Na het passeeren van den stand
Sj'—-Sj is het juist andersom. Bij het gaan door dezen stand treden
er dus twee bijzonderheden op: le een afnemend aantal krachtlijnen
gaat over in een toenemend aantal; 2e. de richting der krachtlijnen
draait om. Elk van deze bijzonderheden afzonderlijk genomen zou
een omdraaien van de spanning in tegengestelde richting tengevolge
hebben. Het gelijktijdig optreden der beide oorzaken beteekent, dat
de spanning dezelfde richting blijft behouden! Bij het wederom
voortwentelen wordt de toeneming van het aantal krachtlijnen door
de winding steeds minder en neemt dus de spanning af. In den stand
S6'—S6 is de spanning weer nul, daarna neemt deze weer toe in
tegengestelde richting, dat is de richting waar we oorspronkelijk
van uitgegaan zijn. In den stand S,—S/ heeft de spanning haar
grootste waarde, evenals in het begin van ons betoog. Bij weer
verder draaien herhaalt zich alles. Indien het aantal windingen n is.
is de totale opgewekte spanning van de dynamo op ieder moment
n maal de spanning van de eene winding. De spanning in alle
windingen is immers gelijk.
Bij het overdenken van het bovenstaande is het van groot belang
zich er rekenschap van te geven, dat op het moment, dat het aantal
krachtlijnen door de winding nul is, de geïnduceerde spanning
haar grootste waarde bereikt, terwijl de spanning nul is op het
moment, dat het aantal krachtlijnen door de winding zoo groot
mogelijk is! Dit lijkt op het eerste gezicht misschien erg wonderlijk,
maar volgt duidelijk uit de gevolgde redeneering.
Grafiek van het spanningsverloop.
Bovenstaande uiteenzetting geeft het geheele verloop van de
opgewekte spanning weer. Ook al hebben we alles zin voor zin
10
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begrepen, dan zal het geheel nog vrij ingewikkeld en onoverzichte
lijk lijken: ons staat nog geen duidelijk beeld van het verschijnsel
voor oogen.
Teneinde een helder inzicht te krijgen maken we een grafiek.
Daartoe knippen we den denkbeeldigen cirkel c bij St open en
vouwen hem uit tot een rechte lijn. In elk van de punten S1# S2
enz. dezer lijn richten we een loodlijn op. De lengte dezer loodlijn
nemen we zoodanig, dat deze een maat is voor de spanning, die
in de winding geïnduceerd wordt op het moment, dat de winding
het voetpunt van de loodlijn passeert. Als de spanning in de eene
V

richting wordt opgewekt, zetten we de loodlijn naar boven uit en
wordt de spanning in tegengestelde richting geïnduceerd, dan
zetten we de loodlijn naar beneden uit. Een en ander is uitgevoerd
in fig. 8. We zien nu met één oogopslag het geheele gedrag van
de spanning, want door het trekken van een vloeiende lijn langs de
verschillende toppen der loodlijnen krijgen we een golflijn, die bij
elk punt van den uitgevouwen cirkel, dat wil dus zeggen bij eiken
stand van de winding, aangeeft de grootte en richting van de in de
winding opgewekte spanning. Althans naar verhouding. De waarde
van de spanning, uitgedrukt in volts, wordt bepaald door de sterkte
van het magneetveld, de grootte van de winding en de draaisneU
heid. Naarmate deze drie toenemen, neemt de opgewekte spanning
toe. De berekening daarvan zou ons te ver voeren. Met W is in
fig. 8 aangegeven de zijde av van de draadwikkeling, zooals die
langs den cirkel loopt. De lezer kan zelf nagaan of de golflijn van
fig. 8 overeenstemt met bovenstaande verklaring van het verloop
der spanning.
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Spanningsverloop langs de tijdas.
De grafiek kan ook nog iets anders beschouwd worden. Laten
we aannemen, dat de trommel in T seconden éénmaal rondwentelt.
Dan wordt dus het punt S, na T seconden weer door de zijde av
van de wikkeling bereikt, het punt S/ wordt gepasseerd T/2 secon
den na het begin van de wenteling, het punt Sfi na T/4 seconden en
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Fig. 9.

het punt SG' na % T seconden. Zetten we nu bij het begin van de
horizontale as van fig. 9 nul en bij elk der punten S,, Sfi, S/, S6'
het bijbehoorende aantal seconden, zooals dat zooeven werd be
rekend, dan geeft de grafiek aan welke spanning op een bepaald
tijdstip wordt opgewekt. Door de horizontale as. die we nu de
tijdas noemen, te verlengen kunnen we ook de grootte van de
spanning opteekenen voor volgende tijdstippen. Dit geeft een
herhaling van het verloop in de eerste T seconden.
De spanning, die onze dynamo levert, verandert regelmatig en
voortdurend van grootte. De eene helft van den tijd is zij gelijk
doch tegengesteld gericht vergeleken met de andere helft van den
tijd. Na een zekeren tijd herhaalt zich hetzelfde. Een zoodanige
spanning noemen we een wisselspanning.
Toepassingen.
In de techniek hebben wisselspanningen op groote schaal toe
passing gevonden. Bij de electriciteitsvoorziening biedt wisselspan
ning groote voordeelen ten opzichte van gelijkspanning. Vandaar
dat in alle groote electriciteitsnetten met wisselspanning gewerkt
wordt. Deze spanning wordt opgewekt in groote generatoren, die
op hetzelfde beginsel berusten als onze rijwieldynamo, doch in
12

technisch zeer vervolmaakten vorm. Veelal zijn daarbij de magneet
en de wikkeling, waarin geïnduceerd wordt, van plaats verwisseld,
in zooverre dat de magneet rondwentelt en de wikkeling stilstaat.
In vele rijwieldynamo’s is dat trouwens ook het geval, zooals men
kan nagaan.
Het tweede veelomvattende terrein van toepassing der wissel
spanningen wordt gevormd door de overbrenging van spraak,
muziek en beeld door middel van telefoon, radio en televisie,
waarover in de volgende paragraaf nog iets zal worden gezegd.
Vragen:
11. Hoe beredeneert men het verloop van de spanning der
dynamo van het moment T/2 seconden na het begin tot het
moment T seconden na het begin?
12. Indien men het aantal krachtlijnen door de winding uitzet
in fig. 9 ontstaat een golflijn. Waar liggen de toppen van
déze lijn en waar snijdt deze lijn de tijdas? Teeken de golflijn.
13. Wat is een wisselspanning?
14. Wat zijn de toepassingen van wisselspanningen?
§ 4.

Wisselstroom; wisselstroomgrootheden.

Wisselstroom in weerstand.
Zooal we gezien hebben kan het verloop van een wisselspanning
voorgesteld worden door een golflijn. Deze golflijn is meer bekend
onder den naam sinuslijn o[ sinussoïde. Wat gebeurt er nu als we
de polen van een wisselspanningsbron aansluiten op een weerstand?
In het geval van de rijwieldynamo beteekent dat 'het verbinden van
het frame en de sleepveer aan de huls van het gloeilampje. Er gaat
een electrische stroom vloeien. Om de sterkte daarvan uit te rekenen
passen we de wet van Ohm toe en we vinden, dat de stroomsterkte,
evenals de spanning, voortdurend verandert, want op ieder moment
is die spanning gelijk aan de waarde, welke de wisselspanning op
dat moment heeft, gedeeld door den totalen weerstand van den
stroomkring. Als we het verloop van de stroomsterkte gedurende
een zekeren tijd in een grafiek willen teekenen, moeten we daarom
eerst de sinuslijn van de spanning uitzetten en dan elke waarde van
de spanning door de waarde van den weerstand deelen. Is de span
ning naar boven uitgezet, dan moet het ook met den stroom gebeuren
en is de spanning naar beneden uitgezet, dus de spanning tegen
gesteld gericht, dan moet ook de waarde van de stroomsterkte naar
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beneden worden afgepast. De richting van de spanning bepaalt
immers de stroomrichting. Doen we dit voor verschillende tijdstippen
en verbinden we de aldus verkregen punten door een vloeiende
lijn, dan hebben we het verloop van de stroomsterkte. In fig. 10
is dat uitgevoerd. Langs de verticale as zijn twee verdeelingen
uitgezet: één voor de volt-schaal en één voor de ampère-schaal.
Met de letter e wordt de golflijn van de spanning aangegeven
en met i de lijn van den stroom. De stroomlijn heeft een overVA
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Fig. 10.

eenkomstig verloop als de sinuslijn van de spanning: stroom en
spanning zijn tegelijkertijd nul, ze bereiken op hetzelfde moment hun
maximum, dat is hun grootste waarde, en ze wisselen tegelijkertijd
van richting. Hieruit kunnen we besluiten, dat ook de grafiek van
het verloop van de stroomsterkte een sinuslijn is. Gedurende de eene
helft .van den tijd loopt dus de stroom in de eene richting door de
geleiders en in de andere helft van den tijd in tegengestelde richting.
We spreken nu van wisselstroom.
Electronen.
Zooals bekend stellen we ons den electrischen stroom voor als
een strooming van een groote hoeveelheid electronen door den ge
leider. Deze electronen zijn ondenkbaar kleine deeltjes, zóó klein,
dat de allerbeste microscoop ze op geen stukken na zichtbaar kan
maken. Ze dragen alle een gelijke, zeer kleine hoeveelheid electriciteit. In plaats van den electrischen stroom uit te drukken in
coulomb per sec zouden we daarom ook kunnen spreken van een
bepaald aantal electronen per sec. We doen dit echter niet, evenmin
als bij een waterstroom gesproken wordt van een aantal druppels
per seconde. Bij omkeeren van de spanning gaan de electronen in
M

tegengestelde richting bewegen. Indien een wisselstroom door een
geleider gaat verandert dus de beweging der electronen telkens van
richting. Indien er in een geleider geen stroom vloeit zijn er wel
electronen aanwezig, doch ze bewegen niet in een bepaalde richting.
Verwarming door wisselstroom.
Heeft de richting van den stroom ook invloed op de werking van
ons gloeilampje? Neen, want de verwarming van den gloeidraad is
onafhankelijk van de stroomrichting. Maar de stroom is telkens een
moment nul. geeft dat geen flikkeren? Neen, want een draad, die
door verwarming tot gloeien gebracht is, dooft niet terstond zoodra
de verwarming wordt gestaakt. Is de tijd T maar kort genoeg dan
is er gedurende het verminderen van de stroomsterkte niet voldoende
tijd om een merkbare afkoeling te veroorzaken. Zou de afkoeling
wel snel geschieden, dan zouden we het als gevolg van de na
werking van het oog toch niet zien, omdat de tijd T te kort is. Het
oog houdt een ontvangen lichtindruk namelijk even vast.
Periode en amplitude.
We weten nu wat een wisselstroom is, maar hoe kunnen we van
een bepaalde stroomsterkte spreken en wat is noodig om dezen
stroom volledig te omschrijven? Om een antwoord op deze vraag te
vinden beschouwen we nog eens de sinuslijn en maken daartoe
gebruik van fig. 10. In tegenstelling met fig. 8 is als beginpunt van
de golflijn gekozen het moment, waarop de stroom nul is. Het is
zonder meer duidelijk, dat het voor een volledige omschrijving van
den wisselstroom noodzakelijk is iets vast te leggen omtrent den tijd,
die er verloopt tusschen de nulpunten van den stroom. Daartoe
maken we gebruik van het feit, dat het geheele verschijnsel zich
steeds weer herhaalt na een tijd T (zie fig. 10). We noemen T de
periode van den wisselstroom. De periode is dus de tijd, die er ver
loopt tusschen een nulpunt en het tweede daarop volgende nulpunt.
Maar het is tevens de tijd, die er verloopt tusschen het optreden van
twee opeenvolgende maxima in gelijke richting, zooals in de figuur
met T' en T" is aangegeven. Dus T = T' = T". Wiskundig blijkt
voorts dat een sinuslijn volledig bepaald is, indien behalve de periode
ook bekend is de maximale waarde. Deze maximale waarde is in de
figuur aangegeven met A en wordt amplitude genoemd. Kennen we
dus de amplitude en de periode van een wisselstroom, dan weten we
er alles van en kan de golflijn geteekend worden. De amplitude van
den wisselstroom wordt evenals een gelijkstroom uitgedrukt in
ampères en aangegeven met de letter Im.
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Frequentie èn effectieve waarde.
Uit de gevonden twee grootheden kunnen twee andere afgeleid
worden. Het aantal perioden per seconde wordt de frequentie ge
noemd en aangeduid met f.
Hieruit volgt:
1
f=
per/sec.
T
Inplaats van perioden per seconde wordt veel de eenheid hertz
1
gebruikt. Men schrijft dan
Hz. Indien de frequentie hooger wordt
dan 1000 Hz, wordt gebruik gemaakt van kiloperioden per seconde
of kilohertz: 1000 Hz = 1 kHz = 1 kper/sec.
Voorts vragen we ons af welke wisselstroom in een gegeven weer
stand dezelfde verwarming veroorzaakt als een bekende gelijkstroom
van laten we zeggen I ampère. Uit een wiskundige berekening volgt,
dat een wisselstroom met amplitude Im = Il^2 ampère aan deze
voorwaarde voldoet. Dit is onafhankelijk van de frequentie! Dit
resultaat is aanleiding geweest tot de volgende afspraak. We voeren
in het begrip middelbare waarde van den wisselstroom. Deze middelbare waarde is voor de sinuslijn gelijk aan

X de amplitude. Hier1^2
uit volgt, dat een wisselstroom met een middelbare waarde van
In,
I 1/2
= I ampère in een gegeven weerstand R evenveel
1^2
1^2
warmte ontwikkelt als een gelijkstroom van I ampère, namelijk I2R
watt. Aangezien deze waarde van den wisselstroom bepaald wordt
door het verkregen effect staat zij ook bekend onder den naam
effectieve waarde. Indien zonder nadere aanduiding over de sterkte
van een wisselstroom gesproken wordt, dan wordt de effectieve
waarde bedoeld.
In plaats van met periode en amplitude werkt men in de practijk
meestal met frequentie en effectieve waarde.
Alles wat in het bovenstaande over periode, frequentie en ampli
tude van den wisselstroom gezegd is, geldt ook voor de wisselspan
ning. Voorts wordt ook bij de wisselspanning het begrip effectieve
Em
waarde ingevoerd: E = j—

I

:
•!

f

Het is noodig er op te wijzen', dat de formules
I=
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1

= 0,707 lm en E =

1

En
1
!
!
;

uitsluitend gelden voor een wisselstroom en een wisselspanning, die
door sinuslijnen worden voorgesteld. In fig. 11 zijn enkele krommen
A
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geteekend, die ook als voorstelling van wisselstroomen zouden kun
nen gelden. Voor deze geldt de formule niet, maar zij zijn practisch
van minder belang.
Toepassingen.
Tenslotte volgen hier enkele gegevens over de in de techniek toe
gepaste frequenties.
De electrciteitsnetten werken alle met een frequentie van 50 Hz.
Voor de overbrenging van het gesproken woord maakt de telefoon
gebruik van wisselstroompjes, welker frequenties varieeren van
200 tot 3500 Hz.
Voor een ongeschonden overdracht van muziek langs electrische
geleidingen moeten wisselstroompjes met frequenties liggende
tusschen 20 en 20.000 Hz worden gebruikt.
De radiogolven ontstaan als gevolg van wisselstroomen met een
frequentie van 150 kHz. en hooger.
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voor de televisie worden radiogolven met een frequentie van
ca 50.000 kHz toegepast.
Indien de frequentie lager is dan 10.000 Hz spreekt men van
laagfrequenten stroom en spanning. Bij frequenties hooger dan 100
kHz wordt de uitdrukking hoogfrequent gebruikt.
Vragen:
15. Van een wisselspanning is gegeven, dat de amplitude 15
volt is. Gevraagd wordt de sinuslijn te schetsen.
16. Voorts wordt gevraagd de sinuslijn te schetsen van den
stroom, dien deze spanning veroorzaakt in een weerstand van
5 ohm en van den stroom in een weerstand van 3 ohm.
17. Hoe groot is de effectieve waarde van bovengenoemde
wisselspanning?
18. Welke zijn de effectieve waarden der beide wisselstroomen?
19. Hoeveel seconden is de periode bij een frequentie van 50 Hz?
En bij frequenties van 1000 Hz, 150 kHz, 50.000 kHz?
20. Wat zal de wijzer van den stroommeter van fig. 6 doen,
indien we den meter in een wisselstroomkring opnemen?
§ 5.

Zelfinductie.

Wisselveld.
Uit den voorbereidenden cursus is ons bekend, dat bij eiken electrischen stroom een magnetisch veld behoort. Men zegt ook wel, dat
met eiken electrischen stroom een magnetisch veld gekoppeld is.
Na de voorgaande paragraaf vragen we ons natuurlijk af wat dat
beteekent bij een wisselstroom. We weten, dat de sterkte en de rich
ting van het magnetische veld van een gelijkstroom geheel bepaald
worden door de sterkte en de richting van dien stroom. Wordt de
stroom tweemaal zoo sterk, dan ook het veld. Verandert de stroom
van richting, dan eveneens het veld. Dit geldt zoowel voor een
stroom door een enkelen draad of winding, als voor een stroom in
een samengestelde wikkeling. Passen we deze kennis toe op een
wisselstroom, dan is aanstonds duidelijk, dat het veld van dezen
stroom evenredig met dezen stroom zal moeten toenemen en afnemen,
maar ook tegelijkertijd met dezen stroom van richting wisselen. Zou
den we dus de veldsterkte van b.v. een wikkeling op een klos, die op
een wisselstroombron is aangesloten, in grafiek uitzetten, dan zou-
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den we eveneens een sinuslijn krijgen. Een zoodanig magnetisch veld
noemen we een wisselveld. De frequentie van dit veld is gelijk aan
de frequentie van den wisselstroom. De amplitude van het veld
wordt bepaald door de amplitude van den wisselstroom en bovendien
door de samenstelling van de wikkeling. Ook is natuurlijk het al of
niet aanwezig zijn van een ijzeren kern van grooten invloed. Zooals
bekend versterkt een ijzeren kern het magnetische veld.
Hoe is de werking van een wisselveld op een stukje weekijzer?
Laten we het eens proberen. We brengen dus zoo'n stukje week
ijzer in de nabijheid van een spoel met ijzeren kern, die door een
wisselstroom wordt doorloopen. Het blijkt, dat het stukje ijzer voort
durend blijft aangetrokken. Van een wisseling van aantrekken en
afstooten is niets te bemerken. Dit is een gevolg van het feit, dat het
ijzer door het veld steeds weer wordt omgepoold, en wel even snel
als de stroom van richting wisselt. De lezer moet dit aan de hand
van de stof uit den voorbereidenden cursus goed voor zichzelf
nagaan.
Zeljinductiespanning.
We nemen nu een spoel, bestaande uit een zeker aantal windin
gen van geisoleerd koperdraad. De beide einden van den draad
sluiten we aan op een wisselstroombron, bijvoorbeeld het electriciteitsnet. Het is noodig dit te doen met tusschenschakeling van een
variabelen weerstand, teneinde geen ontoelaatbare waarde van den
stroom te krijgen. Inplaats van variabelen weerstand kunnen we ook
spreken van een regelbaren weerstand. Er gaat nu natuurlijk door
de spoel en den weerstand een wisselstroom vloeien. Deze wissel
stroom heeft in de spoel een wisselveld tengevolge. Nu is een
wisselveld naar zijn aard een voortdurend veranderend veld. Er is
dus voortdurende veldverandering! Maar volgens § 2 heeft een veld
verandering in een spoel een inductiespanning tengevolge. Er ont
staat dus in de wikkeling een spanning tengevolge van de inductie
door het veld van de spoel zelf! De naam zelfinductiespanning is
dan ook duidelijk. Deze spanning is wederom een wisselspanning.
De veldverandering in de spoel gedurende een periode is immers
overeenkomstig aan de veldverandering gedurende één omwenteling
in de winding van de rijwieldynamo. De lezer dient dit zelf na te
gaan aan de hand van de vraag van § 3, die hierop betrekking heeft.
De grootte van deze spanning wordt gegeven door de volgende
formule:
Ej = 2 7i f L I
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I is de stroomsterkte in de spoel; volgens onze afspraak nemen we
hiervoor de effectieve waarde, dan is ook E; de effectieve waarde
van de zelfinductiespanning.
L is de coëfficiënt van zelfinductie of kortweg: de zelfinductie;
f is de frequentie van den wisselstroom en
n (spreek uit: pie) is gelijk aan 3,14.
Dat Ei evenredig zou zijn met I was te verwachten, want naar
mate de stroom sterker is, is het veld sterker en naarmate het veld
sterker is, is E; grooter. Het laatste is duidelijk als we even terug
denken aan onze rijwieldynamo. Daar kregen we immers ook een
grootere inductiespanning bij een sterker veld. De zelfinductie is
afhankelijk van den bouw der spoel. Deze afhankelijkheid is niet
eenvoudig weer te geven. Wel kunnen we zeggen, dat 'het aantal
windingen een zeer groote rol speelt: indien het aantal windingen
bij gelijke spoelafmetingen twee maal zoo groot wordt, wordt de
zelfinductie vier maal zoo groot (4 = 22); indien het aantal windin
gen met drie vermenigvuldigd wordt, wordt de zelfinductie negen
maal zoo groot (9 = 32). We drukken dit uit door te zeggen, dat
de zelfinductie kwadratisch met het aantal windingen toeneemt.
Voorts neemt de zelfinductie belangrijk toe als we de spoel een
ijzeren kern geven. Dit laatste geldt niet zonder meer bij hooge
frequenties.
Eenheid van zelfinductie.
Door meting kan de zelfinductie van een gegeven spoel gevonden
worden. De eenheid waarmee we werken is de henry, afgekort H,
bij kleine zelfinductie de millihenry (één duizendste deel van een
henry, afgekort mH) en bij zeer Ideine zelfinductie de microhenry
(een millioenste deel van een henry, afgekort pH). Als voorbeeld (21) nemen we een geval, waarin de meting leerde, dat een
spoeltje een zelfinductie had van 10 mH. Hoe groot is de inductie
spanning in dit spoeltje bij een frequentie van 50 Hz en een stroom
sterkte van 2 ampère? Antwoord:
Ej = 2 X 3,14 X 50 X 10 X 2 = 6,28 V.
1000
Was de frequentie 1000 Hz geweest en de stroom 1 mA, dan
zou het antwoord geweest zijn:
1
Ej = 2 X 3,14 X 1000 X 10
X 1000 = 0,0628 V = 62,8 mV.
1000
10 '
omdat
De zelfinductie is beide malen in rekening gebracht als
1000
10 mH = 10 H.
1000
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Stroom in een zelfinductie.
Wat is nu de beteekenis van de zelfinductiespanning? Het is een
zoogenaamde tegenspanning, dat wil zeggen dat deze op ieder
moment tegengesteld gericht is aan de van buitenaf aangelegde
spanning en steeds tegelijk met deze nul is. In fig. 12 is een wissel
spanning e geteekend met haar tegenspanning et. Laten we nu eens
aannemen, dat we een spoel hebben zonder weerstand. In de practijk is dat natuurlijk niet mogelijk, doch wel zeer dicht te benaderen.
Voor onze beschouwing doet dit echter niet ter zake. We verbinden
de einden van de spoel, die dus een zuivere zelfinductie voorstelt,
met een wisselspanningsbron. Dit wil zeggen, dat er een uitwendige
emk wordt aangelegd. Een wisselstroom is het gevolg en deze ver
oorzaakt een tegen-emk. Stel nu, dat deze laatste kleiner is dan de
uitwendige emk, dus zooals in fig. 12. Dit beteekent dat er in onzen
V

stroomkring een verschil-emk werkzaam zal zijn. Dit is weer een
wisselspanning en is in fig. 12 geteekend als ev. De kromme is
gevonden door op ieder moment de waarde van et van die van e
af te trekken en naar de goede zijde uit te zetten. De lezer moet
dit voor enkele punten maar eens nagaan. De bovengenoemde
werkzaamheid van ev bestaat natuurlijk in het veroorzaken van een
stroom, in ons geval van het vergrooten van den wisselstroom, dien
we reeds aangenomen hebben. Maar een toeneming van I geeft een
toeneming van Et! Dit gaat zoo door tot Ev = 0 geworden is, dan
verandert er niets meer en blijft de stroomsterkte, die dan bereikt
is, constant. Op dat moment is dus Et = E geworden! Dit resultaat
is in overeenstemming met de 2de wet van Kirchhoff, zooals we
die in den voorbereidenden cursus voor een gelijkstroomketen heb21

ben leeren kennen. Deze wet geldt namelijk ook in wisselstroomschakelingen. Uit deze redeneering volgt, dat bij aansluiting van
een zelfinductie (zonder weerstand) op een wisselspanning de
formule geldt:
E — Ei — 2jzfLI
Impedantie.
Bij beschouwing van deze formule herinneren we ons de wet
van Ohm. Deze wet willen we ook hier toepassen. Daarom stellen
we den vorm 2 n f L gelijk aan ZL. Deze ZL noemt men den wisselstroomweerstand of ook wel den schijnbaren weerstand van de spoel
bij een frequentie van f Hz. Heel dikwijls wordt inplaats van deze
namen het vreemde woord impedantie gebruikt. De impedantie
wordt evenals een gewone weerstand gemeten in ohms. We kunnen
dus nu schrijven:
E
E = ZLI of I = —
ZL
In woorden uitgedrukt luidt dientengevolge de wet van Ohm
voor een zelfinductie: De wisselstroom door een zelfinductie is
gelijk aan de aangelegde uitwendige wisselspanning gedeeld door
de impedantie.
Volgens de afspraak van § 4 bedoelen we met wisselstroom
en wisselspanning de effectieve waarden daarvan.
Het is van bijzonder belang zich goed in het hoofd te zetten, dat
de wisselstroomweerstand van een spoel afhankelijk is van de
frequentie.
Voorbeeld:
22. We nemen weer ons spoeltje van 10 mH. Hoe groot is de
impedantie bij 50 Hz? Antwoord:
10
= 3,14 ohm.
ZL = 2 X 3,14 X 50 X
1000
En bij 1000 Hz? Antwoord:
ZL = 2 X 3,14 X 1000 X 10 = 62,8 ohm.
1000
Hoe groot is de stroomsterkte in het eerste geval als E = 10 volt?
F
10
Antwoord: I = — —— =3,18 A. En in het tweede geval?
Zl
3,14
10
= 0,159 A = 159 mA.
Antwoord: I =
62,8
22

Indien de spoel behalve zelfinductie ook weerstand heeft, wordt
de berekening iets ingewikkelder, maar daar zullen we ons niet mee
bezighouden.
Voor degenen, die het bovenstaande goed begrepen hebben, zal
het nu duidelijk zijn, dat er een groot verschil is tusschen wissel
stroom en gelijkstroom. Nemen we immers éénzelfde spoel en sluiten
deze eerst aan op een batterij met spanning E en daarna op een
wisselstroomnet met spanning E, dan zal de stroomsterkte in beide
gevallen zeer verschillend zijn. In het eerste geval heeft immers zelf
inductie geen beteekenis en wordt de stroom geheel door den ohmschen weerstand bepaald. In het tweede geval wordt de stroom be
paald door den ohmschen weerstand en de zelfinductie tezamen. De
wisselstroom zal kleiner zijn naarmate de zelfinductie grooter is.
Schema’s.
In teekeningen en schema's wordt een zelfinductie zonder weer
stand voorgesteld door fig. 13, een zelfinductie zonder weerstand
met ijzeren kern door fig. 14 en een wisselstroombron door fig. 15.
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De impedantie van een spoel met weerstand wordt gevormd door
een serieschakeling van R en L, zooals voorgesteld in fig. 16.
Serie-schakeling.
Worden twee zelfinducties in serie geschakeld, dan kan men deze
vervangen denken door één zelfinductie, waarvan de grootte gelijk
is aan de som dezer beide zelfinducties. Zijn er meer dan twee zelf
inducties, dan geldt hetzelfde.
Parallelschakeling.
Worden twee zelfinducties parallel geschakeld, dan kan men deze
vervangen denken door één zelfinductie, waarvan de grootte ge
geven wordt door de formule:
1
ll
L=
L, + L2
1/L, + 1/L2
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, 2

I
ïWorden meer zelfinducties parallel geschakeld, dan geldt de
volgende formule:
1

l~i/l,

i

+ i/l2+i/l3 + i/l;

Dit is in overeenstemming met de le wet van Kirchhoff, die uit
den voorbereidenden cursus bekend is.
De formules voor serie- en parallelschakeling van zelfinducties
zijn dus geheel gelijk aan die voor ohmsche weerstanden.
Indien spoelen parallel geschakeld worden, die behalve zelfinductie ook een niet verwaarloosbaren weerstand hebben, dan
mogen we de bovenstaande formules niet toepassen. Het is goed
'hierop de aandacht te vestigen.
Toepassingen.
Van zelfinducties wordt in de radiotechniek veel gebruik gemaakt.
We zullen ze op vele plaatsen tegenkomen: in schakelingen voor
het opwekken van radiotrillingen, in schakelingen voor het uitzeven
van wisselstroomen van gewenschte frequentie, in schakelingen voor
het blokkeeren van wisselstroomen, in voedingsapparaten. In de
laatste twee gevallen is er sprake van zoogenaamde smoorspoelen,
dat zijn spoelen met een zoo hooge zelfinductie, dat de wisselstroom,
die er door gaat, slechts een zeer geringe waarde kan bereiken.
Tenslotte zij nog opgemerkt, dat ook een enkele draad een zekere,
zij het zeer geringe, zelfinductie heeft. We weten immers, dat zoo’n
draad, zooals in het begin van deze paragraaf reeds werd opgemerkt,
een magnetisch veld om zich heeft. Deze zeer geringe zelfinductie
kan van groot belang worden bij zeer hooge frequenties. In dat geval
is namelijk nog een aanzienlijke waarde van de impedantie mogelijk!
Vragen:
23. Welke factoren zijn van invloed op de grootte van de zelf
inductie van een spoel?
24. Waarom is in een zuivere zelfinductie de zelfinductiespanning gelijk aan de uitwendige spanning?
25. Hoe groot is de zelfinductie-spanning in een spoel van 2 H
bij een frequentie van 50 Hz en een stroom van 0,1 A?
26. Hoe groot is de impedantie van een spoeltje van 5 mH bij
1000 Hz? en bij 3000 Hz?
27. Welke stroom ontstaat in dit spoeltje bij een spanning van
30 volt?
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28. Hoe groot is de zelfinductie van drie in serie geschakelde
spoelen van onderscheidenlijk 2 H, 3 H en 5 H? Welke
stroom ontstaat in deze spoelen bij een spanning van 220 V
als f = 50 Hz?
29. Hoe groot is de zelfinductie van twee parallel geschakelde
spoelen van 6 mH en 3 mH?
§ 6.

Capaciteit.

De condensator.
Een zeer belangrijke rol wordt in de radiotechniek gespeeld door
den condensator. Condensatoren komen in velerlei vormen en uit
voeringen voor. De meeste schakelingen zijn zonder één of meer
condensatoren niet denkbaar. Onze uiteenzettingen over de electriciteitsleer moeten dan ook in ieder geval een onderzoek naar de
eigenschappen van den condensator bevatten.

p,

p*

+

Fig. 17.

/

We beginnen met de proef van fig. 17. Een batterij B is via twee
geleiders verbonden met twee metalen platen px en p2, die op
eenigen afstand evenwijding zijn opgesteld. In den eenen geleider is
een schakelaar S en in den anderen geleider een ampèremeter A op
genomen. Zoodra we den schakelaar indrukken zien we den wijzer
van den stroommeter één moment uitslaan en daarna weer naar den
nulstand terugkeeren. Vervolgens wordt de stroomkring verbroken
door den schakelaar los te laten. Leggen we nu een schroevedraaier tegen de beide platen, dan zal er juist vóór er contact tusschen de metaaldeelen ontstaat een vonk overspringen!
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Lading en ontlading van een condensator.
Hoe kan nu een en ander verklaard worden? De wijzer is even
uitgeslagen. Daaruit volgt, dat er even een electrische stroom ge
vloeid heeft. Dat beteekent dat er electronen gevloeid zijn, en wel
van de negatieve pool van B naar plaat p2. Men zegt nu dat deze
plaat een lading van electronen gekregen heeft ofwel een electrische
lading. Aangezien electronen elkaar afstooten (evenals gelijknamige
magnetische polen) worden er van de electronen op pj door de
overmaat electronen op po weggestooten en vloeien af door den ge
leider naar de batterij. Hadden we dus den stroommeter in de andere
leiding geplaatst, dan was de uitslag van den wijzer toch dezelfde
gebleven. We hebben dus den toestand gekregen, dat er op po een
overmaat aan electronen is en op pt een tekort, vergeleken bij den
rusttoestand. We zeggen nu dat de platen geladen zijn. Deze toe
stand blijft behouden als de verbinding met de batterij verbroken
wordt, tenzij de electronen van p2 gelegenheid krijgen door een ge- .
leider van kleinen of grooten weerstand naar p! te stroomen (ontlaadstroom). In het eerste geval ontstaat een korte, sterke stroom
(de vonk aan den schroevedraaier) en in het tweede geval ontstaat
een langer durende, zwakke stroom. In de practijk is de weerstand
van de omgeving (statief, tafel) nooit zoo groot, dat niet na zekeren
tijd de platen geheel ontladen zijn. Van een vonk is dan natuurlijk
geen sprake meer. Op heel aardige wijze kunnen we de platen op
. de volgende wijze ontladen. Figuur 18 geeft aan hoe tusschen de
verticaal opgestelde geladen platen een vlierpitbolletje aan een zijden
draadje is opgehangen.

P2

Pi

Fig. 18.
Het draadje is van zijde, omdat dit goed isoleert en daarom de
electronen geen gelegenheid geeft om langs den draad te ontglippen!
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We brengen nu het bolletje met behulp van een isoleerend stokje
tegen de plaat p2 aan. Zoodra de aanraking plaats heeft, neemt het
bolletje een gedeelte der electronen over en wordt dus geladen.
Maar omdat de plaat en het bolletje nu een afstootende werking op
elkaar uitoefenen, wordt het bolletje naar de overzijde, dus naar pt
geslingerd! Zoodra pr wordt aangeraakt vloeien de electronen van
het bolletje naar pt en krijgt het bolletje een tekort aan electronen.
Dan wordt het weggeslingerd door de aantrekkende werking tusschen het ongeladen bolletje en de plaat P2. Het komt weer op p2
en wordt weer geladen. Dit gaat zoo door tot de aantallen electronen
op pj en p., gelijk zijn geworden, dan zijn de platen weer in haar
begintoestand teruggekomen en dus ontladen. Hoe meer electronen
er bij het begin op p2 waren, 'hoe vaker het bolletje heen en weer
slingert. Het aantal slingeringen is dus een maat voor de lading.
Hiervan willen we gebruik maken om eens na te gaan waardoor de
grootte van de lading bepaald wordt.
Omschrijving van het begrip condensator. Condensatorspanning.
Het is echter goed eerst af te spreken, dat de twee platen samen
een condensator vormen. In het algemeen gesproken bestaat een con
densator uit twee geleidende evenwijdige platen, gescheiden door
een niet geleidende tusschenstof. De platen behoeven niet vlak te
zijn. De tusschenstof was in ons geval lucht, maar kan ook zijn
papier, mica glas, olie enz. Verder merken we op, dat tusschen de
geladen platen van een condensator een electrische spanning blijkt
te bestaan, ook al is de verbinding met de batterij verbroken. Dit
kan ook niet anders, want de ontlaadstroom kan zonder spanning
niet ontstaan. Die spanning is gelijk aan de spanning van de batterij,
die den condensator heeft opgeladen. Zoolang tenminste geen elec
tronen zijn weggevloeid want naarmate de lading vermindert, ver
mindert de spanning. Zoodra de lading nul is, is ook de spanning
nul.
Het begrip capaciteit.
Nu gaan we met behulp van het vlierpitbolletje na welke invloe
den van belang zijn voor de grootte van de lading. Door batterijen
van verschillende spanning te gebruiken blijkt, dat de lading even
redig toeneemt met de toegepaste spanning. We kunnen daarom
schrijven:
Q = CE
Q is de lading uitgedrukt in coulomb (spreek uit koelom), af ge
kort C; E is de spanning in volt.
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De formule wil zeggen, dat de lading altijd gevonden kan worden
door het aantal volts van de batterijspanning met een zeker getal C
te vermenigvuldigen. Deze C is voor een gegeven condensator altijd
hetzelfde getal. We noemen nu C de capaciteit van den conden
sator. Dit wil zooveel zeggen als 'het bevattingsvermogen.
Waardoor wordt de capaciteit bepaald? Ook dit onderzoeken we
met het vlierpitbolletje: we nemen grootere platen en tellen het aan
tal slingeringen. Het blijkt, dat de capaciteit evenredig toeneemt
met de oppervlakte der platen (de beide platen worden steeds ge
lijk genomen). Vervolgens wordt de afstand tusschen de platen
veranderd en we vinden, dat de capaciteit grooter wordt naarmate
de platen dichter bij elkaar geplaatst zijn (de capaciteit is omge
keerd evenredig met den afstand tusschen de platen). Uit deze
beide regels volgt, dat een groote capaciteit verkregen wordt door
twee groote platen zeer dicht bij elkaar te brengen! Voortgezet
onderzoek leert, dat ook de tusschenstof van invloed is: glas en
rubber veroorzaken een veel hoogere capaciteit dan lucht en papier.
Vergelijking van den laad- en ontlaadstroom met een vloeistof~
beweging.
De lading en ontlading van den condensator kunnen we aan
schouwelijk voorstellen met de vloeistofbeweging in een toestel zooals weergegeven in fig. 19. Vx en V2 zijn twee groote vaten. Het
eerste is het water gevuld en het tweede is vrijwel leeg. Er heerscht
dus een drukverschil, dat bepaald wordt door d. C. bestaat uit twee
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Fig. 19.

buizen, die van boven gesloten zijn, afgezien van de verbindingsbuis
b. De kranen Kx en K,2 zijn gesloten en de vloeistof in C staat in
beide beenen even hoog namelijk bij no- De ruimte boven de vloeistof
is met lucht gevuld. Er is dus geen drukverschil tusschen de beide
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buizen B1 en B.,. C is hetzelfde als de condensator van fig. 17. Vj
en V2 vormen tezamen een toestel, dat vergeleken kan worden met
de spanningsbron van fig. 17. Draaien we de kraan K2 open (dat
is dus overeenkomstig het aansluiten van pj aan de positieve pool
van de batterij) dan gebeurt er niets. De vloeistof in B2 kan immers
niet wegstroomen, omdat B2 van boven niet met de buitenlucht in
verbinding staat. Draaien we nu ook K, open (het sluiten van S in
fig. 17) dan heeft de druk in
tot gevolg, dat het water in Bj stijgt
tot het punt nj (opladen van p2) maar dit kan niet zonder dat het
water in B2 zakt tot n2, want de luchthoeveelheid boven in Bi en B2
blijft gelijk en wordt niet samengedrukt (er gaan electronen van px
naar de positieve pool van de batterij). Het drukverschil tusschen
Bj en B2 is nu gelijk geworden aan dat tusschen Vt en V2. Er heeft
water gestroomd zoowel door Kt als door K2. De stroom door
en Ko zou grooter geweest zijn als de inhoud (het bevattingsvermo
gen) van C grooter geweest was. Draaien we vervolgens Kx en K2
dicht en verbreken we de lasschen
en L2 dan gebeurt er niets.
Verbinden we daarna Lj aan L2 en openen Kj en K2 dan vloeit het
water uit Bt door de kranen naar B2 tot het in beide buizen weer
even hoog staat en dus het drukverschil is opgeheven (ontlaadstroom). Laten we Kx en K2 gesloten, doch houden we telkens C
even scheef, zoodat er iederen keer één druppeltje van Bt naar B2
kan stroomen door b, dan krijgen we een geleidelijke opheffing van
het drukverschil (vergelijk de ontlading van den condensator door
het vlierpitbolletje).
Eenheid van capaciteit.
Capaciteit dient natuurlijk als alle andere grootheden gemeten
te kunnen worden; dat beteekent dat er een maat, een eenheid moet
zijn. Daarvoor is genomen de farad. In de practijk is echter van
meer belang het millioenste gedeelte daarvan: de microfarad, afge
kort juF. Het teeken vóór de F is een Grieksche letter, die als mu
wordt uitgesproken en in het algemeen voor het aanduiden van een
millioenste deel wordt gebruikt. Dus
1 F = 1.000.000 pF = 10o
Verder wordt toegepast de jlijliF of pF (genaamd picofarad), die
weer het millioenste deel van een pF is *).
Het is interessant in dit verband te vermelden, dat alle eenheden,
*) Inplaats van de ,u/.iF wordt ook wel de eenheid cm (centimeter) gebruikt.
Deze mag natuurlijk niet verward worden met de lengtemaat van dien naam!
1 cm = 1,1 /</tF
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die we tot nog toe tegengekomen zijn, verkregen zijn uit de namen
van^ beroemde natuuronderzoekers, die zich in het bijzonder met de
electriciteit hebben bezig gehouden. De namen Ohm, Henry, Coulomb. Ampère zijn zonder meer overgenomen; volt is afgeleid van
Volta en farad van Faraday (spreek uit faradee).
Wisselspanning op een condensator.
Uit het bovenstaande hebben we ons een idee kunnen vormen, wat
met capaciteit en condensator bedoeld wordt en hoe een conden
sator zich gedraagt in een gelijkstroomketen: behalve gedurende
het zeer korte, eerste moment blokkeert een condensator den gelijk
stroom. Wat gebeurt er echter indien we den condensator op een
wisselstroombron aansluiten? Laten we de redeneering aanvangen
op het moment, dat de spanning nul is en bezig is toe te nemen naar
de bovenzijde van de tijdas der sinuslijn. Als de spanning nul is
moet ook de lading nul zijn, want Q = CE. De spanning neemt
echter snel toe, de lading moet daarmee gelijken tred houden. Dit
beteekënt, dat er een laadstroom vloeit. De grootte van den laadstroom hangt natuurlijk af van de spanning en de capaciteit. Als
we de sinuskromme goed bezien, dan blijkt, dat zoolang de span
ning toeneemt, dus gedurende de eerste kwartperiode, de toeneming
van de spanning steeds langzamer wordt. Dit is duidelijk als we
in fig. 20 de stukjes vt, v2, v3, die alle op gelijke tijdsdeeltjes t

betrekking hebben, met elkaar vergelijken. Het langzamer toenemen
van de spanning, en dus eveneens van de lading, beteekent, dat de
laadstroom minder sterk wordt, dat wil zeggen geleidelijk afneemt.
Aan het einde van de eerste kwartperiode heeft de spanning haar
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maximum bereikt en neemt dus niet meer toe. Dat beteekent dat de
stroom op dit moment nul is! Daarna gaat de spanning afnemen.
Dit heeft tot gevolg, dat de lading afvloeit, wat niets anders
beduidt dan dat de stroom in tegengestelde richting gaat vloeien.
De stroom neemt steeds toe, tot het moment, dat de spanning nul
is, dan is de stroom maximaal. Als we de redeneering voortzetten
vinden we, dat er in de keten een wisselstroom loopt, zoolang er
wisselspanning op den condensator staat.
Men zegt wel, dat „de condensator wisselstroom doorlaat”, maar
dit is eigenlijk niet juist, want tusschen de platen van den conden
sator vloeit in het geheel geen stroom! De stroom, die in de keten
loopt, is in de figuur weergegeven met de sinuslijn i.
Impedantie.
Een wiskundige berekening leert, dat de stroomsterkte door een
condensator gegeven wordt door de formule
I = 2 7t f C E
De letters stellen alle bekende grootheden voor. I en E zijn natuur
lijk weer als effectieve waarden bedoeld.
Stellen we
I
Zc =
2ni C
(vergelijk de formule voor Z met die voor de Z uit de § 5 en prent
het verschil goed in het geheugen!) dan is Z de impedantie van
den condensator en kunnen we de eerste formule in den vorm van
de wet van Ohm schrijven;
E
E = Zc I of I =

Zc

'Als voorbeeld (30) nemen we een condensator van 0,5 pF een
frequentie van 1000 Hz en een spanning van 31,8 V.
Hoe groot zijn Zc en I?
1
= 318 ohm.
Antwoord: Zc =
2 X 3,14 X 1000 X 0,5/106
Hierbij moet er op gelet worden, dat aangezien de capaciteit ge
geven is in /<F, in de formule gerekend moet worden met de waarde
0.5
1000.000
31,8
Verder is I =
A = 0,1 A = 100 mA.
318
31

Het is goed op te merken, dat de impedantie van een condensator
afhankelijk is van de frequentie, evenals de impedantie van een
zelfinductie. Daarentegen zijn L en C voor alle frequenties gelijk.
De lezer moet deze eigenschappen goed in zich opnemen!
Schema's.
In teekeningen en schema's wordt een capaciteit voorgesteld
door fig. 21. Is de capaciteit van een condensator instelbaar, dus
veranderlijk, dan spreken we van een variabelen condensator en
stellen hem voor als in fig. 22.

Fig. 21.

Parallelschakeling.
Schakelen we twee condensatoren met gelijken plaatafstand
parallel, zooals in fig. 23, dan beteekent dit niets anders, dan dat
we de oppervlakte van de platen van
vergrooten met de opper
vlakte van de platen van C2.

c,

C,

Fig. 23.

Dit kan men uitdrukken in de formule:
C = C1 + C2
Dus: bij parallelschakeling van twee condensatoren moeten we
de capaciteiten optellen. Dit geldt algemeen, dus ook als de plaatafstanden bij beide verschillend zijn en ook als ze een verschillende
tusschenstof hebben. Zijn er meerdere condensatoren parallel
geschakeld, dan moeten we alle capaciteiten optellen.
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Serieschakeling.
Schakelen we twee condensatoren met gelijke platen in serie,
zooals fig. 24 aangeeft, dan beteekent dit, dat we den plaatafstand
van Ci verhoogen met dien van C2. Laten we namelijk de verbin
ding tusschen de condensatoren inschrompelen tot de platen p2 en
p3 elkaar raken, dan is er electrisch niets veranderd en we krijgen
de constructie van fig. 25. Deze figuur stelt een condensator voor
Cl

Pl

C2

P2

P3 P4

Fig. 24.

Fig. 25.

met een geleidend tusschenvlak, dat nergens mee verbonden is. Als
we dat vlak weglaten, aannemende dat het zeer dun is, gebeurt er
evenmin iets en we hebben een condensator gekregen, waarvan de
plaatafstand gelijk is aan de som der plaatafstanden der beide
oorspronkelijke condensatoren. Dit wil zeggen, dat de capaciteit
van den nieuwen condensator kleiner is dan die van elk der oorspronkelijke condensatoren! Dit komt ook uit in de formule, die
voor de serieschakeling van capaciteiten geldt:
1
C1 c2
C = ct + c2 = 1/C, + 1/C2.
Zijn er meerdere capaciteiten in serie dan geldt de formule:
C=

1
IC/, + 1/C, + 1/C, 4- 1/C, + 1/C,

(voor 5 condensatoren).
Deze formules gelden algemeen, dus ook als de plaatoppervlakten
en de tusschenstoffen der verschillende condensatoren geheel ver
schillend zijn!
Voorbeeld: (31) Wat is de totale capaciteit, indien drie conden
satoren met capaciteiten van 0,1 jliF, 0,3 ,aF en 0,5 ,aF in serie
worden geschakeld?
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. Antwoord:
1
1
0,15
= 0,065 juF.
1
1
1
1.5
+
0,5
+
0,3
2,3
— + — 4- —
0.1
0,3
0.5
0,15
Let er goed op, dat C kleiner is dan de kleinste der gegeven capa
citeiten!

c=

Samengestelde impedanties.
In de meeste wisselstroomschakelingen komen behalve conden
satoren ook weerstanden voor en dikwijls bovendien nog zelfinducties. Van al deze schakelingen is de wisselstroomweerstand
of impedantie te berekenen. Daarvoor zijn echter meer ingewikkelde
formules noodig, die hier niet behandeld zullen worden.
Toepassingen.
Van condensatoren wordt in de radiotechniek zeer veel gebruik
gemaakt: in schakelingen voor het opwekken van radiotrillingen,
in schakelingen voor het uitzeven van wisselstroomen van gewenschte frequentie, in schakelingen, waar het er om gaat een
mogelijken gelijkstroom te blokkeeren, doch wisselstroom door te
laten, in voedingsapparaten.
Parasitaire capaciteiten.

:

Tenslotte zij vermeld, dat niet alleen twee vlakke platen ten
opzichte van elkaar capaciteit hebben, doch elke twee geleiders,
' welken vorm ze ook hebben! Bij voorbeeld een draad ten opzichte
van een plaat of twee draden ten opzichte van elkaar. De opper
vlakte is in deze beide voorbeelden natuurlijk slechts zeer gering,
bovendien zal de afstand in de practijk meestal groot zijn, zoodat
de optredende capaciteit zoo klein wordt dat ze verwaarloosd mag
worden.
Naarmate de frequentie hooger wordt, wordt echter de impedantie
van zoo’n capaciteit kleiner. Bij zeer hooge frequenties moeten we
er dan ook terdege rekening mee houden. Het is namelijk zoo, dat in
hoogfrequentschakelingen op deze wijze ongewilde en ongewenschte
capaciteiten ontstaan. Zij hebben tot gevolg, dat de wisselstroomen
andere banen volgen dan bedoeld zijn, indien door de juiste maat
regelen deze zoogenaamde parasitaire capaciteiten niet zoo gering
mogelijk gehouden zijn. De stroomleidingen hebben eveneens capa
citeit ten opzichte van geaarde deelen, zooals b.v. een toestelchassis
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of ook een lichaamsdeel, dat in de nabijheid komt. Deze capaciteit
noemen we aardcapaciteit en de stroomverandering, die ontstaat
doordat v/e onze hand in de nabijheid van geleiders brengen, heet
handeffect.
Vragen:
32. Bij de behandeling van de serieschakeling van condensatoren
is gezegd, dat de aanwezigheid van een geleidende plaat in
de tusschenstof van geen invloed is op de capaciteit, indien
de dikte van de plaat geen rol speelt. Beredeneer dit door
aan te toonen, dat de plaat aan den eenen kant een teveel
aan electronen krijgt en aan den anderen een tekort.
33. Wat gebeurt er met de spanning van een geladen condensa
tor als we de platen via een zeer hoogen weerstand met elkaar
verbinden? En wat met de lading?
34. Wat geschiedt als we tusschen de platen van een geïsoleerd
opgestelden geladen condensator een glazen plaat brengen?
Wat gebeurt met de lading? Wat met de capaciteit en wat
met de spanning?
35. Hoe groot is de impedantie van een condensator van 2juF bij
een frequentie van 50 Hz en bij een frequentie van 1000 Hz?
Hoe groot is in beide gevallen de stroom bij een spanning van
30 V?
36. Hoe groot is de impedantie van een condensator van 0,001/tF
bij een frequentie van 300 kHz?
37. Hoe groot is de capaciteit van twee parallel geschakelde
condensatoren van 2//F?
38. Hoe groot is de capaciteit van dezelfde twee condensatoren,
als deze in serie geschakeld zijn?
§ 7.

Phase en vermogen,

Phase.
De voorgaande paragrafen hebben laten zien welke wisselstroomen en wisselvelden als gevolg van een wisselspanning kunnen ont
staan. Als een en ander goed bestudeerd is, zal de opmerkzaamheid
van den lezer getrokken zijn door een zeer belangrijke bijzonderheid.
We bedoelen het feit, dat lang niet altijd de wisselspanning en de
bijbehoorende wisselstroom tegelijkertijd nul zijn en tegelijkertijd
hun maximale waarde bereiken! Teneinde dit nog eens duidelijk te
doen zien. zijn in de volgende figuren de verschillende gevallen,
die we zijn tegengekomen, bij elkaar geteekend.
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Fig. 26 geeft een wisselspanning en den bijbehoorenden stroom
door een weerstand;
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Fig. 26.

fig. 27 geeft een wisselstroom met het bijbehoorende wisselveld
(H);
A H
i
H
T
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Fig. 27.
fig. 28 geeft een wisselspanning en den bijbehoorenden stroom
door een zelfinductie;
v
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fig. 29 geeft een wisselspanning met den bijbehoorenden stroom
door een condensator;
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Fig. 29.
fig. 30 geeft een wisselspanning en een tegenspanning.
V

ln de eerste twee figuren gaan de beide sinuskrommen gelijk op:
er zit geen tijdsverschil in. Daarentegen zien we in de volgende fig.
dat de stroom een kwartperiode achter de spanning aankomt. Er zit
een tijdsverschil in van een kwartperiode: de stroom is nul één
kwartperiode nadat de spanning nul geweest is en hij bereikt de
maximale waarde één kwartperiode nadat de spanning deze bereikt
heeft. We zeggen, dat in dit geval de stroom paijlt ten opzichte van
de spanning. In fig. 29 is het zoo, dat de stroom steeds een kwart
periode vóór is ten opzichte van de spanning. In dit geval zegt men.
dat de stroom vóórijlt ten opzichte van de spanning. In fig. 30 kun-
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nen we niet uitmaken wie vóór en wie na is, maar gelijk op gaan ze
in elk geval niet.
Behalve de bijzondere gevallen, die in bovengenoemde figuren bij
elkaar gebracht zijn, zijn er in de practijk nog vele andere mogelijk
heden. Fig. 31 en 32 geven er een paar. Het tijdsverschil tusschen
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Fig. 31.
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stroom en spanning wordt bepaald door de wijze, waarop de impe
dantie is samengesteld. Zoo geven b.v. een zelfinductie en en weer"
stand in serie altijd een naijlenden stroom, een capaciteit en een
weerstand in serie daarentegen altijd een voorijlenden stroom.
Inplaats van over een tijdsverschil is men in de electrotechniek
gewend om over een pjiaseverschil te spreken. Fig. 26 geeft dus een
stroom en een spanning zonder phaseverschil of anders gezegd van
gelijke phase.
De figuren 28, 29, 31, 32 geven alle een stroom en een spanning
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van verschillende phase. Het phaseverschil wordt uitgedrukt in gra
den. Deze graden zijn zoodanig gekozen, dat T/4 = 90 graden! In
plaats van „graden" schrijven we rechts bovenaan een cirkeltje,
evenals bij temperatuurgraden, dus T/4 = 90°. Hieruit volgt:
T/8 = 45°, T/12 = 30° enz.
De figuren 31 en 32 laten onderscheidenlijk phaseverschillen van
45° en 30° zien.
Vermogen.
Een zeer belangrijke grootheid van de wisselstroomen die ons nu
nog interesseert is het vermogen. In de gelijkstroomketen werd het
geleverde vermogen zeer eenvoudig gevonden uit het product E I.
Hier is dat op het eerste gezicht niet zoo eenvoudig. Want bij toe
passing van deze formule blijkt, dat het vermogen voortdurend ver
andert! Bij voorbeeld is het nul op het moment, dat e of i of beide
nul zijn. Als we gedurende één periode voor elk moment de waarde
van het product e X i uitzetten, krijgen we een lijn, zooals in fig. 33
met Wn is aangegeven.
V

Daarbij is Wn = e X i naar boven uitgezet, als e en i aan den
zelfden kant van de tijdas gelegen zijn en naar beneden, indien zij
aan verschillende kanten liggen.
Hoeveel energie wordt nu gedurende één periode door de wissel39

stroombron geleverd? Een wiskundige berekening leert, dat dit
EIT cos cp joule is. De gemiddelde hoeveelheid energie per seconde
EIT cos cp
= EI cos cp watt. Met deze formule wordt het
is dus

T

vermogen W van den wisselstroom bepaald. Zij geldt voor elke
willekeurige frequentie. E en I zijn natuurlijk de effectieve waarden
van spanning en stroom. T is de duur van één periode in seconden
en cp (spreek uit: fie) is het phaseverschil, cos cp (spreek uit: cosinus
fie) is een grootheid, die met cp samenhangt volgens de grafiek van
fig. 34 (dit is een stuk van een sinuslijn!). Hoe men aan de benaming
C05 <p

30°

60°

90° cp

Fig. 34.

cos cp komt zal hier niet worden uitgelegd. Daarvoor is eenige wis
kundige kennis noodig. De benaming wordt echter in de electrotechniek zoo algemeen toegepast, dat we er ons ook hier aan gehouden
hebben.
Passen we het bovenstaande toe op een zelfinductie en op een
capaciteit, dan vinden we W = 0, want cp = 90° en dus cos cp = 0.
Gemiddeld over een periode nemen zij dus geen energie op! Het is
n.1. zoo, dat een condensator de energie bij oplading opneemt en bij
ontlading weer afgeeft. Een zelfinductie neemt energie op, zoolang
het magnetische veld sterker wordt en geeft de energie weer terug
aan de wisselstroombron gedurende den tijd, dat het veld zwakker
wordt. De wisselstroombron krijgt dus. zoowel van den condensator
als van de zelfinductie, alle geleverde energie weer terug. Dat beteekent dat in totaal niets geleverd wordt!
De formule voor W toegepast op een weerstand geeft een heel
andere uitkomst. Er is hier geen phaseverschil, dus cp — 0. Volgens
fig. 34 is dan cos cp = 1. Het geleverde vermogen is nu dus gelijk aan
EI. Dat deze formule gelijk is aan die voor gelijkstroom is niet
geheel onverwacht; ze is namelijk een gevolg van de wijze, waarop
we de effectieve waarde hebben bepaald! De weerstand levert van
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de opgenomen electrische energie niets terug aan de wisselstroombron, maar zet alles om in warmte.
Tenslotte volgt een voorbeeld (39) van berekening. Hoe groot is
het geleverde vermogen door een spanning van 220 V in een impe
dantie van 22 ohm. bij een phaseverschil van 60°? Antwoord:
220
j = ^ = 10 A. Als cp = 60° is cos cp =
dus W = 220 X 10 X
x y2 = 1100W= 1,1 kW.
Vragen:
40. Hoe groot is het phaseverschil tusschen een spanning en de
tegenspanning?
41. Wat is de waarde van cos cp als <p = 15°, 30°, 45°, 60°, 75°?
(Lees de antwoorden bij benadering af uit fig. 34).
42. Hoe groot is het geleverde vermogen in een weerstand van
100 ohm bij een spanning van 220 V? Geldt in dit geval ook
de formule W = I2R?
43. Hoe groot is het geleverde vermogen in een zelfinductie van
5 H bij een spanning van 50 V en een frequentie van 50 Hz?
44. Hoe groot is cos <p indien in een bepaalde schakeling het
geleverde vermogen 1 kW is, terwijl de stroom en de span
ning onderscheidenlijk 5 A en 110 V bedragen? 'En hoe
groot is cpl
§ 8.

De transformator.

Inleiding.
Van den lezer mag verondersteld worden, dat hij weet wat een
transformator is. In de geheele electrotechniek worden immers
transformatoren in velerlei vorm en op groote schaal toegepast. Onze
behandeling van de electriciteitsleer, voor zoover die voor een goed
begrip van de volgende hoofdstukken noodig is, zou niet volledig
zijn, indien we de eigenschappen van den transformator niet zouden
nagaan.
In § 2 werd onderzocht hoe een spoel door middel van haar mag
netisch veld een winding in de nabijheid kan beïnvloeden. Daar was
nog geen sprake van een wisselstroom en dus bleef de beïnvloeding
bij het veroorzaken van stroomstooten. Een onveranderlijke gelijk
stroom 'had geen invloed op de winding. Zooals uit het vervolg zal
blijken, beteekent dit, dat een transformator in de gelijkstroomtechniek geen beteekenis heeft.
41

Magnetische koppeling en wederzijdsche inductie.
In § 5 werd uiteengezet hoe een wisselveld in de eigen spoel een
wisselspanning, de zelfinductiespanning, induceert. Het zal iedereen
duidelijk zijn, dat datzelfde wisselveld, voor zoover het door een
winding in de nabijheid gaat, op geheel dezelfde wijze een wissel
spanning in die winding zal induceeren. Indien de winding in zich
zelf of over een weerstand of impedantie gesloten is, heeft die span
ning vanzelfsprekend een wisselstroom tengevolge. Zoolang de wis
selstroom in de spoel vloeit, vloeit ook de stroom in de winding. Door
middel van het magnetische veld beinvloedt dus de eerste stroom
kring (de spoel) den tweeden (de winding). We zeggen nu, dat de
beide kringen magnetisch gekoppeld zijn. Hoewel de beide stroom
kringen niet geleidend met elkaar in verbinding staan, wordt toch
electrische energie van den eersten kring op den tweeden overge
bracht. Nemen we meer windingen, dan zal de geinduceerde span
ning evenredig toenemen. Inplaats van één winding kunnen we ook
een geheele spoel nemen. Zie bij voorbeeld fig. 35. In deze figuur
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Fig. 35.
gaat slechts een betrekkelijk klein gedeelte van de krachtlijnen (k)
van spoel I door spoel II. Men spreekt in dit geval van een losse
42
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koppeling. Naarmate spoel II dichterbij gebracht wordt, komen er
meer krachtlijnen door en wordt de koppeling vaster. Dat beteekent
volgens het in § 2 gevonden resultaat, dat de geinduceerde spanning
hooger wordt.
We kunnen in fig. 35 de wisselstroombron en de impedantie Z
van plaats doen verwisselen. Dan induceert spoel II een spanning in
spoel I. De beide spoelen kunnen elkaar dus wederzijds beinvloeden.
Bij de magnetische koppeling van twee kringen spreken we daarom
van wederzijdsche inductie.

;:

Vaste koppeling; transformator.
In vele gevallen zal het er om te doen zijn zooveel mogelijk energie
van de eene keten in de andere over te brengen of althans een zoo
goed mogelijke spanningsoverdracht te verkrijgen. Daarvoor is een
zeer vaste koppeling noodig. Dat wil zeggen, dat zoo goed als alle
krachtlijnen door beide spoelen gaan. Om dit te bereiken worden
twee maatregelen genomen.
Ie. de spoelen worden zoo dicht mogelijk bij elkaar gebracht;
meestal worden ze daartoe stijf om elkaar heen gelegd;
2e. in de binnenste spoel wordt een nauw passende ijzeren kern
aangebracht, die aansluit op een ijzeren raam om de spoelen heen.
Een dergelijke constructie wordt transformator genoemd.
Fig. 36 maakt een en andere duidelijk: 36a geeft een doorsnede
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door de constructie en 36b het bovenaanzicht; P is de eene spoel en
S de andere; de windingen liggen volgens de — • • • — lijnen in het
bovenaanzicht, en wel dicht op elkaar gewonden. De krachtlijnen
leggen zich bij voorkeur in het ijzer en verloopen daarom zooals de
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figuur met k aangeeft. Het magnetische veld wordt door het ijzer
zeer versterkt zooals we weten. Door deze constructie wordt bereikt,
dat bijna alle krachtlijnen door- beide spoelen gaan en dat juist het
veld, dat door deze krachtlijnen gevormd wordt, een groote versterking ondergaat. De enkele krachtlijnen (s), die niet door beide
spoelen gaan, verloopen daarentegen grootendeels niet door het
ijzer en haar veld wordt dus, terwijl het toch al zwak is, niet of
weinig versterkt. Dit veld wordt het spreidingsveld of kortweg de
spreiding genoemd. Het is duidelijk, dat zoodoende een zeer vaste
koppeling bereikt wordt. Enkele krachtlijnen van de spreiding zijn in
de figuur met een streep-stip-lijn aangegeven.
Schema.
In fig. 37 is een transformator geteekend op de wijze zooals dat
in schakelschema's gebeurt. De zijde, die op de wisselstroombron is
aangesloten, heet de primaire P en de andere winding de secondaire
S. In de figuur is de secondaire zijde belast met een weerstand. Het
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P 5
Fiq. 37.

aantal windingen van de secondaire, gedeeld door dat van de pri
maire, noemt men de overzetverhouding of transformatieverhouding
en wordt voorgesteld door de letter a. Dus a = — als n, en n2 de
nj

beide windingsgetallen zijn.
Berekening.
Hoe kunner. we nu berekenen wat er gebeurt? In het geval van
de zeer vaste koppeling redeneeren we als volgt. Als gevolg van
ontstaan I1# E2, I2 en het magnetische veld. Dit lai tste gaat door
beide spoelen en wordt dus door Ij en I2 tezamen veroorzaakt. Het
%vekt in de prir/aire een spanning Et op, gelijk maar tegengesteld
aan Ej (denk aan de bespreking van de grootte der zelfinductiespanning in § 5) en in de secondaire de spanning E2. Aangezien
Et en Eo door hetzelfde veld worden geinduceerd kunnen ze slechts
44
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verschillen als het aantal windingen der beide spoelen verschilt. Ze
verhouden zich als de windingsgetallen want in elke winding is de
geïnduceerde spanning dezelfde. Dus vinden we:

i

^2 _ ^2 _

Ej- n,

I

Is n2 grooter dan nx, dan is ook de secondaire spanning hooger
dan de primaire en spreekt men van omhoog transformeeren. Het
omgekeerde heet omlaag transformeeren. We nemen nu aan, dat
onze transformator ideale eigenschappen heeft. Dit beteekent, dat er
geen energieverliezen in optreden. Daarvoor zou onder andere
noodig zijn, dat de wikkelingen geen weerstand hadden. In de practijk kan dit natuurlijk niet, maar het kan wel zoover benaderd worden, dat de formule, die we gaan afleiden, toch bruikbaar is. Indien
er geen energieverliezen in den transformator optreden beteekent dit,
dat alle energie, die de wisselstroombron primair levert er secondair
uit moet komen en door den weerstand moet worden opgenomen. De
secondair opgenomen energie is E2I2 watt. Primair wordt geleverd
E1I1 watt, als we cos cp = 1 aannemen. Hieruit volgt:

ea=e,i.
'
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We zien dus, dat de stroomverhouding juist andecsom is als de
spanningsverhouding. Als E2 grooter is dan Elt dan is I2 kleiner
dan Ix. Dat wil zeggen, dat er primair meer stroom moet worden
geleverd dan er secondair in den weerstand wordt opgenomen! Met
dit verschijnsel moet altijd terdege rekening gehouden worden als
men met behulp van een transformator hoogere spanningen wil be
reiken.
Bijzonderheden.
In de practijk bestaan geen ideale transformatoren. Dat wil zeggen,
dat het gedrag van een gegeven transformator afwijkt van wat de
bovenstaande eenvoudige formules zouden doen verwachten. Na het
bovenstaande is het niet moeilijk om aan te nemen, dat weerstanden,
spreiding, parasitaire capaciteiten, vorm en soort van de ijzeren
kern, wijze van" wikkelen en meer invloeden ieder hun rol spelen. •
Dit 'houdt in, dat een transformator alleen voor een bepaald doel kan
worden gebouwd, rekening houdende met de eischen, die de toe
passing stelt. Hieruit volgt, dat een gegeven transformator, ook al is
de transformatieverhouding juist, veelal niet of matig voldoet in een
willekeurige schakeling.
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Naarmate een transformator meer energie moet leveren, dienen
zijn afmetingen grooter te zijn.
Somtijds wordt een autotransformator toegepast. Deze heeft in
beginsel dezelfde eigenschappen als de gewone transformatoren. In
fig. 38 is de opbouw schematisch weergegeven.
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Fig. 38.

Bij hoogfrequente stroomen heeft ijzer niet meer de gunstige wer
king, waar bij laagfrequente stroomen gebruik van wordt gemaakt.
Integendeel veroorzaakt het groote verliezen. Er worden n.1. door
het magnetische veld niet alleen spanningen in de beide spoelen,
maar ook in het ijzer geïnduceerd. Er ontstaan zoodoende stroomen
in het ijzer, die als gevolg van den ondervonden, weerstand verwar
ming veroorzaken. Dat beteekent energieverlies. De geïnduceerde
spanningen zijn hooger en dientengevolge ook de stroomen en het
energieverlies, naarmate de frequentie hooger is.
Daarom laat men in h.f. schakelingen het ijzer weg of vervangt het
door ijzerpoederkernen. Deze zijn geperst uit een mengsel van ijzerpoeder en een of ander bindmiddel. Om dezelfde reden worden
trouwens in laagfrequente schakelingen geen massieve ijzeren kernen
toegepast, doch zoogenaamde gelamelleerde. Deze zijn opgebouwd
uit dunne laagjes (blik) met een papierlaag er tusschen. Deze papierlaag gaat, evenals het bovengenoemde bindmiddel, het optreden van
stroomen in het ijzer tegen en beperkt daardoor de optredende ver
liezen zeer.
Vragen:
45. De ingangstransformator van een versterker moet secondair
een vijf maal zoo groote spanning leveren als primair wordt
toegevoerd. De primaire wikkeling heeft 220 windingen.
Hoeveel windingen heeft de secondaire?
46. Van een verhuistransformator 220 V/125 V is het primaire
windingsgetal 900. Hoe groot is het secondaire windingsgetal? Deze transformator is belast met een ohmschen weer46
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stand, waardoor een stroom van 0,5 ampère vloeit. Bereken
den weerstand, het geleverde vermogen en den stroom,
dien het electriciteitsnet levert.
47. Een scheltransformator voor een electriciteitsnet met een
spanning van 125 V levert aan de secondaire een spanning
van 8 V. Het primaire windingsgetal is 2000. Bereken het
aantal windingen aan de secondaire zijde. Hoe groot is de
verhouding I i/Io?
48. De voedingstransformator van een ontvangtoestel is ont
worpen voor een netspanning van 220 V. De primaire heeft
800 windingen. Deze transformator heeft drie afzonderlijke
secondaire wikkelingen. De eerste levert 400 V voor het
plaatspanningsapparaat, de tweede levert 6,3 V voor de
gloeidraden van de ontvangbuizen en de derde levert 4 V
voor de gloeidraad van de gelijkrichterbuis. Hoe groot zijn
de verschillende windingsgetallen? De geleverde stroomen
zijn onderscheidenlijk 90 mA, 1,7 A en 1,1 A. Hoeveel be
draagt het door elk der windingen geleverde vermogen als
cos cp = 1 ondersteld wordt? Door optellen dezer drie ge
tallen vindt men het totale vermogen, dat het electriciteitsnet
aan het ontvangtoestel levert. Hoe berekent men hieruit de
sterkte van den door dat net geleverden stroom? Voer deze
berekening uit.
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HOOFDSTUK II.
Radio- en Versterkertechniek
§ 9.

Het geluid.

Inleiding.
Na de behandeling van enkele gedeelten uit de electriciteitsleer
in het eerste hoofdstuk kunnen we nu overgaan tot de radiotech
niek. Deze laatste is niet te begrijpen, als we de electriciteitsleer
niet goed kennen. De radiotechniek dient voor het getrouw over
brengen van geluiden. Zonder te weten wat geluid eigenlijk is,
heeft de bespreking van radiobegrippen derhalve geen zin. Daarom
beginnen we dan ook het tweede hoofdstuk met deze paragraaf.
Geluidsoverdracht.
Geluid kennen we in velerlei vorm en het wordt voortgebracht
door vele soorten geluidsbronnen: hoorns, bellen, sirenes, muziek
instrumenten, de menschelijke spreekorganen, luidspreker enz.
We vangen het op in onze ooren en noemen dat hooren. Hoe gaat
dat alles in zijn werk? Om dit te onderzoeken geven we één slag
op een trommel. We hooren dan geluid, maar zien aan de trommel
niets. Betasten we echter heel voorzichtig met den vinger het trom
melvel, dan voelen we, dat het trilt. Bestrooien we het vel met een
licht poeder, dan zien we, dat de poederdeeltjes, zoolang het geluid
gehoord wordt, in beweging zijn. Het trillende vel draagt dus zijn
bewegingen op de poederdeeltjes over; deze worden aangestooten.
Precies als de poederdeeltjes worden echter ook de luchtdeeltjes,
die zich in de nabijheid van het trommelvel bevinden, aangestooten.
Deze deeltjes stootèn weer andere luchtdeeltjes, die iets verder
weg zijn, aan, waarop deze eveneens in trilling komen. Dit
proces gaat steeds verder voort, juist zooals de rimpels op een
wateroppervlak zich uitbreiden, indien een steen in het water valt.
We noemen dit het voortplanten van de trilling. Na een zeer
korten tijd komen op deze wijze ook de luchtdeeltjes in ons oor in
trilling. De zenuwen in het oor zijn daar gevoelig voor en nemen
het op. Dit ervaren wij als het hooren van een geluid. In dit geval
als het geluid van de trommel. Als de trommel in een luchtledige
ruimte opgehangen is, kunnen de trillingen zich niet aan lucht
deeltjes mededeelen. We hooren dan ook niets! De lucht is dus
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onmisbaar voor het overbrengen van geluid. Dit neemt niet weg,
dat geluidstrillingen ook door allerlei voorwerpen worden overge
bracht. Bevindt zich tusschen ons en de geluidsbron bijvoorbeeld
een houten wand, dan hooren we eveneens geluid. De trillende
luchtdeeltjes aan de eene zijde brengen den wand in zwakke trilling
en die geeft de trilling weer door aan de luchtdeeltjes aan de andere
zijde. Een ander voorbeeld van voortplanting van geluidstrillingen
is het volgende. Als we bij een spoorbaan staan, terwijl op grooten
afstand een trein nadert, hooren we nog niets. Leggen we echter
ons oor op de rail, dan zullen we al spoedig het geluid van den
naderenden trein hooren, voordat het geluid door de lucht tot ons
komt.
De voortplanting in lucht gaat zeer snel: 330 m per seconde is de
voortplantingssnelheid. In de spoorrail gaat het nog veel sneller.
Trillingen en slingeringen.
Teneinde het geluidsverschijnsel goed te begrijpen, is het noodig
na te gaan, wat het trillen van een deeltje eigenlijk is. Het trillen
van een deeltje of voorwerp is de snelle heen en weer gaande
beweging daarvan om den oorspronkelijken stand. Dien stand
noemen we den ruststand of evenwichtsstand. Een en ander wordt
duidelijk, als we eerst het gedrag van een slinger en een schommel
nagaan. Als deze loodrecht naar beneden hangen, bevinden zij zich
in den ruststand. Bewegen we den slinger (zie fig. 39) een eindje

Fig. 39.
naar rechts en laten hem vervolgens los, dan slingert hij terug naar
links, door den evenwichtsstand heen tot hij een vrijwel evengroote
uitwijking naar links gekregen heeft. Daarna gaat hij weer naar
rechts. De uitwijkingen worden steeds kleiner, tot hij na verloop
van tijd weer stil hangt. Evenals we bij den wisselstroom de grootste
waarde van den stroom de amplitude genoemd hebben, noemen we
nu de grootste waarde van de uitwijking de amplitude van de
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slingering. In ons geval nam de amplitude voortdurend af. Daarom
spreken we van een gedempte slingering. De demping ontstaat als
gevolg van de wrijving in het ophangpunt en tegen de omringende
lucht. Deze wrijving beteekent energieverlies. Indien we op het juiste
moment steeds een heel klein stootje zouden geven, zou de
amplitude voortdurend gelijk blijven. In dat geval spreken we van
een ongedempte slingering. In een slingeruurwerk gebeurt dit op
vernuftige wijze door den ankergang.
De tijd, die noodig is voor een volledige slingering, dus b.v. voor
de beweging vanuit het meest rechtsche punt naar links en weer
terug tot maximale uitwijking rechts, wordt slingertijd of periode
genoemd. Zeer belangrijk is nu, dat deze slingertijd onafhankelijk
is van de amplitude. De eerste periode van een gedempte slingering
duurt dus even lang als de later komende perioden, hoewel bij de
laatste een kortere weg wordt afgelegd. De slingertijd is voor ver
schillende slingers verschillend en wordt bepaald door de lengte
van den slinger. Hoe langer de slinger is, hoe langer ook de
slingertijd.
Het aantal slingeringen per seconde heet de frequentie. We
spreken ook van de eigen frequentie. Probeeren we een slinger of
een schommel met een andere dan zijn eigen frequentie heen en
weer te bewegen, dan doen zij dit als het ware met tegenzin! Dit
merken we aan een schommel heel duidelijk, doordat het veel kracht
en dus energie kost.
Wordt een breinaald met haar eene einde vast ingeklemd en
bewegen we het andere einde over een afstand uit den evenwichtsstand, dan zal na loslaten ook hier een heen en weer gaande
beweging optreden. Deze zal een hoogere frequentie en in het
algemeen een kleinere amplitude hebben dan bij een slinger. We
spreken nu van een trilling. Een belangrijk verschil met een slinge
ring is er echter niet.
De voortplanting van een trilling.
Bij de voortplanting van een trilling door de lucht of in een plaat
of staaf treedt een belangrijk verschijnsel op. Dat is de golf~
beweging. Een overeenkomstige beweging zien we duidelijk bij het
reeds genoemde voorbeeld van den in het , water vallenden steen.
Het wateroppervlak vertoont rimpels, die zich voortbewegen. Toch
stroomen de waterdeeltjes niet! Figuur 40 maakt duidelijk wat
eigenlijk gebeurt. Deze figuur stelt de doorsnede voor van het
wateroppervlak op twee verschillende tijdstippen, heel kort na
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elkaar. Eerst is de toestand volgens de lijn tv daarna volgens de
lijn t2. Waterdeeltje a bevond zich eerst in het punt av vervolgens
in het punt a2. Het deeltje b bevond zich eerst in b, daarna in b2.
De waterdeeltjes bewegen dus op en neer, zij trillen, terwijl onderCil

p,

Qt

h

Cfc

t,

;

Fig. 40.
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tusschen de top van den tweeden rimpel zich heeft verplaatst van
Px naar P2. De snelheid van deze verplaatsing is de voortplantings
snelheid van de golfbeweging. De afstand van twee opeenvolgende
rimpels of golven blijft voortdurend gelijk, dus P^j = P2Q2.
Dezen afstand noemen we de golflengte. Een gelijksoortige trillingsbeweging krijgen we, als van een koord, dat aan het eene
einde aan een muur is bevestigd en dat strak gehouden wordt, het
andere einde op en neer wordt bewogen. Probeer dit! Op overeen
komstige wijze verloopt ook de trilling van de luchtdeeltjes bij het
geluid. Ook hier spreken we daarom van golfbeweging, golflengte
en frequentie.
Tusschen voortplantingssnelheid (v), frequentie (f) en golf
lengte (X, spreek uit labda) bestaat de volgende betrekking:
v = f X X of v =

f
r

.

want f'= tjt*

V heeft voor alle geluidsfrequenties dezelfde waarde. De formule
is duidelijk, als we bedenken, dat gedurende één periode (T) de
trilling zich voortplant over een afstand gelijk aan de golflengte.
Door verschuiven van de lijn t2 in fig. 40 naar rechts en daarbij
na te gaan, wat het deeltje c doet, is dit gemakkelijk in te zien.
Daartoe laten we eerst P2 samenvallen met Pj en verschuiven t2
daarqa tot P2 samenvalt met Qt. Het deeltje c heeft dan een
volledige trilling uitgevoerd. Er is dus juist één periode verstreken.
In dien tijd heeft de golfbeweging zich voortgeplant over den
afstand X. Hieruit volgt de formule.
De frequentie van het door een geluidsbron voortgebrachte ge
luid is afhankelijk van de mechanische eigenschappen van het
trillende deel. Zoo is bijvoorbeeld de geluidsfrequentie van een
viooltoon afhankelijk van de lengte, dikte en spanning van de aan
gestreken snaar. Dit is vergelijkbaar met het verschijnsel, dat de
frequentie van den slinger bepaald wordt door zijn lengte.
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Soorten van geluid.
Men onderscheidt de geluiden in drie soorten: tonen, klikken en
geruisch.
Een toon heeft een duidelijk waarneembare frequentie, een klik
duurt zoo kort, dat geen volledige toongewaarwording tot stand
komt en geruisch is een geluid zonder een duidelijk te onderkennen
toon. Het is namelijk zóó, dat bij de in werkelijkheid voorkomende
geluiden zelden of nooit van een enkele frequentie sprake is. Er
treden altijd meerdere frequenties tegelijk op. Ter verduidelijking
kunnen we daarom zeggen, dat in een toon één frequentie op den
voorgrond treedt, terwijl er nog een beperkt aantal frequenties
tegelijk aanwezig is. Deze frequenties zijn in het algemeen geheele
veelvouden van de eerste, die we den grondtoon noemen. De andere
frequenties heeten de boventonen, ln een geruisch treden vele
frequenties tegelijk op, zonder dat er één duidelijk van de andere
te onderscheiden is.
Aan een opgevangen geluid onderscheidt het menschelijk oor drie
eigenschappen: de toonhoogte, de sterkte of luidheid en den klank
of het timbre. De toonhoogte wordt bepaald door de frequentie.
Naarmate de frequentie hooger is, spreken we van een hoogeren
toon. De sterkte wordt bepaald door de amplitude van de opgevangen trilling. Slaan we harder op een bel, dan zullen de trillende
deeltjes zoowel van de bel als van de lucht met grootere amplitude
gaan trillen en krijgen we den indruk van een sterker geluid. De
klank wordt bepaald door de sterkte en de soort van de optredende
boventonen. Dezelfde toon klinkt verschillend, als die voortgebracht
wordt door een vioolsnaar of door een fluit. De frequentie van den
grondtoon is in beide gevallen gelijk. Er zijn echter verschillende
boventonen met uiteenloopende sterkte.
Eigenschappen van het menschelijk oor.
Maar hoever strekt de gevoeligheid van het oor zich nu uit?
Zoowel wat betreft de frequenties als de geluidssterkten zijn er
grenzen. Die grenzen zijn voor verschillende personen verschillend.
Naarmate men ouder wordt, neemt het vermogen tot onderscheiden
van hooge frequenties en zwakke geluiden af. De uiterste grenzen
van het gebied der hoorbare frequenties liggen bij ongeveer 20 Hz
en ongeveer 20.000 Hz- (vergelijk de opmerking over deze frequent
ties aan het slot van § 4!). De geluidssterkte, beneden welke we
niets meer hooren, noemen we den gehoordrempel. Deze ligt bij
verschillende frequenties op verschillende hoogte. Het oor is het
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meest gevoelig bij ongeveer 2000 Hz. Daar ligt de gehoordrempel
dus het laagst. Wordt het geluid te sterk, dan ervaren we inplaats
van een gehoorindruk een gevoel van pijn.
eerste gaat over in
het tweede bij de zoogenaamde pijngrens. Ook deze is afhankelijk
van de frequentie en ligt bij ca 500 Hz het hoogst.
Het oor heeft nog een zeer belangrijke eigenschap, die vermeld
dient te worden. Deze eigenschap betreft de ondervonden verschillen in geluidssterkte. Maken we een toon tweemaal zoo sterk,
dat beteekent dus, dat we de amplitude tweemaal grooter maken,
dan krijgen we op het gehoor heelemaal niet den indruk, dat de
toon tweemaal sterker geworden is, doch we ervaren een belangrijk
geringere versterking. Proeven hebben aangetoond, dat de grootte
van deze versterking met behulp van logarithmen kan worden
vastgelegd. Logarithmen zijn bekend uit de algebra. De bespreking
hiervan zou te ver voeren. Teneinde een voor de practijk belang
rijke eenheid voor verschillen in geluidssterkte te krijgen, is met
behulp van deze logarithmen de bell ingevoerd. Het tiende ge
deelte daarvan is decibell, af gekort dB. We spreken dus van een
geluidssterkteverschil van zooveel dB.
Om de werking voor het oor duidelijk te maken, kan het vol
gende voorbeeld ons helpen. We nemen aan, dat we luisteren
naar een koor van 10 personen. Daarna wordt dit koor uitgebreid
tot 100 personen. De sterkte van het opgevangen geluid is dan
natuurlijk belangrijk toegenomen, in onze nieuwe eenheid uitge
drukt is het een versterking van 10 dB. Wordt het koor vervolgens
vergroot tot 1000 personen, dan is de optredende versterking weer
10 dB. In decibells uitgedrukt, is de eerste versterking dus gelijk aan
de tweede. Voor het oor is dit eveneens het geval, hoewel de ver
meerdering van het aantal personen in het tweede geval veel groo
ter is dan die in het eerste geval! De verhoudingen zijn echter
gelijk, de vergrooting is immers in beide gevallen tot het tien
voudige. Op de verhoudingen blijkt het namelijk aan te komen. Dit
is voor ons leven een gelukkige omstandigheid, want anders zouden
we waarschijnlijk van allerlei sterke geluiden veel meer hinder
ondervinden dan nu!
Acoustiek.
Een belangrijk punt, dat we nog moeten nagaan, is het gedrag
van het geluid in een besloten ruimte, b.v. een huiskamer of een
lokaal. De van de geluidsbron uitgaande geluidsgolven worden
weerkaatst door wanden, zoldering en vloer. In elk punt van de
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ruimte hooren we dientengevolge iets, dat ontstaat door de samen
werking van golven uit verschillende richtingen. Aangezien bij
elke weerkaatsing door het weerkaatsende oppervlak energie wordt
opgenomen, zal de terugkomende golf gedempt, dat wil zeggen
verzwakt zijn. We drukken dit uit door te zeggen, dat er energie
geabsorbeerd wordt of wel dat er absorptie optreedt. Deze absorptie
is grooter naarmate de weerkaatsende wand poreuzer is. Kleeden,
gordijnen en zacht board absorbeeren nogal veel; harde, gladde
wanden absorbeeren daarentegen weinig. Vandaar dat eenzelfde
geluidsbron in een leeg lokaal veel luider, lawaaieriger klinkt dan
in een gestoffeerde huiskamer. Voorts is de absorptie voor de hooge
frequenties meestal hooger dan voor de lagere frequenties. Uit een
en ander is duidelijk, dat de prestatie van een geluidsbron afhanke
lijk is van de ruimte, waarin deze werkt. Bij de beoordeeling moet
daarom met de hoedanigheid van de ruimte terdege rekening ge
houden worden. We spreken in dit verband van de acoustiek van
de ruimte. In groote ruimten speelt bovendien de geluidssnelheid
een rol: het verschil in tijdstip, waarop de directe golf en de terug
gekaatste golven ons oor bereiken, wordt hoorbaar. Er ontstaat
dan echo en nagalm. Denk bijvoorbeeld aan oude kerken. Door het
aanbrengen van de juiste hoeveelheid absorbeerend materiaal kan
ook op dit punt een goede acoustiek bereikt worden.
Vragen:
49. Bij een onweersbui ziet men eerst den bliksemflits en hoort
daarna den donderslag. Waardoor ontstaat deze volgorde?
Wat kan men uit het tijdsverschil tusschen deze twee be
rekenen?
50. In een slingeruurwerk kan men de snelheid regelen door
den slinger te verkorten of te verlengen. Wat moet men
doen, als het uurwerk achter loopt?
51. Zooals bekend is, zetten metalen deelen uit bij verwarming.
Zal een uurwerk met metalen slinger bij ’hoogere temperatuur
vóór of achter gaan loopen?
52. Hoe groot is de golflengte van een toon van 100 Hz en
van een toon van 2000 Hz?
53. Indien een toon a een tweemaal grootere frequentie heeft
dan een toon A, dan zegt men in de muziek, dat deze beide
een octaaf verschillen. Een piano heeft als laagsten toon een
grondtoon van 27 Hz en de hoogste toon ligt 7 octaven
hooger. Wat is de frequentie van dien hoogsten toon?
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54. Indien men om een of andere reden niet in staat zou zijn
tot het hooren van frequenties, welke hooger zijn dan 3500
Hz, zou men dan een natuurgetrouwen indruk van de op deze
piano gespeelde muziek verkrijgen?
55. Een zekere bioscoopzaal is acoustisch weinig gedempt en
geeft daardoor een hinderlijke nagalm. Zal de demping toe
nemen of afnemen, indien een groot aantal menschen in de
zaal wordt toegelaten? Welken invloed heeft dit op den
nagalm?
§ 10.

De diode; gelijkrichting.

De toepassing van electronenbuizen.
Het allerbelangrijkste onderdeel van een radio-ontvangtoestel is
de electronenbuis, vroeger algemeen bekend als de radiolamp.
Zonder de uitvinding en de ver doorgevoerde ontwikkeling van de
electronenbuis zou de radiotechniek niet de groote vlucht hebben
kunnen nemen, die we nu kennen. Uit een zeer eenvoudig model
hebben zich vele typen ontwikkeld, zeer kleine en zeer groote. Zij
dienen voor uiteenloopende functies. Bij de voortgaande techniek
deden zich telkens nieuwe problemen voor. De meeste ervan wer
den opgelost door toepassing van een electronenbuis in één of
anderen vorm. Tegelijkertijd was dit aanleiding tot ontwikkeling
van steeds weer nieuwe en steeds weer verbeterde typen. In de
eerstvolgende paragrafen zullen de grondbeginselen der electronen
buizen worden besproken. Met de kennis dezer beginselen gewa
pend, zal het mogelijk zijn, een indruk te verkrijgen van de wijze,
waarop het technische probleem betreffende de verwerkelijking
van een goede radiocommunicatie is opgelost.
Volledigheidshalve zij opgemerkt, dat de positie, die de elec
tronenbuis in het ontvangtoestel inneemt, niet op zichzelf staat. De
buizen zijn even belangrijke onderdeelen van radiozenders, ver
sterkers voor geluidsweergave, versterkers voor telefonie over
groote afstanden, televisie-ontvangers en -zenders, versterkers voor
radiocentrales, allerlei soorten schakelapparaten, meetinstrumenten
enz. Al naar type en gebruik wordt dan gesproken van zendbuizen.
versterkerbuizen of kortweg buizen.
Electronenemissie.
Al deze buizen maken gebruik van de zoogenaamde e/ecfronenemissie. Emissie beteekent uitzending. In § 4 is reeds vermeld,
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dat er in een geleider steeds electronen aanwezig zijn. Deze electronen kunnen met verschillende middelen tot uittreden gebracht
worden. We zeggen dan, dat de geleider emitteert. De drie be
langrijkste middelen zijn de volgende:
le. verhitting van den geleider;
2e. beschieting van den geleider met electronen van buiten;
we zeggen, dat een electronenbombardement secondaire emissie
tengevolge heeft;
3e. door belichten van het oppervlak van den geleider.
In alle drie gevallen is de hoeveelheid uittredende electronen sterk
afhankelijk van het materiaal van den geleider. In het derde geval
kan onder de gunstigste omstandigheden slechts een zeer zwakke
emissie ontstaan. Deze emissie wordt toegepast in de photocel.
Voor ons is in hoofdzaak de emissie door verhitting van belang.
Ze werd reeds ontdekt in 1884. Toen bleek namelijk, dat de gloeidraad van een gloeilamp electronen uitzond, die terecht kwamen
op andere deelen van de lamp en daar een electrische lading ver
oorzaakten. Het verschijnsel werd, naar den bekenden uitvinder,
Edison-effect genoemd. Van deze emissie krijgen we een goede
voorstelling, als we een vergelijking maken met een verdampende
vloeistof, b.v. water. Zoolang deze koud is, is de verdamping on
belangrijk. Wordt de vloeistof verwarmd, dan neemt de verdam
ping toe, d.w.z. er verlaten steeds meer waterdeeltjes, of wel water
moleculen, het vloeistofoppervlak en gaan zweven in de ruimte er
boven. Ze vormen daar een damp. Zoo gaat het ook met de elec
tronen, die door een verhitten draad worden uitgezonden. Zij
vormen om dien draad een zoogenaamde electronenwolk. Dit ge
schiedt echter eerst goed, als de draad zich in het luchtledige
bevindt. Figuur 41 geeft een indruk van den toestand, die ontstaat.

•V.v
Fig. 41.

Daarbij kijken we in de richting van den emitteerenden draad,
gloeidraad genaamd. Deze draad is dus slechts als een punt zicht
baar. Naarmate de afstand tot den draad grooter wordt, zijn er
minder electronen aanwezig in de ruimte.
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Het materiaal, dat het beste emitteert zonder dat het smelt, is
wolfraam. Daarbij zijn echter temperaturen tot boven 2000° C
noodig. Bij de eerste uitvoeringen van radiolampen werd dan ook
wolfraam gebruikt. Naderhand is echter gebleken, dat een laagje
van bariumoxyde op de draadoppervlakte veel betere resultaten
geeft. Bij 700° C wordt reeds de gewenschte emissie verkregen.
De tegenwoordig in ontvangtoestellen toegepaste buizen maken
daarom alle gebruik van een oxydelaag als emitteerend oppervlak.
De verhitting van den gloeidraad.
Hoe komt nu de verhitting van den gloeidraad tot stand? Dat is
in beginsel zeer eenvoudig: er wordt een electrische stroom door
gezonden. In § 1 werd hier reeds op gewezen.
De constructie van de diode.
Na het voorgaande geleerd te hebben, is ér slechts één stap, die
ons scheidt van den eenvoudigsten vorm van electronenbuis. Die
stap is het construeeren van een glazen ballon, waarin de gloei
draad wordt geplaatst tezamen met een metalen plaat, en het lucht
ledig pompen van den ballon. Dit pompen heeft plaats door den
zoogenaamden pompstengel, een glazen buisje, dat aan den ballon
verbonden is en terstond na het leegpompen wordt dichtgesmolten.
De metalen plaat wordt gewoonlijk in een of anderen vorm om-
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Fig. 42.

n
Fig. 43.

gebogen, zoodat deze den gloeidraad geheel omsluit. Fig. 42 laat
schematisch enkele vormen zien. Deze beide einden van den gloei
draad worden door de onderzijde van den ballon naar buiten ge
leid. Evenzoo is een aan de plaat gelaschte metalen draad naar
buiten gevoerd. De verkregen buis wordt in schema’s voorgesteld
als in fig. 43.
Natuurlijk vragen we ons dadelijk af, wat met dit apparaat te

57

bereiken is en hoe. Om dat na te gaan, verbinden we de einden
van den gloeidraad aan een accu met de juiste spanning. De draad
gaat dan gloeien en electronen emitteeren. De electronen vormen
de electronenwolk en een heel enkele komt op de plaat terecht.
Vervolgens nemen we een batterij en verbinden de positieve pool
hiervan met de plaat en de negatieve met den gloeidraad. Dit beteekent, dat er een tekort aan electronen op de plaat komt (ver
gelijk § 6).
Daardoor worden de electronen uit de wolk, ruimtelading ge
noemd, als het ware naar de plaat gezogen. Ze worden door de
plaat opgenomen en bewegen dan snel naar de batterij. Vergelijk
deze electronenbeweging met de beweging van het vlierpitbolletje
in § 6. Ook daar was er door middel van het bolletje als het
ware een stroom van electronen naar de positieve plaat. In de buis
is echter geen vlierpitbolletje noodig om de electronen uit de
ruimtelading door het luchtledige naar de plaat te brengen. In het
luchtledige ondervinden de electronen namelijk geen tegenstand
van de luchtmoleculen, waar ze anders tegen aan zouden botsen.
Eigenschappen en toepassing van de diode.
De gebruikte schakeling is schematisch in fig. 44 weergegeven.
De electronenbeweging naar de batterij B, die we zoo juist gecon
stateerd hebben, beteekent een stroom ia van B naar P. Dezelfde
stroom vloeit van F naar B om de electronen in de ruimtelading
weer aan te vullen. Hiermede hebben we vastgesteld, dat er door
de buis een stroom vloeit, ondanks het feit, dat er geen geleidende
verbinding tusschen P en F bestaat!
la

ia

VB

Fig. 44.

Fig. 45.

De stroomsterkte is afhankelijk van de batterijspanning, doch
niet daarmede evenredig. Het verloop is als aangegeven in fig. 45.
Deze figuur noemen we de karakteristiek van de buis.
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Wat gebeurt er als we de polen van B verwisselen? Dan wordt
P negatief geladen. Elke electron uit de ruimtelading, die in de
richting van P beweegt, wordt dus afgestooten en krijgt niet de
gelegenheid, P te bereiken. Dit beteekent, dat er geen stroom in
omgekeerde richting door de buis kan vloeien: de buis laat slechts
in één richting stroom door. Dit is van groot belang, als we
inplaats van de batterij een wisselspanning inschakelen. Wat
gebeurt er dan? Er zal slechts gedurende één helft van de
periode stroom vloeien. Fig. 46 geeft dit aan. Ondanks de
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wisselspanning is er slechts stroom in één richting. We noemen
dit gelijkrichting. Deze eigenschap wordt gebruikt om met
behulp van een wisselspanningsbron een gelijkspanningsbron te
verkrijgen. In het meerendeel der ontvangtoestellen en versterkers
wordt deze methode toegepast. De diode, zooals deze electronenbuis wordt genoemd, heeft echter meerdere toepassingsmogelijk
heden in de radiotechniek. Later zal dit nog blijken.
De met gas gevulde electronenbuis.
Een nadeel van den besproken uitvoeringsvorm is, dat de door
gelaten stroom beperkt is, en wel door het emissievermogen van
den gloeidraad. Deze stroomsterkte kan opgevoerd worden door
den ballon te vullen met gas van zeer lagen druk, b.v. kwikdamp
met een spanning van enkele honderdsten van één mm kwikdruk.
Nu treedt een nieuw verschijnsel op. De electronen, die naar de
plaat gezogen worden, zullen immers op een gegeven moment bot
sen tegen een kwikmolecule. Geschiedt de botsing met voldoende
heftigheid, dan verliest het kwikmolecule een electron, het wordt
er af gesplitst. Dit electron wordt ook door de plaat aangetrokken
en versterkt zoodoende de ia. Het kwikmolecule heeft nu een tekort
aan lading, dat door emissie van den gloeidraad moet worden aan
gevuld. Het afsplitsen van het electron wordt ïonisatie genoemd,
59
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terwijl het van het electron beroofde molecule ion heet. Dit 'ion
beweegt zich in de richting van den gloeidraad. Als gevolg van
deze ionisatie kan ia vele malen sterker worden. Dat beteekent, dat
een veel krachtiger gelijkspanningsbron dan bovenbedoeld kan wor
den verkregen.
Inplaats van electronenbuis spreken we bij deze buis veelal van
een gasontladingsbuis. Gasontladingsbuizen bestaan in velerlei
vorm. Een bekend voorbeeld zijn de neonbuizen van lichtreclames.
Ook haar werking berust op ionisatie, namelijk van het erin aan
wezige neongas.
De kwikbuizen zijn in het gebruik gemakkelijk te onderkennen
aan den blauwen gloed, die binnen den ballon ontstaat bij stroomdoorgang.
Meervoudige dioden.
Tenslotte vermelden we nog, dat in vele gevallen in een ballon
twee dioden bij elkaar geplaatst worden. Dit is mogelijk door één
gloeidraad te nemen en twee platen of ook door twee geheel ge
scheiden systemen aan te brengen. In beide gevallen spreken we
van een duodiode. Ook heeft men drie platen in één ballon ge
plaatst en deze buis driediodenbuis genoemd.
Vragen:
56. Op welk verschijnsel berusten de electronenbuizen?
57. Waardoor ontstaat de gelijkrichtende werking van de diode?
58. De voorgeschreven gloeispanning van den gloeidraad van
een diode is 4 V. De weerstand van den gloeidraad is in
warmen toestand 3,63 ohm. Hoe groot zijn de gloeistroom
en het voor de verhitting benoodigde vermogen?
59. Van een andere diode is de gloeispanning 6,3 V en de
gloeistroom 400 mA. Hoe groot is het, door de gloeispanningsbatterij geleverde vermogen?
§ 11.

De triode; versterking.

De werking van het rooster in de electronenbuis.
Een zeer belangrijke stap in de ontwikkeling der electronenbuizen
is geweest het aanbrengen van een zoogenaamd rooster tusschen
gloeidraad en plaat. Dit rooster heeft den vorm van een open spiraal.
60
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maar zou ook netvormig kunnen zijn. Fig. 47 geeft een schematische
voorstelling van de bouwwijze, waarbij duidelijkheidshalve de voorste
helft van de plaat is weggelaten. In schakelschema’s wordt deze
buis volgens fig. 48 aangegeven. Ook het rooster heeft een verbin
ding naar buiten. Electronen, die nu van gloeidraad naar plaat be-
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wegen, moeten tusschen de draden van het rooster doorvliegen; ze
moeten ..door de mazen van het net trachten te glippen”! Dat zou
niet zoo moeilijk zijn, als er tusschen het rooster G en F niet een
batterij geschakeld was, met de negatieve pool aan G. G krijgt op
deze wijze een lading electronen, die een terugstootende werking
op de electronen in de ruimtelading uitoefent. Het wordt hun dus
moeilijk gemaakt om P te bereiken. Alleen degene, die met voldoen
de snelheid uit de ruimtelading in de richting van de plaat bewegen,
kunnen de terugstootende werking van het negatieve rooster over
winnen en er door glippen. Het is duidelijk, dat naarmate de span
ning op G hooger is, er een grootere snelheid noodig is om P te
kunnen bereiken en er dus minder electronen aan dezen eisch zullen
voldoen. Dat houdt in, dat ia dan zwakker is! Hieruit volgt, dat we
door de spanning op G te vacieecen, den stroom in de plaatketen
kunnen regelen. Dit is een eigenschap van groote beteekenis! Om
alles goed duidelijk te maken, zullen we de electronen vergelijken
met de knikkers van fig. 49. Van A uit worden knikkers met
verschillende snelheden naar rechts geworpen. Zij passeeren een
opening in schot s en komen op de helling hr Is hun snelheid niet
groot genoeg, dan kunnen zij den top niet bereiken en keeren
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onverrichterzake terug. Bereiken zij den top t, dan komen zij op de
helling h2. Zij rollen met steeds grooter vaart naar rechts en komen
terecht in den bak B. Wordt de top t verhoogd, dan zijn er minder
knikkers, die B bereiken; wordt t verlaagd, dan zal er een grooter
percentage van de weggeworpen knikkers in B komen. Vergelijken
we nu s met het oppervlak van den gloeidraad, t met het rooster
en B met de plaat, dan is de overeenkomst duidelijk.
S

A

Kf
Fig. 49.

We willen een en ander nog iets verder nagaan en bezien daartoe
fig. 50. In de plaatketen is een weerstand R geschakeld. Vloeit
er door dezen weerstand een stroom ia, dan is de spanning tusschen
de punt en a en b volgens de wet van Ohm: ia R. De spanning op
het rooster wordt nu ingesteld en geregeld, zooals in de grafiek van
fig. 51 is aangegeven. Tot het tijdstip t is Vc dus constant en daarna
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Fig. 50.

Fig. 51.

varieert zij in sterkte. Dit beteekent, dat de stroom door R eerst
constant is en Va dientengevolge ook en dat beide van het tijdstip t
af varieeren. Dat varieeren wil niets anders zeggen dan dat er een
wisselspanning Va ~ en een wisselstroom ia ~ ontstaan zijn.
De variëerende roosterspanning kunnen we ons ontstaan denken
door de serieschakeling van een batterij en een wisselspanningsbron.
De eerste levert een gelijkspanning, die als negatieve roosterspanning bekend staat (de negatieve pool is op het rooster aangesloten!)
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De laatste is gedacht tusschen de contacten cL en c2. We constateeren dus, dat een wisselspanning VB ~ in de roosterketen tot
gevolg heelt een wisselspanning Va ~ in de plaatketen. (Het teeken
~ wordt gebruikt om aan te duiden, dat een wisselspanning
bedoeld wordt). Door juiste keuze van spanningen en weerstand kan
Va ~ veel grooter worden dan VK ~! We spreken dan van
spanningsversterking. Hierin ligt de groote beteekenis van de
electronenbuizen.
Karakteristiek en karakteristieke grootheden.
Evenals bij een diode kunnen we het gedrag van de buis met het
rooster vastleggen in een karakteristiek (zie fig. 52). Deze figuur
geeft den plaatstroom als functie van de roosterspanning, en wel
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Fig. 52.
voor verschillende waarden van de plaatspanning. Deze gelijkspan
ning op de plaat blijft n.1. evenals in de diode van grooten invloed
op ia. In fig. 52 is de karakteristiek geteekend voor twee verschil
lende plaatspanningen, n.1. Vj en V2. We zouden er desgewenscht
nog wel meer kunnen teekenen. Een andere veelgebruikte karakteris
tiek geeft ia als functie van Va voor verschillende waarden van Vg.
Bij de beoordeeling van een buis wordt meestal gebruik gemaakt
van de steilheid. Deze geeft aan de verhouding van den in de plaat
keten verwekten wisselstroom tot de verwekkende wisselspanning
in de roosterketen, dus

S = ^4Vg
De steilheid geeft eigenlijk de helling aan van de lijnen in fig. 52.
Naarmate de steilheid van een buis grooter is, is de bereikbare ver
sterking grooter.
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Behalve de steilheid zijn er nog twee andere grootheden, waaraan
we de werking van een triode kunnen beoordeelen. Dat zijn de versterkingsfactor, aangeduid met g, en de inwendige weerstand Rj.
Nu is

doch alleen voor het geval R zeer groot is (zie fig. 50). Hieruit is
duidelijk, dat g een aanwijzing is voor de mate, waarin de triode de
aangelegde wisselspanningen versterkt. Verder wordt R; bepaald
door de formule:
Vn~
R.=
l'a~

in het geval R = 0 (zie fig. 50).
De drie genoemde grootheden zijn niet onafhankelijk van elkaar.
Dit wil zeggen, dat als we er van een zekere buis twee kennen, de
derde berekend kan worden. Dat gebeurt met de formule
g = SRj.
Voorbeeld (60): Van een zekere triode is gegeven:
g = 6 en Rj = 4300 ohm, dan is
e

9
6
0,0014 A/V= 1,4 m A/V.
R,
4300
De steilheid wordt uitgedrukt, zooals in dit voorbeeld reeds aange
geven, in milli-ampère per volt. Er dient op te worden gewezen, dat
de waarden van de besproken grootheden afhankelijk zijn van de
toegepaste negatieve roosterspanning en van de batterijspanning
op de plaat. De door de buizenfabrikanten opgegeven waarden
gelden dus steeds alleen bij de daarbij vermelde waarden van
negatieve roosterspanning en plaatspanning.
Indirecte verhitting van de emitteerende laag.
Inplaats van het gebruik van gelijkstroom voor de verhitting van
den gloeidraad kan natuurlijk ook wisselstroom toegepast worden.
Dit is in vele gevallen eenvoudiger, aangezien met behulp van een
transformator met het goede windingsgetal op gemakkelijke wijze
uit het electriciteitsnet de gewenschte energie kan worden opge
nomen. Het bezwaar is echter, dat de wisselspanning in den gloei
draad de electronenbeweging in de buis beïnvloedt. Dit kan ver
meden worden door toepassing van zoogenaamde indirecte verhit64

ting. In dat geval is er geen geleidend contact meer tusschen den
gloeidraad, die voor de verhitting zorgt, en het emitteerende opper
vlak. Beide zijn dan gescheiden door een laagje van een stof, die de
electriciteit niet geleidt, maar wel de warmte. Deze uitvoering heeft
tot gevolg, dat het eenigen tijd kost alvorens, na inschakeling van
den gloeidraad, het emitteerende lichaam op temperatuur gekomen
is en de electronenemissie begint. Bovendien vergt indirecte verhit
ting meer energie, dus meer kosten. Deze wijze van verhitten
wordt ook wel in dioden toegepast. In het schema wordt de indirecte
verhitting tot uiting gebracht, zooals in fig. 53 is aangegeven.

rh
Fig. 53.

Onderscheiding der electronenbuizen naar het aantal electroden.
In de voorgaande bespreking zijn we in de electronenbuizen
verschillende soorten onderdeden tegengekomen, die deelnemen aan
den electronenstroom of dezen besturen. Deze onderdeden worden
electroden genoemd. In dit verband heet de plaat, dat is het opvan
gende onderdeel, anode en de emitter kathode. Indien de kathode
indirect verhit is, is deze volgens het bovenstaande electrisch geheel
gescheiden van den gloeidraad, die niet tot de electroden gerekend
wordt. De kathode is in dit geval dan ook voorzien van een afzon
derlijk buitencontact. De electronenbuizen worden onderscheiden
naar het aantal electroden. In deze paragraaf is besproken de triode
of drie-electrodenbuis. In de voorgaande paragraaf werd behandeld
de diode, hetgeen twee-electrodenbuis beteekent.
Oorzaken van het optreden van defecten.
Tenslotte wijzen we op twee oorzaken, die de goede werking van
de triode geheel kunnen bederven:
le. aanwezigheid van gas in de buis; in dit geval treedt weer
ïonisatie op, die nu zeer ongewenscht is. De goede werking van het
rooster wordt n.1. belemmerd, terwijl de emitteerende laag van de
kathode kan worden beschadigd;
2e. het optreden van roosterstroom in het geval dat de negatieve
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roosterspanning ontbreekt of veel te klein is. Dan komen n.1. vele
electronen terecht op het rooster en vloeien daarlangs af. Deze
electronen worden onttrokken aan de anode, zoodat de gewenschte
verhoudingen verbroken zijn en bovendien het rooster beschadigd
kan worden.

5

Vragen:
61. Is het voor de werking van een triode noodig, dat er in de
verbinding van rooster naar kathode, d.w.z. in de roosterketen, stroom vloeit?
62. Welke zijn de stroomvoerende deelen van een triode?
63. Het aantal electronen, dat op het rooster terecht komt, is
vrijwel nul, als de negatieve roosterspanning de goede waarde
heeft. Wat beteekent dit voor de door de roosterspanningsbatterij geleverde energie? Geldt hetzelfde voor de energie
van de wisselspanningsbron in de roosterketen?
64. Noem de karakteristieke grootheden van de triode.
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§ 12.

Andere buissoorten.

Inleiding.
De voortschrijdende ontwikkeling stelde steeds hoogere eischen
aan de gebruikte electronenbuizen, terwijl bij de toepassing ge
breken tot uiting kwamen. Een en ander heeft geleid tot het doen
ontstaan van zeer vele nieuwe soorten en uitvoeringsvormen. In
deze paragraaf zullen eenige soorten kort besproken worden, terwijl
in hoofdstuk IV iets vermeld zal worden omtrent de bekende uit
voeringsvormen. Bij dit laatste zullen natuurlijk ook de reeds
besproken diode en triode 'haar beurt krijgen.

i

Nadeelen van de triode.
Aan de triode bleken twee nadeelen te kleven. In de eerste plaats
is de versterkingsfactor tamelijk klein: zij varieert van 4 tot 100
voor de verschillende typen. In de tweede plaats blijkt bij een triode
niet slechts de roosterketen de plaatketen te beïnvloeden, maar er
is eveneens een zoogenaamde terugwerking van de plaatketen op
de roosterketen. We noemen deze terugwerking terugkoppeling. Zij
is meestal ongewenscht en wordt veroorzaakt doordat het rooster en
de anode tezamen een condensator vormen. Nu weten we, dat de
ladingstoestand op de eene plaat van een condensator die op de
andere plaat beïnvloedt (vergelijk § 6). Dit beteekent, dat de span66
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ningen op de anode niet zonder invloed zijn op de spanningen in de
roosterketen. Hoe grooter capaciteit, hoe meer beïnvloeding. We
spreken hier van de rooster-anode-capaciteit Cae.
De tetrode.
Teneinde g groot te maken en Cag klein, heeft men tusschen roos
ter en anode een tweede rooster aangebracht (fig. 54); daarmede
is de tetrode of vierelectrodenbuis ontstaan, die volgens fig. 55 in

Q,---------G,----------

Fig. 54.

Fig. 55.

schema’s wordt aangegeven. Het nieuwe rooster heeft weer een
spiraalvorm en krijgt een positieve spanning, die in het algemeen
iets lager is dan die van de anode. Dit rooster heeft, wat de capa
citeit Cas betreft, een afschermende werking. Het wordt daarom
schecmrooster (G2) genoemd. Ter onderscheiding noemen we Gx
nu het stuurrooster. Doordat het oppervlak van het schermrooster
klein is en de spanning op de plaat hooger dan die op G2, komen
verreweg de meest electronen, die Gt gepasseerd zijn, op de anode
A terecht. De weinige, die op G2 komen, vormen den zoogenaamden
schermroosterstroom in de leiding naar G,2.
Met de constructie van de tetrode blijken inderdaad de gewenschte verbeteringen te zijn bereikt: g bereikt waarden van 300
tot 700, terwijl Cag tot op één duizendste van de oorspronkelijke
waarde is afgenomen! Maar zooals het meer met technische ver
beteringen gaat, ze brengen dikwijls haar bezwaren mee. Zoo ook
hier. Wat is n.1. 'het geval? De op de anode aankomende electronen
veroorzaken daar secondaire emissie. De aldus ontstaande secon
daire electronen komen in een triode vanzelf weer op de anode terug
en doen geen kwaad. In een tetrode kunnen vele secondaire electro
nen onder bepaalde omstandigheden echter op het schermrooster
terecht komen. Dit beteekent het ontstaan van een belangrijken
schermroosterstroom en een evenredige afneming van den anodestroom en dus een hinderlijke afwijking van de gewenschte ver
houdingen.
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De pentode.
Door het aanbrengen van een derde rooster, vangrooster (of ook
remrooster) genaamd, tusschen schermrooster en plaat wordt het
bezwaar van de tetrode ondervangen. Daarmede hebben we de
pentode of 5-electrodenbuis gekregen (fig. 56). Dit rooster wordt
meestal niet met een van buiten komenden toevoerdraad verbon
den, doch binnen in de buis in'geleidende verbinding met de kathode
gebracht. De ladingstoestand van het vangrooster is zoodoende gelijk

Fig. 56.
aan dien van de kathode, de electronen worden dus afgestooten.
Op deze wijze worden secondaire electronen, die van de plaat op
weg zijn naar het schermrooster, in hun vaart geremd en naar de
anode teruggezonden. Vandaar de naam van het rooster. Door de
invoeging van dit rooster wordt g nog eenige malen grooter en Cag
kleiner, terwijl Rj veel grooter is dan van trioden en tetroden, het
geen voor vele toepasingen zeer belangrijk is. Na de constructie van
de pentode is de tetrode in onbruik geraakt.
Inplaats van het vangrooster is ook een andere oplossing gevon
den, namelijk door het aanbrengen van twee platen Q op de wijze
als aangegeven in fig. 57. Deze platen zijn ook met de kathode ver-

Fig. 57.
bonden. De electronenstroom wordt daardoor tot een betrekkelijk
smallen bundel samengeknepen, zooals de pijlen dat aangeven. De
68
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secondaire electronen van de plaat moeten nu tegen dezen geconcentreerden stroom invliegen om G2 te kunnen bereiken. Dat is
door de afstootende werking der electronen op elkaar slechts over
een korten afstand mogelijk. Bij goede keuze van den afstand van
anode tot schermrooster kan daarom vermeden worden, dat secon
daire electronen de laastgenoemde electrode bereiken. Deze oplos
sing heeft in Amerika veel toepassing gevonden.
Buizen met meer dan drie roosters.
Door het aanbrengen van steeds meer electroden, in den vorm
van roosters, zijn nog de volgende soorten buizen ontstaan:
hexode of zes-electrodenbuis,
heptode of zeven-electrodenbuis,
octode of acht-electrodenbuis.
Een bijzondere uitvoering van de heptode staat bekend als pentagrid, die van Amerikaanschen oorsprong is. De naam pentagrid
wil zeggen, dat er vijf roosters aanwezig zijn.
Combinatiebuizen.
Men is er toe overgegaan, twee buizen in één ballon te combineeren. Dit geschiedt meestal zoo, dat er één gemeenschappelijke
kathode is, waaromheen de beide electrodensystemen zijn gegroe
peerd. Zoodoende wordt er aan benoodigde ruimte gespaard en
tevens eenigszins aan kosten. Voorbeelden zijn de duo-diode-triode
en de triode-hexode. We spreken in deze gevallen van combinatiebuizen.
De a[stemindicator.
Een zeer belangrijke electrodenbuis in de huidige radio-ontvangtechniek is de kathodestraalafstemindicator. De werking van deze
buis berust op het zoogenaamde [luorescentieuerschijnsel. Zekere
scheikundige stoffen blijken, indien er electronen met voldoende
snelheid op vallen, licht uit te stralen. Al naar den aard van de stof
is het licht van verschillende kleur. De van de kathode K (zie fig.
58) komende electronen passeeren een rooster G en vervolgens een
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paar stuurelectronen S in den vorm van twee staafjes om daarna op
het lichtscherm L te komen. Dit lichtscherm is met de fluoresceerende
laag bedekt, zoodat een groen oplichten ontstaat. L en S krijgen een
positieve spanning. De breedte van den electronenbundel en dus de
breedte van het oplichtende gedeelte b wordt bepaald door de ver
houding van de spanningen op L en S, maar ook de roosterspanning
heeft er invloed op. In de toepassing wordt VL constant gehouden
en eveneens Vg, terwijl Vs varieert. In fig. 58, die een bovenaanzicht,
een doorsnede en een onderaanzicht van het electrodensysteem
geeft, is een en ander schematisch weergegeven. In de bestaande
buizen is tevens een triode of pentode in den ballon bij gebouwd.
Evenals we van een lichtstraal spreken, kunnen we zeggen, dat
er in deze soort buizen een bundel van electronenstralen ontstaat.
Een electronenstraal staat ook bekend als een kathodestraal. De hier
besproken buis wordt gebruikt voor het aan wij zen van de afstem
ming van een ontvangtoestel, zooals in hoofdstuk III zal worden
besproken. Als dan nog vermeld wordt, dat het woord indicator
„aanwijzer’ beteekent, is de naam van de buis duidelijk geworden.
Toepassing van secondaire emissie.
Bij de tetrode werd vermeld, dat in deze buis een ongewenschte
secondaire emissie optrad. Men heeft echter het verschijnsel der
secondaire emissie ook weten te gebruiken om een gunstig resultaat
te bereiken! Dit is geschied in de secondaire emissiebuis, die in fig. 59
schematisch wordt weergegeven. Om te beginnen treft men een nor
maal electrodensysteem van kathode, stuurrooster en schermrooster
:

aan. De electronen, die G2 gepasseerd zijn, vliegen voor het grootste
gedeelte de roostervormige electrode A voorbij en botsen op de
plaat H. Daardoor komen secondaire electronen vrij, die zich naar
A begeven, aangezien hier een hoogere positieve spanning is aange
legd dan aan H. Omdat H nu zoodanig geconstrueerd is, dat één
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opvallend electron meerdere electronen vrijmaakt, is de stroom, die
door A vloeit, belangrijk grooter dan de stroom, die op H aankomt.
Dit beteekent, dat een gelijke wisselspanning op Gi een grooteren
wisselstroom op A veroorzaakt dan in vergelijkbare andere soorten
electronenbuizen! Met andere woorden de steilheid is grooter, en
wel 3 a 4 maal. A wordt nu de anode genoemd en H de hulpelectrode.
In het bovenstaande zijn de voorkomende soorten buizen be
sproken. In den loop der laatste vijf en twintig jaar zijn enorm veel
typen ontwikkeld. We spreken van Europeesche, Engelsche en
Amerikaansche typen. De bespreking van de uitvoeringsvormen en
de typeering zal in hoofdstuk IV plaats hebben. Het groote aantal
typen wordt ten deele gerechtvaardigd door de uiteenloopende
eischen, die al naar gelang van de te verrichten taak aan de buizen
gesteld worden.
Vragen:
65. Van een tetrode is gegeven: g = 700: Rj = 350.000 ohm.
Bereken de steilheid. Het verband tusschen deze drie groot
heden is hetzelfde als bij de triode.
66. Doe hetzelfde voor een pentode, waarvan gegeven is:
g = 4200, Rj — 2,106 ohm.
67. Noem alle bekende soorten electronenbuizen op.
§ 13.

De electrische trillingskring.

Ontlading van een condensator over een weerstand.
In § 6 hebben we gezien, hoe een geladen condensator zich over
een weerstand ontlaadt. De overmaat aan electronen op de nega
tieve plaat van den condensator begeeft zich door den weerstand
naar de positieve plaat, die een tekort aan electronen heeft en daar
mede is het verschijnsel afgeloopen. Gedurende de ontlading vloeit
er een electrische stroom van de positieve plaat naar de negatieve.
Deze stroom neemt voortdurend in sterkte af, terwijl de stroom
richting gedurende het verschijnsel dezelfde blijft. Na zekeren tijd,
die langer is, naarmate capaciteit en weerstand grooter zijn, zijn
stroom en spanning nul geworden.
De heen en weer rollende knikker.
We willen ons nu eens af vragen, wat er gebeurt, als we inplaats
van den weerstand een zelfinductie nemen (zie fig. 60). Om het
71

;

;

,

<

duidelijk te maken, beschouwen we eerst fig. 61.

Deze stelt een

holgebogen plaat voor. Neem aan, dat er bij A een knikker op gelegd
wordt. Ieder weet, wat er zal gebeuren. De knikker rolt met steeds
toenemende vaart naar C en vandaar in de richting van B. Over
het gedeelte CB moet hij naar boven. Hij wordt dus geremd, zijn
snelheid wordt steeds minder tot hij, vlak bij B aangeland, tot stil'stand komt en dan van richting omkeert en terugrolt in de rich
ting A. Dit punt wordt niet geheel bereikt. De knikker keert weer
om en blijft 'heen en weer rollen tot hij na steeds kleinere slingerin
gen eindelijk in C tot rust komt. De geheele beweging komt veel
overeen met die van een slinger! Waarom bleef hij niet den eersten
keer, dat hij in C kwam, daar liggen? Door de groote snelheid, die
hij bezat! Waarom kwam hij niet steeds in punt A terug? Omdat
hij als gevolg van de wrijving over de plaat en den weerstand van
de lucht, hoe klein die beide ook zijn, eenigszins geremd wordt. Die
wrijving en die weerstand putten hem langzaam maar zeker uit, tot
hij tenslotte uitgeput in C blijft liggen. Indien we den luchtweer
stand en de wrijving nul zouden maken, zou de knikker steeds
weer in A terugkomen en tot in het oneindige door blijven rollen.
Dit is onmogelijk, doch wel zeer dicht te benaderen. Hoe grooter
we den weerstand maken, bijvoorbeeld door de plaat met een of
andere klevende stof te bestrijken, hoe minder slingeringen gemaakt
worden. We kunnen den weerstand zelfs gemakkelijk zoo groot
maken, dat de knikker zoo langzaam naar beneden rolt, dat hij den
eersten den besten keer reeds in C blijft liggen!
Ontlading van een condensator over een zelfinductie.
Nu gaan we terug naar onzen condensator. Nadat deze geladen
is, wordt de zelfinductie aangesloten. Evenals in het geval van den
weerstand begint terstond de stroom te vloeien en evenals de snel
heid van den knikker steeds toenam, wordt de stroom steeds ster
ker. Deze stroom veroorzaakt in de spoel een magnetisch veld. Zoodra de condensator ontladen is, zou de stroom moeten ophouden,
maar dat beteekent, dat het magnetische veld zwakker wordt. Deze
veldverandering heeft een zelfinductiespanning in de spoel tenge-
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volge en deze spanning veroorzaakt het doorvloeien van den stroom,
totdat het veld nul geworden is. Maar dan zijn er zooveel electronen
naar de plaat, die eerst de positieve was, gevloeid, dat die nu nega
tief is! Indien de spoel en de geleidingen in het geheel geen weer
stand hadden, zou de lading even groot zijn als de oorspronkelijke,
doch natuurlijk juist op de andere plaat. We zien dus, dat zooals de
snelheid van den knikker oorzaak was, dat hij tegen de helling kon
oprollen tot bijna aan B toe, het magnetische veld het opladen van
den condensator op de andere plaat veroorzaakt. Voorts speelt
de electrische weerstand van spoel en geleidingen dezelfde rol als
de wrijving en de luchtweerstand, welke de knikker ondervindt. Het
electrische verschijnsel is dan ook geheel gelijksoortig aan het gedrag
van den knikker. De stroom vloeit steeds heen en weer, hij is altijd
het sterkst op het moment, dat de condensator geheel ontladen is
en nul als de condensator geladen is. We doen dientengevolge de
ontdekking, dat er een wisselstroom is ontstaan, waarvan de
amplitude echter regelmatig afneemt. De vermindering gaat sneller
naarmate de weerstand grooter is. Op den condensator is een
wisselspanning ontstaan, waarvan de amplitude eveneens regelmatig
afneemt. Het verschijnsel staat bekend als de periodische ontlading
van den condensator. Zouden we een grooten weerstand in serie
met de zelfinductie hebben geschakeld (zie fig. 62), dan zou een
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Fig. 62.
gelijksoortig verschijnsel als met den knikker op het zeer kleverige
oppervlak zijn opgetreden: de condensator zou zich langzaam
ontladen hebben en oplading in omgekeerde richting zou niet hebben
plaats gehad. Dat is de aperiodische ontlading, die we reeds
gevonden hebben bij ontlading over een weerstand.
Verschillende soorten trillingen.
In § 9 werden trillingen besproken. Voor zoover zij luchtdeeltjes
betreffen, spreken we van acoustische trillingen en als zij voorwerpen
betreffen, noemen we haar mechanische trillingen. In overeenstem
ming hiermee spreken we bij de periodische ontlading van een con-
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densator van een electrische trilling. Omdat de amplitude steeds
afneemt, wordt het een gedempte trilling genoemd. De schakeling
van condensator met spoel heet kring of in ruimere omschrijving:
electrische trillingskring.
De eigenfrequentie van den trillingskring.
De eigenschappen van den electrischen trillingskring zullen nunader onderzocht worden. Daartoe teekenen we in grafiek het verA

i

sec.

Fig. 63.

loop van den stroom als functie van den tijd. Fig. 63 is het resul
taat. Het blijkt, dat de tijd tusschen twee nuldoorgangen van den
stroom steeds gelijk is. We kunnen dus weer spreken van de periode
(T) en van de frequentie. De frequentie is onafhankelijk van de
grootte van de lading, waarmee de trilling begonnen is, en blijkt
slechts afhankelijk te zijn van de waarde van het product LC
volgens de formule:
1

f=

2 n l/LC

Er ontstaat dientengevolge een andere frequentie, als we een
andere C of een andere L nemen, of ook als we beide veranderen,
tenzij het product LC gelijk blijft. De frequentie, die bij de ontlading
optreedt, heet eigenfrequentie of resonantiefreqüentie van den
kring en wordt aangeduid met f0. De beteekenis van de eerste uit
drukking is duidelijk, aangezien f0 bepaald wordt door de eigen
schappen van den kring zelf, die van de tw'eede uitdrukking zal in
§ 15 aan de orde komen. Fig. 63 is geteekend voor een kring, die
nog vrij veel weerstand heeft. Bij vermindering van den weerstand
zou de vermindering van de amplitude veel langzamer gaan, het
aantal trillingen grooter zijn en het verschijnsel dus langer duren.
In dat geval zegt men, dat de qualiteit van den kring, of kortweg de
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Q, beter is. De spanning op den condensator heeft een gelijksoortig
verloop als de stroom en wisselt met dezelfde frequentie.
De frequentiekromme van den trillingskring.
Vervolgens gaan we iets anders probeeren: op de klemmen 1 en 2
in fig. 64 wordt een wisselstroombron aangesloten, die zoodanig
geconstrueerd is, dat deze stroomen van verschillende frequentie kan
leveren, en wel steeds met dezelfde stroomsterkte. Op de klemmen
3 en 4 wordt een wisselspanningsmeter aangesloten. De frequentie
van de wisselstroombron wordt nu op een zekere waarde ingesteld
en vervolgens steeds meer vergroot. Wat zien we dan op den voltmeter? De spanning blijkt allerminst constant te blijven. Een grafiek
is ook hier het duidelijkste middel om het resultaat weer te geven.
Figuur 65 geeft dit aan, en wel voor drie verschillende waarden
van den weerstand in den kring. Hoe grooter de weerstand, hoe
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kleiner Q dus, hoe lager de top ligt. De top ligt juist bij de eigenfrequentie van den kring en kan bij groote Q zeer 'hoog liggen!
Dit beteekent, dat de kring als het ware een natuurlijke voorliefde
heeft voor zijn eigenfrequentie, want bij die frequentie vertoont hij
een intensieve „activiteit", als hij tenminste door den weerstand niet
te veel belemmerd wordt. Bij frequenties, die eenigszins van de
eigenfrequentie verwijderd zijn, is de kring als het ware slechts
moeizaam in beweging te krijgen. Ook dit is een punt van overeen
komst met een mechanischen triller en een slinger. Men zegt, dat bij
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worden gebruikt. De spoel Sj is magnetisch gekoppeld met S2. Als
gevolg daarvan ontstaan wisselstroomen in den kring, die hetzelfde
resultaat hebben als in het voorgaande geval.
Twee gekoppelde kringen.
Het .is vervolgens zeer interessant na te gaan, hoe het gedrag is
van twee kringen, die door wederzijdsche inductie gekoppeld zijn.
We spreken dan van gekoppelde kringen. We nemen twee kringen
van gelijke eigenfrequentie en doen volgens de schakeling van
figuur 67 gelijksoortige metingen als in fig. 64. Uit de metingen
vinden we dan de krommen van fig. 68. De verschillende krommen
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ontstaan door de meting te 'herhalen bij vier verschillende waarden
van de koppeling tusschen de beide spoelen. Naarmate de koppeling
vaster wordt, dat beteekent, dat de spoelen dichter bij elkaar staan,
ontstaan de krommen I, II, III en IV. De kromme II is dikker geteekend dan I, III en IV, omdat II voor de toepassing in radio-ontvangtoestellen van bijzonder belang is, zooals naderhand duidelijk
zal worden. We zien, dat deze kromme een vrijwel vlakken top heeft.
Dit houdt in, dat het samenstel van de beide kringen in dat geval
een maximale activiteit vertoont niet voor een enkele frequentie,
maar voor een vrij breed gebied van frequenties, voor een zoogenaamden frequentieband. Wat verder opvalt, is de groote steilheid
van de flanken. Als gevolg hiervan verandert de werking van het
geheel ingrijpend binnen een zeer smallen frequentieband! (het
gebiedje fif2) - We kunnen dus vaststellen, dat de gekoppelde krin
gen tezamen zeer „actief" zijn binnen den frequentieband f2f3 en
buiten den frequentieband fxf4 zeer onwerkzaam.
Vragen:
68. Welken invloed op de frequentie van de slingering van den
knikker heeft het naar elkaar toe brengen der punten A en
B van fig. 61? Verklaar dit.
69. Beredeneer met gebruikmaking van het resultaat van vraag
68, dat de frequentie van den electrischen trillingskring toe
neemt bij kleiner wordende zelfinductie.
70.
71.
72.

73.

§ 14.

Bereken de eigenfrequentie van een kring, waarvan L = 5 H
en C = 16 /J?.
Hetzelfde voor L = 2 mH en C = 0,01 ^F.
In fig. 64 zouden we tusschen de punten 1 en 2 de impedan
tie kunnen meten van de parallelschakeling van een capaci
teit en een zelfinductie. Deze impedantie (zie § 6) is sterk
afhankelijk van de frequentie. Bij welke frequentie heeft zij
haar hoogste waarde? Hoe is verder het verloop?
Ga op dezelfde wijze na, hoe de impedantie van twee gekop
pelde kringen zich gedraagt.
Straling; de zendantenne.

Het electrische veld.
In de voorgaande paragraaf is besproken, hoe in een kring,
bestaande uit capaciteit en zelfinductie, een electrische trilling ont77
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staat en hoe een dergelijke kring zich gedraagt, indien er een wisselemk wordt aangelegd. In deze paragraaf zullen we een andere
belangrijke eigenschap bespreken. Daartoe is het noodig, eerst den
condensator nog eens nader te beschouwen. In fig. 69 zijn met de

a

D
Fig. 69.

dikke horizontale lijnen de platen van een condensator aangegeven.
Is de condensator geladen, dan wordt een electron, dat zich tusschen
de platen bevindt, door de negatieve plaat afgestooten (denk aan
het vlierpitbolletje uit § 6).
Een electron ondervindt dus een kracht. Deze kracht drijft het
electron in de richting van de positieve plaat. Indien het electron
door niets gehinderd wordt, beweegt het zich dan ook in rechte lijn
naar de positieve plaat om, daar aangekomen, het tekort aan electronen aan te vullen. Aldus geschiedt in het luchtledig. Is er lucht tus
schen de platen of een andere stof, dan botst het electron in zijn
baan tegen willekeurige moleculen aan en verandert de baan in een
onregelmatige, min of meer zigzagvormige beweging. Aan de randen
van de platen is de krachtwerking zoodanig, dat in het luchtledig
niet een rechte, maar een gebogen baan wordt doorloopen. De ver
schillende banen zijn in fig. 69 met dunne lijnen aangegeven. Hier
mede 'hebben we een verschijnsel ontdekt, dat ons doet denken aan
de krachtwerking in een magnetisch veld! In overeenstemming daar
mee zegt men dan ook, dat er tusschen de platen van een conden
sator een electrisch veld aanwezig is en de geteekende banen wor
den electrische krachtlijnen genoemd. Het bestaan van een electrisch
veld op een zekere plaats beteekent dus, dat er op die plaats een
kracht wordt uitgeoefend op een electrische lading en dat deze lading
zich als gevolg daarvan zal trachten te bewegen volgens de krachtlijn
door die plaats.
De kracht, die uitgeoefend wordt op het electron tusschen de
platen, is evenredig met de spanning tusschen de platen. M.a.w. hoe
hoogere spanning, hoe sterkere kracht, ofwel hoe sterker veld.
Worden twee platen bij gelijk blijvende spanning verder van
elkaar gebracht, dan wordt de afstand van een electron tot die
platen grooter. Dat beteekent, dat de kracht zwakker wordt en dus
het veld zwakker. De sterkte van het veld, kortweg veldsterkte
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genoemd, neemt dus af bij toenemenden plaatafstand d. De veldV
plaatafstand
sterkte F is dientengevolge gelijk aan
= — en kan
spanning
d
daarom uitgedrukt worden in volt per meter. Meer in zwang is het
gebruik van mV/m (millivolt per meter).
Het veld buiten de condensatorplaten blijkt verwaarloosbaar zwak
te zijn. Iets gelijksoortigs troffen we aan bij het magnetische veld
van een spoel. Ook dat is veel zwakker buiten een spoel dan er
binnen.
Inplaats van twee geladen platen kunnen we ook nemen twee
geladen bollen (fig. 70). Ook nu ontstaat een electrisch veld. Dit is
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echter in het geheel niet begrensd binnen een beperkte ruimte. De
geheele ruimte is er als het ware mee gevuld. Overal is een kracht
werking aanwezig, hoewel die, naarmate we verder weg zijn, steeds
zwakker wordt. Ook hier drukt men de veldsterkte in een bepaald
punt uit in mV/m, hoewel deze nu niet op zoo eenvoudige wijze
samen'hangt met den afstand tusschen de bollen.
De open kring als radio-antenne.
Na deze beschouwing keeren we terug naar den electrischen trillingskring. In dezen kring komt zoowel een electrisch als een mag
netisch veld voor, maar beide zijn naar buiten nauwelijks merkbaar.
Ze zijn besloten binnen een enge ruimte: het electrische veld tusschen
de platen, het magnetische binnen de spoel. Nu gaan we er echter
een zoogenaamden open kring van maken, dat wil zeggen, we
bewegen de platen van elkaar en trekken de spoel ook eenigszins uit
79

elkaar. Dan ontstaat fig. 71. Indien de platen geladen zijn, bestaat
b
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Fig. 71.
er een electrisch veld, dat veel gelijkt op dat van fig. 70 en om den
draad ab bestaat een magnetisch veld (als deze stroom voert) vol
gens fig. 4. Deze velden kennen geen scherpe begrenzing, vandaar
de naam „open kring". Door vervolgens inplaats van Px een of meer
koperdraden te nemen, b.v. gespannen tusschen hooge masten, en
voor p2 de aardoppervlakte, krijgen we de algemeen bekende radio~
antenne (fig. 72).
De voortplanting van het electromagnetiscHe veld.
Wat gebeurt nu, als deze antenne op een of andere wijze in tril
ling gebracht wordt? Tusschen den 'horizontalen draad en aarde ont
staat een wisselspanning. Deze heeft een electrisch wisseldveld ten
gevolge. Tezamen met de wisselende spanning zal de veldsterkte
immers in grootte en richting veranderen. Deze verandering blijkt

Fig. 72.
echter op grooten afstand niet gelijk op te gaan met de spannings
verandering in de antenne! Er is een zekere vertraging. Wat beteekerit dit? Dat we een gelijksoortig verschijnsel ontmoeten als bij de
voortplanting van het geluid! Immers zooals de trilling van de lucht80

deeltjes bij het trommelvel zich voortplantte in alle richtingen met
een zekere snelheid, zoodat na een zekeren tijd ook de luchtdeeltjes
op afstand begonnen mee te trillen, zoo plant de wisseling van het
electrische veld zich ook in alle richtingen voort met een zekere
snelheid. Denk ook aan de voortplanting van de waterbeweging, die
zichtbaar wordt in den vorm van cirkelvormige golven, als een steen
in het water valt. Als de spanning in de antenne maximaal is, heeft
de veldsterkte op eenigen afstand nog niet de bijbehoorende maxi
male waarde bereikt, doch bereikt die eerst even later. De veld
sterkte van het magnetische veld, als gevolg van den stroom in den
verticalen draad van de antenne, vertoont hetzelfde verschijnsel van
voortplanting als het electrische veld. Beide voortplantingen gaan
geheel gelijk op. Ze blijken zelfs onverbrekelijk aan elkaar verbonden
te zijn. De voortplanting van een electrisch veld gaat altijd gepaard
met een magnetisch veld. We spreken dan ook van een electromagnetisch veld, dat door de antenne wordt uitgestraald. Deze uit
straling is te vergelijken met de lichtuitstraling van een lamp.
Op dezelfde wijze als bij de voortplanting van het geluid spreekt
men nu van voortplantingssnelheid en golflengte. Ook de formule
v = f X X 'is hier van toepassing. De voortplantingssnelheid is
echter ontzaglijk groot. Deze is gelijk aan die van het licht, n.1.
300.000.000 m/sec. Deze snelheid wordt gewoonlijk voorgesteld door
de letter c. Voor electromagnetische golven, meestal radiogolven
genoemd, geldt dus:

c = f x

Met deze formule kunnen we de golflengte van een radiogolf be
rekenen, als de frequentie van de antenne bekend is en omgekeerd.
Voorbeelden:
74.

Gegeven is f = 150.000 Hz, dan is
300.000.000
= 2000 meter.
X =
150.000

75.

Gegeven is f = 1.000 kHz, dan is
_ 300.000.000
= 300 m
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76.

Gegeven is f = 60.000 kHz, dan is
300.000.000
= 5
=
60.000 X 1000

m
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De zender.
Teneinde aan te duiden, dat een antenne gebruikt wordt voor
het uitstralen of uitzenden van radiogolven, spreekt men van een
zendantenne. Een zendantenne tezamen met de bijbehoorende ap
paratuur heet radiozender of kortweg zender. Zendantennes worden
in velerlei vorm toegepast. Een zeer bekende vorm is de zooge
naamde zelfstralende mast. In het schema van fig. 72 is dan inplaats
van den verticalen draad een metalen mast opgesteld, terwijl de
horizontale draad is weggelaten. Ingewikkelder constructies worden
gebruikt om de straling niet in alle richtingen te doen plaats hebben,
doch slechts in een enkele richting.
Vragen:
77. Wat gebeurt met de veldsterkte van den geladen conden
sator van fig. 69, als we de platen vergrooten en overigens
alles gelijk laten?
78. Als de afstand tusschen de bollen van fig. 70 gelijk is aan
dien tusschen de platen van fig. 69 en de lading van beide
dezelfde, waar kan dan de grootste veldsterkte verwacht
worden?
79. In fig. 72 worden inplaats van één horizontalen draad er
twee genomen. Welken invloed heeft dit op de capaciteit?
80. De omtrek van de aarde is 40.000 km. Hoeveel tijd heeft een
radiogolf noodig, om dezen afstand af te leggen?
81. Van een radiogolf is gegeven, dat X = 1500 m, hoe groot
is dan f? En voor X = 415 m; en X = 31 m?
§ 15. Resonantie; de ontvangantenne.
De ontvangst van electro-magnetische golven.
Op eenigen afstand van een stralende zendantenne gaan we nu een
andere antenne opstellen. Dit is dus weer een open kring. Deze wordt
beinvloed door het electromagnetische veld van de zendantenne. Dat
beteekent, dat er om den verticalen draad een magnetisch wisselveld
aanwezig is. Volgens § 3 is dit oorzaak tot het ontstaan van een
wisselspanning en dus van een wisselstroom in onzen kring. Deze
wisselstroom heeft dezelfde frequentie als het electromagnetische
veld. Maar ook het electrische veld 'heeft invloed, in het algemeen
zelfs een overwegenden invloed, op de antenne. Het is namelijk aan
wezig tusschen de platen van den condensator, die gevormd wordt
door den horizontalen antennedraad en aarde. Evenals nu een lading
op de condensatorplaten een electrisch veld tengevolge heeft, heeft
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omgekeerd 'het veld een lading tengevolge. Dit is begrijpelijk als we
bedenken, dat het veld zijn kracht uitoefent op de in den kring aan
wezige electronen en deze dus in bepaalde richting drijft. Die lading
op de condensatorplaten brengt een electrische spanning tusschen
die platen mee. Deze spanning is een wisselspanning, omdat het
veroorzakende veld een wisselveld is. Beide invloeden van het electromagnetische veld hebben dus tengevolge, dat in den kring een
wisselstroom ontstaat. De sterkte van dezen stroom is, bij gegeven
veldsterkte, afhankelijk van de waarde van zelfinductie, capaciteit
en weerstand van den kring.

■

Het resonantieverschijnsel.
Het ligt nu voor de hand, in verband met het besprokene in de
beide voorgaande paragrafen, te onderzoeken in hoeverre de stroom
in de antenne afhankelijk is van de frequentie. Gaan we dit meten,
dan krijgen we een grafiek die precies denzelfden vorm heeft als die
van fig. 65. In woorden uitgedrukt beteekent dit, dat de geïnduceerd
de stroom in het algemeen klein is, maar dat deze in de buurt van de
eigenfrequentie belangrijk grooter is en bij de eigenfrequentie een
naar verhouding zeer groote waarde bereikt. Dit is in het licht van
het reeds besprokene ook heel aannemelijk. In de eerste plaats
mogen we immers verwachten, dat hoewel de beïnvloeding bij de
schakeling van fig. 64 anders geschiedt dan die op onze antenne
(zij lijkt meer op de situatie van fig. 66) het resultaat gelijksoortig
zal zijn, omdat die beïnvloeding van eenzelfde bron afkomstig is, n.1.
van een electrische trilling. In de tweede plaats weten we, dat indien
er eenmaal een lading aanwezig is in een kring, deze uit zich zelf in
zijn eigen frequentie zal gaan trillen. Bij beïnvloeding door een tril
ling met dezelfde frequentie zal de kring dus vanzelf met groote
activiteit meedoen. Dit noemt men resoneeren. Dit woord beteekent
..meeklinken" en is ontleend aan een soortgelijk verschijnsel bij het
geluid. Hebben we b.v. twee stemvorken van gelijke frequentie en
brengen we de eene in trilling, dan zal de andere, in de buurt ge
bracht, ook geluid gaan geven. De lucht brengt de trillingen over
en de tweede vork neemt deze gemakkelijk op. Zou de laatste
vork een andere eigenfrequentie hebben, dan zou deze op die wijze
niets te hooren geven. Een ander voorbeeld is het volgende. Bij het
aanslaan van een bepaalden toets van een piano kan het gebeuren,
dat een wijnglas in hetzelfde vertrek ook zijn klank gaat geven.
Het aanslaan van andere toetsen zal dit gevolg niet hebben, ook al
geschiedt het met nog zoo’n kracht!
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Het spreekt vanzelf, dat de sterkte van de trilling in onze antenne
afhankelijk zal zijn van de sterkte van het electromagnetische veld
ter plaatse. Aangezien die sterkte afneemt naarmate de zendantenne
verder verwijderd is, zal dan ook de in de ontvangende geïnduceerde
trilling zwakker zijn. De laatste antenne wordt ontvangantenne ge
noemd. Het woord antenne beteekent zooveel als „voelhoorn" en
is in dit verband dan ook heel duidelijk.
Uit het bovenstaande kunnen nu twee gevolgtrekkingen gemaakt
worden:
le. Het resonantieverschijnsel is oorzaak, dat een zwak veld toch
nog vrij sterke trillingen in de ontvangantenne kan opwekken.
2e. Als gevolg van het resonantieverschijnsel maakt de ontvang
antenne een duidelijk verschil tusschen de opgevangen velden van
verschillende frequentie: is de opgevangen frequentie niet gelijk aan
de resonantiefrequentie, dan laat de aankomende golf de antenne
vrijwel onberoerd; zijn deze frequenties wel gelijk, dan komt de
ontvangantenne flink in werking. De laatste eigenschap drukken we
uit door te zeggen, dat de antenne een zekere selectiviteit bezit.
Selecteeren beteekent „uitzoeken”. De antenne zoekt immers de
frequentie uit, die haar van nature is gegeven.
Het afstemmen van den antennekcing.
Nu komt de volgende vraag op: gegeven een electromagnetisch
veld van bepaalde frequentie en een ontvangantenne, hoe maken we
deze geschikt om die frequentie op te vangen? Volgens § 13 moet
dan de capaciteit of de zelfinductie of beide op de juiste waarde
gebracht worden. Dit op de juiste frequentie brengen noemen we
afstemmen en is te vergelijken met het stemmen van een viool. Een
vioolsnaar wordt de gewenschte frequentie gegeven door de mecha
nische spanning ervan te wijzigen. In fig. 73 is aangegeven, hoe in
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schema’s antenne en aarde worden geteekend. Het wijzigen van de
zelfinductie is een voor de hand liggende oplossing, die door den
pijl wordt aangeduid. Een andere oplossing is het aanbrengen van
een condensator. Dit kan op drie manieren, zooals fig. 74 weergeeft.
In het eerste geval is de spoel weggelaten en wordt de zelfinductie
van den kring gevormd door de, weliswaar geringe, zelfinductie van
de antennedraden. De aangebrachte condensator staat in serie met
de reeds aanwezige capaciteit. Dit beteekent een vermindering van
de capaciteit van den kring (zie § 6) en dus verhooging van de fre
quentie (zie § 13), doch een verkorting van de golflengte. Vandaar
dat een dergelijke condensator een verkortingscondensator genoemd
wordt. Hetzelfde geldt voor het derde geval van fig. 74, waar de
spoel gehandhaafd is. In 'het tweede geval van fig. 74 staat de aan
gebrachte condensator parallel aan de antennecapaciteit. De capaci
teit van den kring is er dus door toegenomen en de eigenfrequentie
verlaagd. Door de antenne in fig. 75 nog eens als gesloten kring te
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teekenen, wordt de serie- en parallelschakeling der condensatoren
geheel duidelijk voor de drie gevallen. Ca is de antennecapaciteit en
C de capaciteit van den condensator. De afstemming geschiedt door
het wijzigen van C.
Tenslotte kunnen we ook nog een extra spoel in serie met de be
staande spoel aanbrengen. Dit geeft een vergrooting van de zelf
inductie, dus een verlaging van de frequentie en een verlenging van
de golflengte. Vandaar de naam verlengspoel.
Invloed van weerstand en effectieve hoogte op de werking der
antenne.
Het gaat er nu om, de wisselspanning op de spoel zoo groot moge
lijk te maken. Bij de toepassing van een en ander in § 16 zal dit
blijken wenschelijk te zijn. Naast het afstemmen der antenne is het
daarom gewenscht, na te gaan, of er nog andere middelen ter ver
hooging der spanning gevonden kunnen worden, uitgaande van een
gegeven sterkte van het electromagnetische veld.
In het begin van deze paragraaf is uitgelegd, dat fig. 65 voor de
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werking der antenne maatgevend is. Uit deze figuur blijkt, dat ohmsche weerstand op den electrischen trillingskring en dus op de
antenne een slechten invloed heeft: hoe minder weerstand, hoe hooger spanning op de spoel. Bij het opstellen van een antenne moet
er dan ook zorgvuldig op gelet worden, dat de weerstand zoo klein
mogelijk is. Voorts dient de antenne zoo hoog mogelijk gemaakt te
worden. Dit laatste kan men als volgt inzien. Voor den condensator,
gevormd door den horizontalen draad en de aarde, geldt volgens
§ 14 de formule
V

f=T

Maar dan kunnen we ook schrijven:
V = F X d.
Maken we nu bij gegeven F de d grooter, dan wordt ook V grooter en daarmee eveneens de spanning op de spoel! De waarde van
d wordt nu bepaald door de antennehoogte, maar is er niet aan
gelijk. Het is namelijk zoo, dat de condensatorplaat, die door de aarde
gevormd wordt, een zeer ingewikkelden vorm heeft! Alles wat op de
aarde staat, maakt er deel van uit: huizen, boomen, palen, electrische
geleidingen enz. Hieruit is duidelijk, dat van een eigenlijke hoogte
niet meer gesproken kan worden. Daarom is ingevoerd het begrip
effectieve hoogte van de antenne. De waarde hiervan is gelijk aan
spanning op de spoel
het quotiënt
veldsterkte
Deze effectieve hoogte speelt dus een overeenkomstige rol als de d
van den condensator. De effectieve hoogte wordt nu niet alleen ver
groot door verhooging van de antenne, doch ook door verlenging
van den horizontalen draad. Om een indruk te krijgen van practisch
voorkomende getallen, zij vermeld, dat de antenne op een stadshuis
veelal geen grootere effectieve hoogte bezit dan 2 a 3 m! Voor een
antenne, die binnenskamer gespannen is, binnenantenne genaamd,
is deze niet meer dan 30 a 50 cm, terwijl een antenne van een auto
radio het niet verder brengt dan 5 cm.
De verschillende soorten van ontvangantennes; gerichte ontvangst.
In het bovenstaande is de meest gebruikelijke antennevorm be
sproken. Er bestaan echter ook andere vormen, n.1. de staafantenne,
de netantenne en de raamantenne.
De staafantenne bestaat uit een verticale staaf. De werking hier
van is in beginsel dezelfde als die van de gewone antenne, want ook
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deze staaf heeft capaciteit ten opzichte van aarde, hoewel slechts
gering. De condensator is dus ook hier aanwezig. Bij vergelijking
met de gewone antenne is het duidelijk, dat de effectieve hoogte in
het algemeen gering zal zijn. De staaf kan echter gemakkelijk in
beperkte ruimte worden opgesteld en is weinig opvallend.
De netantenne wordt gevormd door het electriciteitsnet ter plaat
se. Het samenstel van geleidingen, dat dit net vormt, heeft capaciteit
tegen aarde en vangt zoodoende electromagnetische trillingen op.
De gevaarlijke spanning ervan, de geringe effectieve hoogte en het
opwekken van allerlei storingen vormen groote bezwaren.
De raamantenne wordt gevormd door een op vierkanten of ronden
vorm gewonden draad (één of meer wikkelingen). De beide einden
worden op een condensator aangesloten (zie fig. 76). Het raam
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vertegenwoordigt een zekere zelfinductie en dus is ook op deze wijze
een trillingskring ontstaan. Deze vangt de electromagnetische golven
echter anders op dan de reeds besproken antennes. Bij deze was het
de capaciteit, die het opvangend vermogen in hoofdzaak bepaalde,
bij het raam is het de zelfinductie. De magnetische krachtlijnen van
het electromagnetische veld gaan immers door de winding om het
raam op dezelfde wijze als in § 5 in een eenvoudige opstelling werd
besproken. Dit wisselveld wekt dus in het raam een wisselspanning
op en de trillingskring komt in trilling. Fig. 77 geeft de situatie weer,
indien we van boven op zendantenne Z en raam R neerzien. De verti
cale geleiding van Z is dan een stip en het raam een lijn. De lijnen
k zijn kleine stukjes van enkele magnetische krachtlijnen van Z. We
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kunnen echter R ook in een anderen stand plaatsen, b.v. volgens fig.
78 Dan gaan er geen krachtlijnen door de winding! Bijgevolg wordt
er geen spanning geïnduceerd en de antenne komt niet in trilling.
Beginnen we in den stand van fig. 77 en draaien het raam vervolgens
k k k
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Fig. 77.

langzaam rond, dan wordt de opgewekte spanning in het raam
steeds minder tot deze in den stand van fig. 78 nul geworden is. Bij
verder draaien neemt de spanning weer toe. Dit is een zeer belangZ
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Fg. 78.
rijke eigenschap! De raamantenne is richtinggevoelig! Hiervan wordt
gebruik gemaakt om het opvangen van radiogolven van een ongewenschten zender tegen te gaan. In fig. 79 is Z;l de gewenschte en
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Fig. 79.
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Zn de ongewenschte zender. Omgekeerd kunnen we door R lang
zaam te draaien en tegelijkertijd de opgewekte spanning te meten
de richting van een zender bepalen. Dit noemt men radiopeilen. ter
wijl men bij een raamantenne van gerichte ontvangst spreekt. Als het
gevolg van nevenverschijnselen is het nulpunt in de ontvangst in de
practijk slechts te krijgen, indien bij de opstelling zorgvuldige voor
zorgen worden in acht genomen. Ook bij een raam spreken we van
effectieve hoogte. Deze wordt vergroot door meerdere en grootere
windingen te nemen, doch blijft gewoonlijk vrij gering. De effectieve
hoogte van het raam blijkt afhankelijk te zijn van de frequentie.

;
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Vra g e n :
82. Van een antenne is gegeven L = 20 uH, C = 200 pF; hoe
groot zijn de eigenfrequentie en de daarbij behoorende golf
lengte? Hoeveel capaciteit moet toegevoegd worden om deze
golflengte op 240 m te brengen? Welke schakeling wordt
daarvoor toegepast?
83. Indien we in het geval van vraag 82 de golflengte op 240 m
willen brengen door de zelfinductie te veranderen,s hoe dient
dit te geschieden?
§ 16. Modulatie; detectie; cascadeschakeling.
Het overbrengen van mededeelingen over grootere afstanden.
Gewapend met de kennis van de voorgaande paragrafen, kunnen
we nu 'het probleem beschouwen, dat de radio heeft opgelost en hoe
dat is gebeurd. De radio is een oplossing van het probleem der
telecommunicatie. Dit vreemde woord beteekent „verbinding op
afstand". Het woorddeel „tele" is van Grieksche afkomst en heeft
de beteekenis „ver”. Zoo beteekent telegrafie: schrijven op afstand
en telefonie: spreken op afstand en televisie: zien op afstand. Toen
men nog geen andere middelen had, kon men iemand, die eenigszins
verwijderd was, alleen dan iets mededeelen, als men hem toe kon
roepen. Later maakte men gebruik van het zien, dus van lichtstralen,
door te werken met een seinvlag of een seinlamp. Door daarmee op
een hoog punt te gaan staan, kon men over vrij groote afstanden
berichten overbrengen zonder tijdverlies. Door allerlei oorzaken, zooals atmosferische omstandigheden, komt men echter al spoedig tot
een grens, die slechts op weinige kilometers afstand ligt.
De gedachte om den electrischen stroom voor de telecommunicatie
toe te passen, beteekende een reusachtig groote stap vooruit. Eerst
geschiedde dit met de telegraaf. Daarbij wordt een gelijkstroom door
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een draad van het eene punt naar het andere geleid en weer terug
gezonden. De wijze van sluiten en verbreken van den stroom aan
de eene zijde wordt zichtbaar en hoorbaar gemaakt met behulp van
een magneet aan de andere zijde, en is, volgens een afgesproken
code, het middel om letters en woorden over te brengen. Daarna
heeft men bedacht om electrische trillingen in dienzelfden draad op
te wekken, die overeenkomen met de luchttrillingen, die optreden als
er gesproken wordt. Dit gebeurt in een microfoon. De microfoon zet
dus als het ware de luchttrillingen om in electrische trillingen van
dezelfde frequenties. Dat wil zeggen, dat er allerlei wisselstroompjes
door den draad gaan vloeien en dus ook in het punt van ontvangst
aanwezig zijn. Daar worden zij geleid door een apparaat, dat het
omgekeerde doet als de microfoon: het zet de electrische trillingen
om in luchttrillingen, dus in geluid. Dit apparaat heet telefoon. Zijn
de electrische trillingen sterk genoeg, dan maken we gebruik van
een luidspreker inplaats van de telefoon. Indien de beide omzet
tingen goed geschieden, worden dezelfde geluiden, die aan het eene
einde gehoord werden, aan het andere einde van de draadverbinding door de telefoon of den luidspreker hoorbaar gemaakt en is er
dus een telecommunicatie tot stand gebracht. De aanleg van de ver
binding brengt echter groote kosten met zich mee. Daarbij komt, dat
er langs de verbinding (een luchtlijn langs palen of een kabel onder
den grond) een verzwakking optreedt, demping genaamd. Hoe lan
ger de kabel is, hoe zwakker de aan het eind ontvangen stroompjes
zijn.
Mogelijkheid van toepassing der electromagnetische golven.
Zou er nu met een trillingskring nog een eenvoudiger oplossing
gevonden kunnen worden? De antenne zendt immers radiogolven
uit, die bepaald worden door de stroomen in den kring. Laten we
eens aannemen, dat we de microfoonstroompjes door middel van de
koppelspoel in de antenne zouden induceeren. Dan zouden de uit
gezonden radiogolven, al naar gelang van de frequentie, van zeer
verschillende sterkte zijn (denk aan fig. 65). Dat zou beteekenen,
dat de trillingen in de ontvangantenne een heel ander beeld zouden
geven dan de oorspronkelijke luchttrillingen. Er zou dus geen her
kenbaar geluid kunnen ontstaan. Wat echter nog veel belangrijker
is, is het volgende verschijnsel. Een antenne heeft voor de geluidsfrequenties een zeer slecht nuttig effect. Dat beteekent, dat de
uitgezonden golf, ook bij resonantie, zeer zwak is. Aangezien de
veldsterkte met toenemenden afstand steeds zwakker wordt, is dus
al op korten afstand niets waar te nemen. Ook niet in een
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afgestemde ontvangantenne. Onze eenvoudige oplossing is dan ook
totaal onbruikbaar.
Het nuttig effect van een zendantenne neemt bij toenemende
frequentie zeer sterk toe. De uitgestraalde energie neemt n.1. even
redig toe met het kwadraat van de frequentie. Twee antennes van
gelijke hoogte zullen, indien de stroomsterkte in beide gelijk is, dus
bij verschillende frequentie een zeer verschillende veldsterkte geven.
Als de frequentie van de eerste tweemaal grooter is dan die van de
tweede, dan verhouden de uitgestraalde energiehoeveel'heden zich
als 4 : 1. Is de verhouding der frequenties 10 : 1, dan is die van de
uitgestraalde energiehoeveelheden 100 : 1. Dat nuttig effect is echter
ook evenredig met het kwadraat van de hoogte. Een zender van
lage frequentie zal daarom ter verkrijging van een sterk veld naar
verhouding hoog moeten zijn. Vandaar dat men voor golflengten
van eenige kilometers zendmasten van honderd tot driehonderd
meter hoogte gebouwd heeft. Uit een en ander begrijpen we, dat
voor de toepassing van electromagnetische golven slechts frequenties
in aanmerking komen, die veel hooger zijn dan die van het geluid,
radiofrequenties genoemd.
Modulatie.
Hoe kunnen dan toch die geluidsfrequenties overgebracht wor
den? De oplossing is gevonden door ongedempte radiotrillingen te
moduleeren met geluidsfrequenties. De beteekenis van* het woord
moduleeren kunnen we ongeveer aangeven met beïnvloeden of
regelen. Dit geschiedt als volgt. Er wordt een golf van een zekere
golflengte gekozen, draaggolf genaamd. Deze wordt gemoduleerd
met de geluidsfrequentie, die we zullen overbrengen. Diè modulatie
kan bestaan in een beïnvloeding van de amplitude der draaggolftrilling; men spreekt dan van amplitudemodulatie; of in een beïn
vloeding van de draaggolffrequentie, men noemt dit frequentiemodulatie. Een en ander is het beste duidelijk te maken aan de hand
van fig. 80. Eerst is daar geteekend de over te brengen geluidstrilling, daaronder de draaggolftrilling. Duidelijk komt het verschil in
frequentie van beide trillingen uit. In werkelijkheid is het verschil
echter meestal grooter dan de teekening kan aangeven. Neem bij
voorbeeld een draaggolf met een golflengte van 30 m en een ge
luidsfrequentie van 1000 Hz, dan is de draaggolffrequentie 1000
kHz en de verhouding van die twee 1000: 1. Onder de ongemodu
leerde draaggolftrilling is de gemoduleerde trilling geteekend, indien
amplitudemodulatie wordt toegepast. We zien duidelijk, dat de
amplitude van de draaggolftrilling varieert volgens het verloop van
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de geluidstrilling. Dit wordt zoodanig uitgevoerd, dat naarmate de
geluidstrilling sterker is, dus grooter amplitude heeft, de amplitude
van de draaggolftrilling meer varieert. Men zegt dan, dat de modulatiediepte grooter is. De modulatiediepte wordt uitgedrukt in pro-
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centen en gegeven door de formule-^ X 100% (zie fig. 80). De
vierde kromme van fig. 80 geeft een grootere modulatiediepte
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aan dan de derde. De grootst mogelijke modulatiediepte wordt
bereikt, als de amplitude van de draaggolftrilling als minimum de
waarde nul heeft. Dan is de modulatiediepte 100 %. De modulatiediepte van een ongemoduleerde trilling is 0 %. De onderste kromme
van fig. 80 geeft een trilling weer, die gemoduleerd is volgens het
systeem der frequentiemodulatie. Daarbij blijft de amplitude van de
trilling constant, doch varieert de frequentie.
De frequentiemodulatie, afgekort f.m., is even oud als de amplitudemodulatie, doch vond tot voor kort geen practische toepassing.
Eerst in de laatste jaren is men overgegaan tot gebruikmaking van
dit systeem, n.1. op draaggolffrequenties boven 30.000 kHz. Een
groot voordeel, dat daarmee bereikt wordt, is de groote ongevoelig
heid voor storingen van buitenaf. Het systeem vereischt echter
ingewikkelder en dus duurder ontvangapparaten dan voor ontvangst
van trillingen met amplitudemodulatie worden gebruikt. Aangezien
f.m. in den Europeeschen radio-omroep nog niet wordt toegepast,
zal deze modulatiemethode hier niet verder worden besproken.
Nadere beschouwing der amplitudemodulatie; bandbreedte.
Wat er bij de amplitudemodulatie, afgekort a.m., gebeurt, moeten
we nog even nader bezien. Uit metingen en berekeningen blijkt,
dat er ook in dit systeem met de frequentie iets gebeurt We kun
nen ons immers afvragen of de geluidsfrequentie in de gemodu
leerde trilling nog op een of andere wijze tot uiting komt. Dat blijkt
wel degelijk het geval te zijn. De gemoduleerde trilling bestaat n.1.
eigenlijk uit drie afzonderlijke trillingen, die tezamen optreden en
gezamenlijk het beeld van fig. 80 veroorzaken. Als we de frequentie
van de draaggolf f0 noemen en de geluidsfrequentie f, dan zijn de
bovengenoemde drie frequenties de volgende:

f0—f, f0 en f0 + f.
Willen we met een draaggolf frequentie van 1000 kHz geluidsfrequenties van 50—10.000 Hz overbrengen, dan ontstaan dus alle
mogelijke frequenties, die liggen tusschen 1.000.050 Hz en
1.010.000 Hz, maar ook de frequenties tusschen 990.000 Hz en
999.950 Hz. Bovendien blijft nog de frequentie 1.000 kHz aanwezig.
We zeggen, dat er twee frequentiebanden of zijbanden, elk met
een breedte van 10.000 Hz, ontstaan. De totale bandbreedte, die
voor de goede overdracht van muziek noodig is, blijkt 2 X 10.000
Hz te zijn. Dit is zeer belangrijk. We kunnen er immers twee
gevolgtrekkingen uit maken.
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In de eerste plaats, dat voor de ontvangst van een gemoduleerde
radiogolf in het algemeen niet een enkele kring moet worden toege
past. maar twee of meer gekoppelde kringen. Een enkele kring heeft
n.1. volgens fig. 65 een zeer smallen top in de resonantiekromme,
terwijl de gekoppelde kringen resoneeren in een band van frequen
ties (tusschen f2 en f3 in fig. 68). Indien ontvangen wordt met
kringen met te smalle resonantiekromme, komen de uiterste fre
quenties van den frequentieband te zwak of vrijwel niet tot haar
recht. Dat beteekent, dat de klank van het geluid anders is.
Uit het voorgaande volgt, dat de bandbreedte onafhankelijk is
van de waarde van de draaggolffrequentie, maar gelijk aan twee~
maal de waarde van de hoogste geluidsfrequentie.
In de tweede plaats, dat als twee verschillende frequenties tege
lijkertijd als draaggolf worden gebruikt, deze niet te dicht bij
elkaar mogen liggen, want anders zouden de zijbanden elkaar
overlappen! Bij het afstemmen op de eene golf zou dan ook een
gedeelte van den zijband van de andere golf ontvangen worden,
hetgeen storende frequenties doet ontstaan, die er niet bij hooren.
Als op de plaats van de ontvangantenne de veldsterkte van de
gewenschte golf belangrijk sterker is dan die van de storende golf,
is de storing natuurlijk veel minder hinderlijk. In de practijk is de
vraag naar draaggolffrequenties voor den radio-omroep zoo groot,
dat men als algemeenen regel den afstand van twee daarvan op
slechts 9 kHz bepaald heeft. Dat beteekent, dat slechts geluidsfrequenties van minder dan 4,5 kHz storingsvrij kunnen worden
gemoduleerd! Door de zenders, die, wat de frequentie betreft, dicht
bij elkaar liggen, op grooten afstand te plaatsen, wordt een iets
gunstiger toestand verkregen.
De noodzakelijkheid van versterking.
Laten we nu aannemen, dat we onze ontvangantenne op de ge
wenschte frequentie hebben afgestemd. Ondanks het feit, dat daar
mee de allergunstigste toestand voor de ontvangst van de radiogolf
is verkregen, zullen de opgewekte trillingen in vele gevallen zeer zwak
zijn. De spanning op de antennespoel zal wellicht eenige millivolts of
zelfs minder bedragen. Om hoorbare geluiden te kunnen verkrijgen,
zijn spanningen van enkele volts noodzakelijk. Er moet dus op een
of andere wijze versterking plaats hebben. Bij dit woord denken we
vanzelfsprekend direct aan de electronenbuis! De eigenschappen
van de pentode blijken inderdaad aanleiding te zijn voor een zeer
algemeene toepassing van deze buis voor dit doel. De daarbij toe
gepaste schakeling is schematisch weergegeven in fig. 81. In verge94
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lijking met fig. 50 is de weerstand in de plaatketen vervangen door
een trillingskring, die evenals de daaraan gekoppelde kring natuur
lijk moet worden afgestemd op de gewenschte frequentie. Vandaar
dat de condensatoren variabel genomen zijn. Bij goede keuze van
V
1

I

1
.

1

öö
tw
\Y
Fig. 81.

alle batterijspanningen kan zoo een goede versterking verkregen
worden. Deze versterking is voor de ontvangst van de zwakste veld
sterkten echter te gering. De oplossing is heel eenvoudig: er worden
nog één of meer buizen toegepast achter de eerste. Men zegt, dat er
dan in meerdere trappen versterkt wordt.
Detectie.
Als op deze wijze een spanning van eenige volts bereikt is,
zijn we echter nog niet, waar we zijn moeten. Bij het brengen van
deze spanning op een telefoon of luidspreker gebeurt er namelijk
niets, omdat deze toestellen totaal ongevoelig zijn voor de hoog
frequente spanningen. Er moet dus een schakeling worden toege
past, waarin de gemoduleerde hoogfrequente trillingen de geluidsfrequenties als het ware van zich afschudden, zoodat deze om zoo te
zeggen weer op haar eigen beenen komen te staan en geheel afzon
derlijk naar den luidspreker kunnen worden geleid. Deze handeling
wordt detectie of demodulatie genoemd. Hoe verkrijgen we nu de
detectie? Het is al weer de electronenbuis. die de oplossing brengt.
Tegenwoordig wordt de diode gekozen. Deze heeft, zooals bekend,
een gelijkrichtende werking. Een spanning, zooals aangegeven op de
derde lijn van fig. 80, verliest dus alles wat onder de lijn staat en er
blijft over een reeks van stroomstootjes, zooals fig. 82 laat zien. Bij
nadere beschouwing blijkt, dat die reeks echter ook opgevat kan
worden als de samenstelling van een hoogfrequenten stroom (zie
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fig. 83) en een stroom, die weergegeven wordt door de lijn w in fig.
82. Die laatste stroom is niets anders dan een constante gelijkstroom,
aangegeven door de lijn ab, en een wisselstroom (zie fig. 84) met de
frequentie van den toon, die in den zender op de draaggolf gemodu-
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leerd is. Er gaan dus drie verschillende stroomen door de diode. Deze
drie bij elkaar opgeteld, vormen tezamen de reeks stootjes van fig.
82. Dit is voor elk tijdstip na te gaan. We zullen het voor twee
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punten doen. Ten eerste tijdstip tv Door opmeten van de verschil
lende waarden uit de teekeningen zien we, dat
I—
Iw I I||
Ig,
omdat de wisselstroom op dit moment juist in tegenovergestelde rich
ting loopt van I moest Iw worden afgetrokken!
Ten tweede tijdstip t2. Nu geldt I= 4- Iw' — Ij/ = 0. Hier moet
I,/ worden afgetrokken.
Als we den wisselstroom nu van de andere stroomen kunnen
losmaken, hebben we ons doel bereikt. Daartoe dient een zooge
naamde filterschakeling, die voor de verschillende frequenties als
zeef werkt! In fig. 85 is zoo’n schakeling weergegeven L en C3 vor-
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men samen den trillingskring. B is de diode, die de stroomstootjes
van fig. 82 doorlaat. Deze komen aan het splitsingspunt S en de
drie stroomen kiezen ‘hier ieder voor zich den weg van den minsten
weerstand: de gelijkstroom kan niet door de condensatoren Cj en C2
en gaat dus door Rr De hoogfrequente stroom van fig. 83 gaat door
Clf want deze is zoodanig gekozen, dat de impedantie van Cx voor
Ct

rx^-JE

L §

7-Cj

oo

Cl=r
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Fig. 86.
deze hooge frequentie zeer klein is ten opzichte van Rx en R2. De
l.f. wisselstroom gaat door Rlf maar ook door C2 en R2. Zoodoende
krijgen we op R2 de wisselspanning, die we wenschen. In fig. 86 is
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de schakeling van fig. 85 op meer gebruikelijke wijze geteekend. Dit
is nog een tamelijk kleine spanning, voldoende voor een hoofd
telefoon, maar niet voor een luidspreker. Indien een luidspreker
toegepast moet worden, moet daarom eerst nog eens versterkt
worden. De lezer begrijpt natuurlijk reeds, dat daarvoor weer een
pentode wordt toegepast. Men noemt dezen trap den laagfrequentversterker.
Het blokschema van den cascade-ontvanger.
In het bovenstaande is in groote trekken de werking van een com
pleet ontvangtoestel besproken. Daarin komen de volgende trappen
voor: antennekring—één of meer h.f. trappen—detector—l.f.-trap—
luidspreker. Indien we dit in een schema willen vastleggen zonder
de onderdeden te teekenen, maken we gebruik van een zoogenaamd
blokschema (zie fig. 87). Een ontvangtoestel, dat volgens het be\i/
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Fig. 87.

handelde schema is opgebouwd, noemt men een cascade-ontvanger.
Deze naam is ontleend aan het beeld van een waterval met meer
dere trappen, waarin het water zich van den eenen trap in den
anderen stort en alle trappen achtereenvolgens passeert.
Tenlotte zij nog opgemerkt, dat voor detectie ook een triode kan
worden toegepast, terwijl oorspronkelijk Arnsta/gelijkrichters werden
gebruikt. Deze zijn echter veel minder betrouwbaar dan electronenbuizen.
Vragen:
84.

Vertel iets over het nuttig effect van een zendantenne.
85. Hoe kan een draaggolf door een geluidsfrequentie worden
beïnvloed?
86. Hoe zouden de bovenste vier krommen van fig. 80 verande
ren, als de modulatiefrequentie (dat is de geluidsfrequentie)
tweemaal grooter gekozen wordt?
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88.

89.
90.

§ 17.

Welke is de bandbreedte, die noodig is als een draaggolffrequentie van 150 kHz gemoduleerd wordt met geluidsfrequenties van ten hoogste 4500 Hz?
Voor het geval van vraag 87 wordt een stel gekoppelde krin
gen ontworpen. Welke waarden moeten f0, f2 en f3 v^in fig.
68 dan hebben?
Welke functie hebben de verschillende buizen in een cascade-ontvanger?
Indien een zeer sterk veld aanwezig is en genoegen wordt
genomen met ontvangst op hoofdtelefoon, kan de cascadeontvanger zeer vereenvoudigd worden. Welke trap blijft dan
over, omdat deze te allen tijde onmisbaar is?
Oscillatie; menging; de superheterodyneschakeling.

Het opwekken van ongedempte trillingen in een oscillator.
In § 13 werd uiteengezet, dat met behulp van een electrischen
trillingskring een electrische trilling kan worden opgewekt. Zoo’n
trilling is altijd gedempt en sterft dus snel of minder snel uit, omdat
er altijd weerstand in den kring aanwezig is. Ook de slingeringen
van den knikker op de holle plaat van fig. 61 zijn gedempt. Hoe
zouden we nu ongedempte trillingen kunnen opwekken? Dus b.v.
een trilling als weergegeven op de tweede lijn van fig. 80. We
bekijken daartoe eerst nog eens fig. 61; de slingering van den knik
ker zou ongedempt zijn, als we hem eiken keer dat hij A of B nadert
een klein duwtje gaven, zoodat hij die punten iedere keer juist
bereikte. Het zou ook kunnen door de plaat draaibaar te maken om
een as bij C en de plaat, zoodra de knikker A of B nadert, iets in de
goede richting te laten wentelen, waardoor de knikker het hoogste
punt zou bereiken, en daarna de plaat weer in den ouden stand
terug te draaien.
Kunnen we iets dergelijks ook niet verzinnen voor den trillings
kring? Wat zou er moeten gebeuren? Op het moment, dat de con
densator zijn hoogste lading bereikt heeft en de stroom dus nul is,
zou een extra hoeveelheid electronen moeten worden aangevoerd.
Ook nu bereiken we weer ons doel door toepassing van het bekende
recept: gebruik een electronenbuis! Een gebruikelijke schakeling is
die van fig. 88. Als buis is een triode T gekozen. De negatieve roosterspanning, afkomstig van batterij Blf is zoo hoog genomen, dat
geen plaatstroom vloeit, tenzij de spanning op het rooster door een
extra spanning aanzienlijk gewijzigd wordt. De trillingskring.
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gevormd door S2 en C, wordt nu in trilling gebracht. Er loopt dan
een wisselstroom door S2 en dus ontstaat een wisselspanning in S]
(vergelijk §8). Deze spanning staat in den roosterkring in serie met
de negatieve roosterspanning. Dat beteekent, dat de wisselspanning
beurtelings met de laatste spanning meewerkt en haar tegenwerkt.
Bij meewerken kan van stroomdoorlating geen sprake zijn. Anders
is het bij tegenwerking. Een en ander wordt nu zoo ingesteld, dat
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Fig. 88.

in den top van de wisselspanning de totale spanning op het rooster
een zoodanige waarde heeft, dat plaatstroom wordt doorgelaten. De
electronen van dezen stroom bewegen zich door de plaatleiding naar
rechts en komen terecht op de bovenplaat van den condensator. En
dat is juist wat gewenscht werd! Komt die extra lading wel op het
goede moment? Inderdaad, want als de lading op C de hoogste
waarde heeft bereikt, is de stroom door S2 nul, dus ook het mag
netische veld. Op dat moment is de geïnduceerde spanning in St op
topwaarde (vergelijk § 3) en vloeit de plaatstroom.
De schakeling van fig. 88 wordt oscillator genoemd. Oscilleeren
beteekent trillen. Het opvallende in de schakeling is de koppeling
tusschen roosterkring en plaatkring. Men noemt dit terugkoppeling.
In de meeste moderne ontvangtoestellen komt een oscillator voor.
In 'het nu volgende deel van deze paragraaf wordt dit besproken.
De overdracht der modulatie op een vaste middenfrequentie in
een mengbuis.
Een ontvangtoestel is bedoeld om radiogolven van uiteenloopende
frequenties te kunnen opvangen. Dat houdt in, dat de resonantiekringen in de h.f.-trappen op al die frequenties moeten kunnen wor
den afgestemd; dat kan door varieeren van de capaciteit en het
inschakelen van andere spoelen. Dit geschiedt echter niet zonder
dat de selectiviteit van den kring verandert en ook de versterking
van den trap wordt beïnvloed. Dit zijn nadeelen van den cascadeontvangeri We zouden vast ingestelde h.f.-kringen wenschen. Daar
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is een ingenieuze oplossing op gevonden: de modulatie van alle
gewenschte radiogolven wordt in het ontvangtoestel overgebracht op
een andere frequentie, die steeds dezelfde is. De kringen, die na
deze overdracht worden gepasseerd, moeten dus onveranderlijk
afgestemd zijn op die vaste frequentie. Om dit te bereiken, wordt de
gewenschte radiogolf op een speciale wijze „gemengd" met een in
den ontvanger opgewekte trilling. Dit mengen geschiedt weer in een
electronenbuis. Er ontstaan dan trillingen met frequenties, die onder
scheidenlijk de som en het verschil zijn der trillingsgetallen van de
opgevangen en de zelf opgewekte trillingen.
Dus fx = fr — f0 en f2 = fr 4- f0
fr = de frequentie van de radiotrilling,
f0 = de frequentie van den eigen oscillator.
De verschilfrequentie ft wordt meestal uitgekozen. Deze heeft
in de electronenbuis, mengbuis genoemd, de modulatie van
de radiotrilling overgenomen. Deze verschilfrequentie wordt nu
een vaste waarde gegeven en de middenfrequentie (afgekort fm)
genoemd. Dat beteekent, dat de oscillatorfrequentie voor elke andere
radiogolf ook anders moet zijn. Bij het afstemmen van het ontvang
toestel moet dus de oscillator worden afgestemd. Een ontvangtoe
stel, waarin het mengproces is toegepast, wordt superheterodyneontvanger genoemd. Kortweg spreekt men wel van een super of een
superhet. In fig. 89 is het blokschema van een zoodanigen ontvanger
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aangegeven. Met m.f. worden de middenfrequente versterkertrappen
aangeduid. In vele gevallen is in de practijk de h.f.-trap weggelaten
en is dus de eerste buis van het toestel de mengbuis.
De mengbuis.
Als mengbuis wordt meestal een lamp met meerdere roosters
gekozen: hexode, heptode of octode. De laatste buis is speciaal voor
dit doel ontwikkeld, en wel zoodanig, dat zij tegelijkertijd de functie
van oscillator vervult. Gezien de eraan verbonden nadeelen is het
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twijfelachtig, of in nieuwe toestellen nog veel gebruik van de octode
zal worden gemaakt. In Amerika worden algemeen heptoden of pentagrids toegepast. Ook een diode kan worden gebruikt.
Nadeelen.
Nadeelen van de superheterodyne-ontvanger zijn:
le. gevaar voor straling naar buiten van den oscillator: de ont
vanger gaat als zender van radiogolven optreden en stoort de ont
vangtoestellen in de omgeving: in deze toestellen ontstaan dan hin
derlijke fluittonen;
2e. de mogelijkheid, dat het verschil der frequenties van een
niet gewenschte radiotrilling en van de oscillatorfrequentie ook gelijk
fra is, b.v. fm = 100 kHz, frl = 900 kHz, f0 = 800 kHz, fr2 = 700 kHz,
dan is fm = frl — f0, maar ook fm = f0 — fr>!
Dit openbaart zich, doordat in den luidspreker een zeer storende
fluittoon ontstaat; men noemt fr2 de spiegelfrequentie van frl. De
meest toegepaste middenfrequènties zijn ca 110 kHz en ca 450 kHz.
In het algemeen kan men zeggen, dat indien geen zoogenaamde
korte golven behoeven te worden opgevangen, dat zijn golven met
X = 10 a 100 m, de cascade-ontvanger en de superheterodyne-ontvanger vrijwel gelijkwaardig zijn. Voor kortegolfontvangst is de
laatste zeer in het voordeel.
Vragen:
91. Waardoor is de slingering van den knikker in fig. 61 ge
dempt en waardoor de electrische trilling van een trillingskring?
92. Als van een gegeven ontvanger fm = 450 kHz en voor de te
ontvangen golf geldt fr = 1000 kHz, op welke frequentie
moet dan de oscillator worden afgestemd? En welke is de
spiegelfrequentie?
Welke is de spiegelfrequentie van fr = 700. kHz?
93. Welke waarden hebben f0, f2 en f3 in de m.f.-versterkertrappen van den ontvanger van vraag 92? De hoogste geluidsfrequentie mag op 5000 Hz gesteld worden.
94. Hoe verandert fm in vraag 92 ,als inplaats van fr = 1000 kHz,
fr •= 1500 kHz gekozen wordt?
§ 18. De voeding van het ontvangtoestel.
De benoodigde electrodenspanningen en de beschikbare energiebronnen.
Onder voeding van een ontvanger wordt verstaan het toevoeren
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van de noodige energie aan de verschillende buizen. Dit geschiedt,
zooals we in de §§ 10, 11 en 12 gezien hebben, door het aanbrengen
van de verschillende spanningen op de electroden. De benoodigde
spanningen zijn: een gelijkspanning op de anode, een gelijkspanning
op het schermrooster, de negatieve roosterspanning op het stuurrooster, de gloeispanning op den gloeidraad.
Waar halen we deze spanningen vandaan? In de schema’s, die
tot nu toe geteekend zijn, zijn steeds batterijen geteekend. Behalve
batterijen kennen we echter andere bronnen van electrische energie:
de accu's en de electriciteitsnetten. De electriciteitsnetten kunnen
verdeeld worden in gelijkstroomnetten en wisselstroomnetten, die
beide nog weer verschillende spanningen kunnen hebben, De netten
van laatstgenoemde soort hebben overwegend 220 V, maar ook de
spanning van 125 V komt nog vrij veel voor. Gelijkstroomnetten van
110 V en 220 V. Het prettigst is vanzelfsprekend om de energie uit
een net te betrekken. Men heeft dan geen last met verwisselen van
batterijen of laden van accu's. Indien geen net aanwezig is, in afge
legen plaatsen, op voertuigen of in schepen, wordt echter dankbaar
gebruik gemaakt van batterijen en accu’s. Het is echter duidelijk, dat
een gegeven toestel niet voor elke willekeurige energiebron geschikt
is. Vóórdat een toestel in gebruik genomen wordt, dient daarom
nauwkeurig te worden nagegaan, voor welke soort voeding het
toestel gefabriceerd is.
De automatische negatieve roosterspanning.
De schakelingen, die voor de verschillende voedingsbronnen toe
gepast worden, zullen nu worden besproken.
Allereerst de negatieve roosterspanning. Deze wordt vrijwel altijd
op dezelfde wijze verkregen, n.1. door middel van een zoogenaamden
kathodeweerstand. Dit is een weerstand in de kathodeleiding vol
gens fig. 90. De gelijkstroom I in den plaatkring vloeit in de richting
I
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van de geteekende pijlen. Volgens de wet van Ohm doet deze stroom
op Rk een gelijkspanning ontstaan, die gelijk is aan IRk. Deze
gelijkspanning heeft tot gevolg, dat het punt P een lagere spanning
heeft dan de kathode. Aangezien het rooster door den weerstand Z
verbonden is met P, is dus ook de spanning van het rooster lager]
dan van de kathode. Men zegt, dat het rooster negatief is ten op
zichte van de kathode. Dit is juist wat we wenschen, want een bat
terij in den roosterkring met negatieve pool aan het rooster zou het
zelfde resultaat opgeleverd hebben. Zoodra er wisselspanningen op
het rooster komen, gaat er in den plaatkring ook een wisselstroom
vloeien. Deze wordt door Rk op ongewenschte wijze gehinderd. Om
dat te voorkomen is de condensator C aangebracht. De capaciteit
hiervan wordt zoo groot gekozen, dat de impedantie voor den wis
selstroom klein is ten opzichte van den weerstand Rk. De wissel- .
stroom vloeit dan door den condensator en ondervindt van Rk geen
hinder!
Een op deze wijze verkregen negatieve roosterspanning heet
automatische negatieve spanning.
Batterijtoestellen.
In toestellen voor batterijvoeding wordt de plaatspanning der
verschillende buizen verkregen van een batterij met de juiste span
ning, de zoogenaamde anodebatterij. Deze levert ook de schermroosterspanningen. Door het opnemen van een weerstand in de
stroomketen wordt gezorgd, dat deze spanningen de juiste waarde
krijgen.
Voor het leveren van den gloeistroom wordt bij voorkeur gebruik
gemaakt van een accu (2 of 4 of 6 V). Indien de accu bezwaar oplevert vanwege het gewicht of het herhaaldelijk benoodigde laden,
wordt ook voor dit doel een batterij gebruikt. Een batterij heeft
echter een zeer beperkte capaciteit, dat wil zeggen, dat een zekere
stroom slechts gedurende een tamelijk korten tijd geleverd kan wor
den. De capaciteit (niet te verwarren met die van een condensator!)
wordt uitgedrukt in ampère-uren, afgekort Ah. Het aantal Ah ver
krijgt men door de geleverde stroomsterkte in ampères te vermenig
vuldigen met het aantal uren, dat deze stroom heeft gevloeid. Indien
de afgenomen stroomsterkte te groot is, wordt de levensduur ongun
stig beïnvloed. Een batterij van 1 Ah zal een stroom van 100 mA
kunnen leveren gedurende 10 uren, doch eeri stroom van 20 mA
gedurende 50 uren, want

100
20 X 50 = 1 Ah. TenX 10 =
1000
1000

einde den levensduur van de batterij zoo lang mogelijk te doen zijn,
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moeten we een zwakken stroom afnemen. Daarom zijn voor batterijvoeding speciale buizen geconstrueerd, die zoo zuinig mogelijk zijn.
De kathode is dan ook direct verhit. Hiermee wordt bereikt, dat het
gloeistroomvermogen voor een compleet toestel slechts ca 0,3 W
bedraagt, terwijl een normaal toestel, dat op een net wordt aange
sloten (zie hierna) ca 20 W gloeistroomvermogen verbruikt. Even
als het gloeistroomvermogen, wordt het door de anodebatterij te
leveren vermogen zoo gering mogelijk gehouden, n.1. slechts ca 1,5
W, terwijl een normaal toestel ca 30 W noodig heeft. Als gevolg
van de zuinigheid kan een batterijtoestel betrekkelijk weinig ver
sterking geven en een kleine energie aan den luidspreker.
Voeding uit een wisselstroomnet.
Nu zullen we nagaan hoe de gewenschte electrodenspanningen
verkregen worden in een toestel met netvoeding uit een wissel
stroomnet. De gloeidraden worden nu verhit door een wisselstroom.
Bij de gangbare buizen is noodig een spanning van 6,3 V, terwijl de
oudere buizen werkten met een gloeispanning van 4 V. Door middel
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Fig. 91.
van een transformator met de juiste spanningsverhouding wordt de
gewenschte spanning verkregen volgens het eenvoudige schema van
fig. 91. De gloeidraden worden parallel aangesloten op de secon
daire zijde van den transformator.
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Fig. 92.
Maar nu de anodespanning. Daar is een gelijkspanning voor
noodig. Deze verkrijgt men door gelijkrichting in een diode. In § 10
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werd deze methode reeds even aangeroerd. In den weerstand van
fig. 92 ontstaat een stroom volgens de grafiek van fig. 46. De span
ning op R heeft volgens de wet van Ohm denzelfden vorm en ziet er
uit als fig. 93. Dat is nog heelemaal geen gelijkspanning, zooals we

Fig. 93.

die wenschen! Een verbetering krijgen we met behulp van de zoo
genaamde dubbele gelijkrichting. Daarbij wordt ook van de andere
halve periode van de wisselspanning gebruik gemaakt door toe
passing van een dubbele diode: fig. 94. De secondaire wikkeling van

Fig. 94.

den transformator heeft een middenaftakking. De spanningen op ab
en bc zijn te allen tijde gelijk en gelijkgericht. Zij kunnen dus be
schouwd worden als in serie te staan, op dezelfde wijze als twee in
serie gelijkgeschakelde accu’s. Het punt b is verbonden met de
kathode K. Gedurende de eene helft van de periode van de wissel
spanning is a de positieve pool van de wikkelhelft ab en b de
negatieve pool. Px is dan dus positief ten opzichte van K. De electronen bewegen zich van K naar Px en er vloeit een stroom volgens
de getrokken pijllen. Tegelijkertijd is c de negatieve pool van de
wikkelhelft bc en is dus Po negatief ten opzichte van K. De electronen worden dientengevolge afgestooten door P2 en er vloeit geen
stroom door de wikkelhelft bc. Gedurende de volgende helft van
de periode is de spanning in de beide wikkelhelften tegengesteld
gericht. Daardoor wordt P2 positief ten opzichte van K en vloeit
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er een stroom volgens de gestreepte pijlen. Beide stroomen hebben
in R dezelfde richting! De stroom door R wordt nu dus voorgesteld
door de lijn a van fig. 95. Ook dit resultaat is nog niet wat we
wenschen. nl. een stroom volgens lijn / in die figuur. In fig. 94 is
echter nog een condensator C geteekend. Deze heeft een gunstige
werking: in de toppen van den stroom dient een gedeelte van den
stroom om C op te laden, daardoor wordt de stroom door R kleiner.
Neemt daarna de stroom af, waardoor dus ook de spanning op R,
dan ontlaadt C zich over R, tengevolge waarvan de stroom door
R toeneemt. C werkt dus als een bufferreservoir: als de stroom
van de diöde te groot is, neemt C er een gedeelte van op en als

Fig. 95.

die stroom te klein is, vult C hem aan. Het verloop van den stroom
in R wordt dan volgens de lijn s in fig 95. De spanning op R ver
loopt op dezelfde wijze. Deze begint ons ideaal te benaderen, maar
we zijn nog niet tevreden. Een spanning volgens de lijn s is immers
te beschouwen als de som van een gelijkspanning en een
wisselspanning. Zouden we deze spanningen tezamen op de
platen van onze buizen aanbrengen, dan zou de wisselspanning ook
worden versterkt en als een sterk bromgeluid in den luidspreker
hoorbaar worden. De lijn s moet dus nog meer worden afgevlakt.
Dit gebeurt door de C en R van fig. 94 te vervangen door de scha
keling van fig. 96.
en C2 worden de afvlakcondensatoren ge
noemd en S de afvlaksmoorspoel. De capaciteit van Ct en C2
S
W

Cfp

Ir

Fig. 96.

dient 16 a 32 pF te bedragen. Met deze schakeling is een zeer goede
afvlakking te verkrijgen.
Fig. 94 en fig. 96 worden tezamen het voedingsgedeelte of het
plaatspanningsapparaat, af gekort o.s.a., genoemd.
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Door het kiezen van de goede transforraatieverhouding kan elke
gewenschte gelijkspanning verkregen worden. Dit is een groot voordeel van de aansluiting op een wisselstroomnet.
De gloeistroomtransformator en de transformator van het p.s.a.
worden gewoonlijk tot één transformator, den uoedingstransformator, gecombineerd. De weerstand R wordt gevormd door de geza
menlijke buizen. Door meerdere aftakkingen op de primaire wikke
ling van den voedingtransformator aan te brengen, wordt het toestel
geschikt gemaakt voor meerdere netspanningen. Bij het in gebruik
nemen van een toestel moet altijd eerst zorgvuldig worden nagegaan
of op de juiste spanning is ingesteld!
Voeding uit een gelijkstroomnet.
Indien voor een ontvangtoestel gebruik zal worden gemaakt van
een aansluiting op een gelijkstroomnet, wordt de voedingsschakeling
als volgt genomen. Als anodespanning wordt ca 100 V gekozen.
De netspanning van 110 V kan, nadat een afvlakking is toegepast,
direct dienen. Is de netspanning hooger, dan wordt een weerstand
in serie geschakeld.
Wat de gloeispanning betreft, is de zaak niet zoo gemakkelijk.
Het is immers niet eenvoudig met gelijkstroom een lagere spanning te
verkrijgen zonder naar verhouding groote hoeveelheden energie in
serieweerstanden verloren te laten gaan. Daarom werd een bijzon
dere serie buizen ontwikkeld. De gloeidraden hiervan worden in
serie geschakeld en dus alle door denzelfden stroom doorloopen.
Tevens wordt een zoogenaamde stroomregulatorbuis in serie ge
schakeld. Deze heeft de eigenschap bij verschillende spanningen
een constanten stroom door te laten. Daardoor behouden de gloei
draden steeds de goede temperatuur bij variaties in de netspanning.
Deze buis is ook noodig om een te grooten stroomstoot bij het in
schakelen te voorkomen. De gloeidraden hebben n.1. in kouden toe
stand slechts een geringen weerstand.
Aangezien men bij deze schakeling zeer gebonden is aan een ge
geven lage anodespanning, zijn de versterking en het geleverde luidsprekervermogen eenigszins beperkt.
Door combinatie van de gelijkstroomschakeling met een gelijkrichterbuis verkrijgt men een toestel, dat geschikt is zoowel voor
wissel- als gelijkstroomnetten.
Voeding uit een accumulator.
Tenslotte bestaat nog de mogelijkheid om de geheele voeding uit
een accu te doen plaats hebben. Hiervoor wordt gekozen een 6 volts108

accu. Met de gloeidraden 'heeft men geen moeite. Zij worden recht
streeks op de accuklemmen aangesloten. Moeilijker is het echter met
de anodespanning. Hoe komen we aan een voldoende hooge gelijk
spanning? De oplossing daarvoor is gevonden in den trilleromvormer.
Dit is een apparaatje, dat gelijkstroom opneemt en wisselstroom
levert. In fig. 97 is het schema geteekend. De werking, die veel
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Fig. 97.

overeenkomst vertoont met die van een electrische schel, is als volgt.
De accu is aangesloten op de klemmen a en b. De magneet M wordt
bekrachtigd, waardoor de aan elkaar verbonden veeren Vj en v2 naar
boven getrokken worden en contact maken met de contacten c2 en
c4. Als gevolg daarvan vloeit een stroom door de primaire van den
transformator van d naar e. Intusschen is echter het contact c door
de veerbeweging verbroken. De magneet trekt dus niet meer aan en
de veeren bewegen terug en buigen door totdat contact gemaakt
wordt met de contacten c3 en C5.
Dan vloeit er een stroom uit den accu door de primaire van e naar
d, dat is dus tegengesteld aan den stroom van zooeven. Inmiddels
heeft c wederom contact gemaakt en de veeren worden opnieuw naar
boven getrokken. Zoo gaat het door en in de primaire wikkeling is
dus een wisselstroom ontstaan. Door de juiste tranformatieverhouding te kiezen kunnen we aan de secondaire zijde de gewenschte
wisselspanning verkrijgen. Door hier achter weer een p.s.a. te
schakelen, verkrijgen we de benoodigde gelijkspanning voor anodes
en schermroosters. Via den langen weg van trilleromvormer, trans
formator en p.s.a. is een gelijkstroomtransformatie gekregen!
Over de contacten worden condensatoren geschakeld om vonkvorming tegen te gaan. Vonkjes zenden hoogfrequente golven uit en
geven zoodoende storende geluiden bij de ontvangst.
Accuvoeding, zooals hier besproken, wordt vooral toegepast in
automobielen en vliegtuigen. De trilleromvormer kan echter ook
worden toegepast bij aansluiting op gelijkstroomnetten.
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Vragen:
95.
96.
97.

98.

99.

Welke zijn de spanningen, die aan de buizen van een
ontvangtoestel moeten worden gelegd?
Welke voeding heeft een als detector gebruikte diode noodig? En een als gelijkrichter gebruikte diode?
In buizen voor batterijvoeding worden direct verhitte katho
den toegepast. Is de reden voor indirecte verhitting hier niet
van invloed?
Een ontvanger heeft 5 buizen met een gloeispanning van 6,3
V. De gloeistroomen zijn 0,2, 0,6, 0,2, 0,2 en 1,3 A. Voorts
neemt de gelijkrichter 1,1 A bij 4 V. Hoe groot is de totale
gloeistroomenergie? Welken stroom voert de primaire van
den gloeistroomtransformator, als de netspanning 220 V is?
Een accu-ontvanger neemt voor de voeding van anodes en
schermroosters 33 W op. De gloeistroom van alle buizen te
zamen is 1,2 A; de accuspanning is 6,3 V. Hoeveel energie
wordt opgenomen? Hoe lang kan de accu in bedrijf blijven
als de capaciteit 40 Ah bedraagt?

§ 19.

Laagfrequentversterking.

Dit onderdeel van de werking van een ontvangtoestel is zoo be
langrijk, dat het de moeite loont, hieraan nog een paragraaf te
wijden. De laagfrequentversterking wordt namelijk veel toegepast
in gevallen, die ten nauwste met de radio-ontvangst verbonden zijn.
De gramofoonversterker.
In de eerste plaats denken we aan den gramofoonversterker.
Door de groef van een draaiende gramofoonplaat beweegt de naald
van den gramofoonopnemer, meer bekend onder zijn Engelschen
naam pick-up. De naald komt daardoor in trilling. Deze mechanische
trilling wordt in den opnemer omgezet in een zwakke electrische
trilling, die een geluidsfrequentie heeft. Het is de bedoeling, deze
electrische trilling door middel van een luidspreker in geluid om
te zetten. Teneinde geluid van voldoende sterkte te verkrijgen, is
versterking noodig. Dit geschiedt met behulp van electronenbuizen.
De naam gramofoonversterker is hiermede duidelijk. Oorspron
kelijk werden gramofoonopnemers toegepast, die direct een
trilplaatje in beweging zetten en zoo met behulp van een grooten
hoorn geluid voortbrachten. Op deze wijze was geen versterking
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mogelijk en dus slechts een beperkt geluidsvolume te verkrijgen.
Door de electrische tusschenschakeling in te roepen is een zeer groote
versterking mogelijk en tevens geluidssterkte- en klankregeling.
Een gramofoonversterker bestaat gewoonlijk uit meerdere
trappen. De eerste vormen den voorversterker en versterken de
trilling, zonder dat wisselstroomen van belangrijke sterkte ontstaan.
De laatste trap is een zoogenaamde energieversterker. Deze levert
namelijk de sterke stroomen, dus de energie, die noodig is om één
of meer luidsprekers een voldoende sterk geluid te doen geven.
Het laagfrequentgedeelte van een ontvangtoestel is zeer goed
als gramofoonversterker bruikbaar. In vele ontvangtoestellen is
dan ook een zoogenaamde gramofoonaansluiting aanwezig. Deze
geeft toegang tot het stuurrooster van de laagfrequentbuis.
De microfoonversterker.
Een microfoon is volgens § 16 een apparaat, dat luchttrillingen
in electrische trillingen omzet. Het gesproken woord, muziek en
willekeurige andere geluiden kunnen er mee worden opgenomen.
De electrische trillingen, die daarbij ontstaan, zijn gewoonlijk nog
zwakker dan die van een gramofoonopnemer. Teneinde voldoende
sterke trillingen te verkrijgen, is dus weer een versterker noodig,
microfoonversterker genaamd. Aangezien een microfoon veel ge
bruikt wordt in samenwerking met een gramofoon, wordt dan
een gecombineerde versterker toegepast. Voor de microfoon is dan
een extra versterkertrap aanwezig, de andere trappen worden ge
zamenlijk gebruikt.
Versterkers van groot vermogen.
In vele gevallen gaat het erom, een groot aantal luidsprekers te
voeden. Bijvoorbeeld omroepinstallaties voor het verspreiden van
mededeelingen of het ten gehoore brengen van muziek in groote
zalen, gebouwencomplexen of open terreinen. Het betreft dan vele
kleine of meerdere groote luidsprekers. Deze installaties staan be
kend als omroepinstallaties, verkondigingsinstallaties of met een
vreemd woord public-address-systemen. Al naar de grootte van den
luidspreker dient dezen een wisselstroomenergie van 5 of 10 W te
worden toegevoerd op het moment van de hoogste geluidssterkte.
Een ander voorbeeld is een radiocentrale. Via een min of meer
uitgebreid leidingnet zijn daarop honderden tot duizenden luid
sprekers aangesloten. Deze zijn alle opgesteld in de diverse huis
kamers der aangeslotenen. Zij hebben daarom aanmerkelijk minder
3
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energie noodig. Per luidspreker kan met ca 0,5 W worden ge
rekend.
Uit het bovenstaande volgt, dat voor public-address-installaties
versterkers noodig zijn, die een vermogen van 50 tot 300 W
kunnen leveren, terwijl radiocentrales werken met versterkers tot
1000 W! Al deze energie moet geleverd worden door de eindbuis!
Een gegeven buis kan echter niet onbeperkt sterke stroomen
leveren. Een groot gedeelte van de door de batterij geleverde
energie gaat namelijk verloren als verwarming van de plaat, als
gevolg van het electronenbombardement daarop. Hoe sterker de
stroom, hoe sterker de verwarming, die zelfs kan leiden tot het
roodgloeiend worden van de plaat. Dit mag natuurlijk niet. Zoo
doende is er aan elke buis een zekere grens gesteld. Deze grens
wordt aangegeven door de maximale anodedissipatie, dat is de
energie, die de verwarming van de anode bepaalt. De toelaatbare
anodedissipatie wordt grooter gemaakt door de buis grootere
afmetingen te geven.
De balansschakeling.
Om nu een zekere energie te krijgen zouden meerdere buizen
parallel geschakeld kunnen worden, maar dan houden we nog een
groot nadeel: het rendement van de gewone versterkerschakeling is
slecht. Dat wil zeggen, dat de aan de luidsprekers geleverde wisselstroomenergie slechts een klein gedeelte is (ca 25 %) van de door
het p.s.a. geleverde energie. Bij deze groote vermogens speelt dit
een belangrijke rol. Daarom past men de balansschakeling toe.
Twee buizen worden geschakeld als in fig. 98. De negatieve

Fig. 98.
roosterspanning wordt zoo ingesteld, dat slechts een zeer geringe
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plaatstroom door elk der buizen loopt. Komt er nu een wissel
spanning op den ingangstransformator, dan laat elk der buizen
slechts een halve periode van de sinusvormige trilling door, als
deze de roosterspanning minder negatief maakt. Als gevolg van de
middenaftakking op T1 gebeurt dat beurtelings door de beide
buizen. De eene buis versterkt zoodoende de eene halve periode en
de andere buis de andere! In de secondaire van T2 worden beide
weer vereenigd. Deze schakeling heeft twee voordeelen: le. het
rendement wordt ca 75 %; 2e. de door de beide buizen tezamen
geleverde energie is niet tweemaal, die van één buis, doch ca 12 maal!
Gezien de sterke plaatstroomen, die in een dergelijken energieversterker door het p.s.a. geleverd moeten worden, worden daarin
met voordeel kwikdamp gelijkrichters toegepast. Omdat in den
plaatkring geen constante gelijkstroom loopt, kan geen automatische
negatieve roosterspanning worden toegepast en moet hierin extra
worden voorzien.
Op de roosters der beide buizen moeten wisselspanningen
gebracht worden, die eikaars tegenspanning zijn of zooals men ook
zegt ten opzichte van elkaar in tegenphase zijn. De transformatorschakeling zorgt daarvoor. Indien bezwaren bestaan tegen een
transformator, wordt een zoogenaamde phase~omkeerbuis toegepast.
Ook met behulp van een secondaire-emissiebuis als voortrap kunnen
de beide tegenspanningen verkregen worden.
Bij de balansschakeling zegt men, dat de buis werkt in B-instel~
ling: er vloeit in den rusttoestand geen of een zeer geringe plaat
stroom. Daarnaast wordt bij een gewone versterkerschakeling ge
werkt in A-instelling. Daarbij vloeit een constante gelijkstroom in de
plaatketen. Een tusschenvorm is de AB-instelling.
Ook in ontvangtoestellen wordt in den eindtrap wel de balans
schakeling toegepast. Veelal wordt dan gebruik gemaakt van een
combinatiebuis: twee pentoden in één ballon.
De balansschakeling, die met een vreemd woord bekend staat als
push-pull schakeling (spreek uit: poesj-poel) kan zoowel met trioden
als met pentoden worden uitgevoerd.
Vragen:
100. Waardoor wordt het vermogen van een versterker beperkt?
Denk hierbij ook aan § 8.
101. Is het duidelijk, dat bij het bouwen van versterkers van
grooter vermogen hoogere anodespanningen worden toe
gepast?
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§ 20.

Volume- en klankregeling.

De noodzaak van sterkteregeling.
Met volumeregeling wordt bedoeld sterkteregeling. Het is duide
lijk, dat de geluidssterkte van het door den luidspreker voortgebrachte
geluid naar wensch geregeld moet kunnen worden om een aange
name ontvangst van radioprogramma’s te bereiken. In de eerste
plaats moeten we er immers rekening mee houden, dat de veld
sterkte van verschillende zenders op de plaats van ontvangst zeer
verschillend kan zijn. In het eene geval zal dus in de voortrappen van
het ontvangtoestel veel meer versterking noodig zijn om de gewenschte gemiddelde spanning op den detector te verkrijgen dan in
het andere geval. In de tweede plaats zal de gewenschte geluidssterk
te afhankelijk van de omstandigheden op verschillende momenten
verschillend zijn.
Wordt het ontvangtoestel zoodanig geconstrueerd, dat bij een ge
geven zwakke veldsterkte nog voldoende versterking beschikbaar is,
dan beteekent dit, dat bij grootere waarden van de veldsterkte de
versterking gedrukt moet worden. Dit is ook noodig, omdat bij te
groote spanningen op het stuurrooster van een triode of pentode
roosterstroom gaat vloeien, hetgeen zeer ongewenscht is. In § 11
werd dit reeds vermeld. Het gevolg is namelijk het optreden van
distorsie of niet-lineaire vervorming; dit houdt in een zeer onaange
name vervorming van den klank van het geluid. In hoofdstuk III
komen we op deze vervorming nog terug.
Regeling van de roosterspanning.
Oospronkelijk heeft men de gewenschte regeling verkregen door
de negatieve roosterspanning van de eerste buis met de hand instel
baar te maken. Dit kan gebeuren volgens figuur 99. De pijl geeft een
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Fig. 99.

schuifcontact aan over den weerstand R. De spanning tusschen a
en b is slechts een gedeelte van de batterijspanning Vb en wordt
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geregeld door verplaatsing van het schuifcontact. Een weerstand met
verschuifbare aftakking heet potentiometer. De spanning tusschen a
en b wordt nu als negatieve roosterspanning gebruikt. Uit de ka
rakteristiek van fig. 52 is te zien, dat de steilheid van de krommen
verschillend is voor verschillende roosterspanningen. Naarmate de
negatieve roosterspanning grooter wordt, wordt de steilheid kleiner
en dus de versterking minder.
Deze schakeling voldeed niet om twee redenen. Ten eerste kan de
veldsterkte van een zekeren zender voortdurend veranderen als ge
volg van het nachteffect. In de volgende paragraaf wordt dit nader
besproken. Men is bij deze schakeling in dit geval dus genoodzaakt,
voortdurend te blijven regelen. Ten tweede is het gewenscht om
automatisch een even sterk geluid uit den luidspreker te krijgen als
men van den eenen zender op den anderen overgaat.
Automatische volumecegeling.
De oplossing is gevonden door invoering van de automatische
volumeregeling, afgekort a.v.r., ook wel automatische sterkteregeling genoemd. Inplaats van een enkele diode als detector wordt een
duodiode toegepast. De tweede diode richt evenals de eerste de
hoogfrequente spanningen gelijk en men zorgt ervoor, dat zoodoende
een gelijkspanning ontstaat, die afhankelijk is van de sterkte van de
draaggolf en daar alleen door bepaald wordt. Deze gelijkspanning
wordt in serie gezet met de negatieve roosterspanning van één of
meer der hoogfrequent- of middelfrequentbuizen. Hiermede wordt
bereikt, dat naarmate de ontvangen draaggolf sterker is, de ver
sterking minder wordt. Het toestel zorgt er dus automatisch voor,
dat de versterking aangepast is aan de veldsterkte: bij grootere
veldsterkte kleinere versterking .
Teneinde de a.v.r. zoo goed mogelijk te doen werken, worden
speciale buizen geconstrueerd: de selectoden. Deze buizen waarbor
gen een soepele regeling door middel van de variatie der negatieve
roosterspanning.
Invoering van de a.v.r. heeft het bezwaar, dat de afstemming op
een zekere golflengte bemoeilijkt wordt. De juiste afstemming tracht
men te vinden door het punt van de grootste geluidssterkte te zoeken.
Dat is er nu echter niet of althans niet duidelijk, want we hebben
juist gezorgd, dat de versterking altijd zoodanig is, dat de geluids
sterkte constant blijft. Ook hierop komen we in hoofdstuk III terug.
Aangezien het veelal gewenscht is, de a.v.r. niet te laten werken
bij de zwakste veldsterkten, heeft men het begrip gedrempelde of
vertraagde a.v.r. ingevoerd. Met deze uitdrukkingen wordt bedoeld,
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dat eerst boven een zekere drempelwaarde van de veldsterkte de
a.v.r. begint te werken. Dit wordt o.a. bereikt met de zoogenaamde
drie-dioden-schakeling, die hier niet nader zal worden besproken.
De a.v.r. wordt gecombineerd met een sterkteregeling in het l.f.
gedeelte van den ontvanger. Hiertoe wordt heel eenvoudig inplaats
van den weerstand R2 in fig. 85 een potentiometer genomen. Van de
door den detector geleverde l.f. wisselspanning wordt dus slechts
een gedeelte naar keuze genomen.
Klankregeling.
Zooals in § 9 werd geleerd, kan de klank van het geluid gewijzigd
worden door de sterkteverhouding van de trillingen der verschillende
frequenties te wijzigen. Dit kan dus geschieden door de spanningen
der verschillende frequenties verschillend te versterken. Hierbij
wordt gebruikt gemaakt van zoogenaamde toonfilters. Fig. 100 en
fig. 101 zijn twee zeer eenvoudige voorbeelden. De werking daarvan
is als volgt. Indien inplaats van C een weerstand aanwezig was, zou
weerstand tusschen c en d
X spande spanning op cd gelijk zijn aan
weerstand tusschen a en b
ning tusschen a en b. Als C aanwezig is, is de zaak overeenkomstig,
doch moet gerekend worden met de impedantie van C. Deze is echter
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afhankelijk van de frequentie. Dit beteekent, dat voor fig. 100 de
teller van bovenstaande breuk kleiner wordt bij toenemende frequen
tie. De spanning op cd wordt dus ook kleiner, als we van een con
stante spanning op ab uitgaan. De hooge tonen worden dus ver
zwakt. In fig. 101 is het zoo, dat bij afnemende frequentie de noe
mer van deze breuk grooter wordt en dus verzwakking van lage
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tonen ontstaat. De mate van verzwakking is afhankelijk van den
instelling van den potentiometer. Door tusschenschakeling der filters
van fig. 100 en 101 kan dus klankregeling verkregen worden.
In § 16 werd reeds vermeld, dat de klank van het verkregen geluid
wordt beïnvloed door de bandbreedte van de h.f.- en m.f.-kringen.
Regeling van deze bandbreedte is dus onverbrekelijk met klankver
andering verbonden.
Klankregeling kan gewenscht zijn om storende geluiden b.v. geruisch en gebrom te verzwakken of ook om fouten in de weergave
van andere onderdeelen van de geluidsoverdracht in hun uitwerking
tegen te gaan. De weergave van gramofoonmuziek kan namelijk
door juiste toepassing van filters zeer worden verbeterd.
Vragen:
102. Als in fig. 99 R = 10.000 ohm en er zich tusschen de
punten a en b een weerstand van 3000 ohm bevindt, in
welke verhouding wordt dan de spanning door de schake
ling verlaagd?
103.

Geldt hetzelfde als inplaats van een batterij een wissel
spanning wordt aangelegd?

104.

Indien de punten a en b in fig. 99 worden doorverbonden
naar een weerstand van 6000 ohm, geldt dan nog de ver
houding van vraag 102?

105.

Kan van de klankregeling van de schakelingen van fig. 100
en 101 hetzelfde gezegd worden?

§ 21.

Voortplanting van radiogolven.

Twee soorten golven.
In § 14 is behandeld het verschijnsel der uitstraling van radio
golven door een antenne. Deze golven planten zich voort, zooals
men dat noemt. Daarbij treden enkele verschijnselen op, die nu in
het kort zullen worden besproken.
De door een zendantenne uitgezonden golven worden onder
scheiden in twee soorten:
le. de grondgolf, die gevormd wordt door de stralen in horizon
tale richting; deze stralen planten zich langs het aardoppervlak
voort;
2e. de golf, die gevormd wordt door de stralen, die schuin of
recht naar boven schieten.
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Eigenschappen van de grondgolf.
De eerste soort wordt al voortgaande steeds meer verzwakt, en
wel om drie redenen: le. al uitbreidende wordt de ruimte, waarover
de golf zich verdeelt, steeds grooter; per m3 van de ruimte is dus
steeds minder energie beschikbaar, dus ook een lagere veldsterkte;
2ei. de golf wordt gedempt als gevolg van de geleidbaarheid van
den grond; de golf ondervindt als het ware een zekere wrijving langs
den grond en wordt daardoor langzaam maar zeker uitgeput; 3e. de
bolvorm van de aarde; de stralen hebben de neiging, zich van de
aarde af te bewegen om niet te veel van de rechte lijn af te wijken.
Hoe verder we ons van den zender bevinden hoe zwakker dus de
veldsterkte. Dit hangt echter nog af van twee factoren. Ten eerste
de golflengte. Hoe korter de golflengte, hoe sterker de demping.
Ten tweede de geleidbaarheid van den bodem. Hoe beter de geleid
baarheid, hoe minder de demping. Vandaar dat de demping gering
is over zeewater en ook over vochtigen grond, maar belangrijk
hooger over drogen grond. Dit is de reden, dat er vanuit Lopik,
waar de Nederlandsche zenders staan, weinig demping is in de
richtingen Zeeland, Noord- en Zuid-Holland en Friesland, doch
veel demping in de richtingen Groningen (Drentsche zandgronden),
Twenthe (Utrechtsche heuvelrug en Veluwsche zandgronden) en
Limburg (Brabantsche zandgronden). Ook steden veroorzaken een
aanzienlijke demping. Achter en in een stad treft men daarom een
lagere veldsterkte aan.
Eigenschappen van de indirecte straling.
De tweede soort golven gaat de ruimte in, doch ontmoet daar een
merkwaardig verschijnsel. Als gevolg van de ultraviolette stralen
van de zon treedt er in de hoogere luchtlagen ionisatie op. Dit gebeurt
op een hoogte van 100 km en meer. Het gedeelte van de ruimte om
de aarde, waar dit geschiedt, noemt men ionosfeer. Als gevolg van
die ionisatie bevinden zich daar vele electronen, die een ruimtelading
vormen. De ladingsdichtheid is allerminst constant, zij is verschillend
bij dag en nacht, hangt af van de jaargetijden en ook van het voor
komen van zonnevlekken. De ruimtelading staat bekend onder den
naam van Heaviside-laag (spreek uit: hevisaid, waarbij e beteekent
de e van net, en i de i van dik). Eigenlijk zijn er meerdere lagen.
De stralen, die in de ionosfeer terecht komen, worden daar ver
zwakt en gebogen of zelfs teruggekaatst. De mate van verzwakking
en terugkaatsing is afhankelijk van de golflengte en van den hoek,
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waaronder de Heavisidelaag bereikt wordt. Hoe grooter de hoek
waaronder de laag getroffen wordt en hoe hooger de frequentie, hoe
minder kans op terugkaatsing. De teruggekaatste stralen gaan terug
naar de aarde en bereiken daar de ontvangantennes. Men noemt ze
nu indirecte stralen, omdat ze na een omweg bij de ontvangantenne
aankomen. Tezamen met de directe stralen van de grondgolf be
ïnvloeden ze de antenne. De samenwerking is echter lang niet altijd
voordeelig. Als gevolg van het feit, dat ze een heel anderen weg
hebben afgelegd dan de directe stralen, kan er een phaseverschil
zijn. Ze kunnen zelfs in tegenphase verkeeren en zoodoende elkaar
tegenwerken. Het veld kan daardoor vrijwel tot nul verzwakt
worden. Omgekeerd kan het veld, door samenwerking in phase,
onverwacht sterk worden. Aangezien de toestand in de Heaviside
laag zich voortdurend wijzigt, wisselen zwakke en krachtige veldsterkteperioden elkaar voortdurend af. Vooral indien de beide
golven ongeveer even sterk zijn, kan dit hinderlijk wezen. Dft
verschijnsel staat bekend als fading (spreek uit feeding), sluiering
of nachteffect.
Resultaat voor de verschillende golfgebieden.
Voor de verschillende golflengten is de toestand als resultaat van
het bovenstaande als volgt:
De lange golven (2000—1000 m) worden langs den grond weinig
gedempt, zij hebben dus een groote werkingssfeer; de indirecte
golven zijn tot op grooten afstand van weinig invloed en dragen
op nog grooteren afstand in hoofdzaak tot de veldsterkte bij; een
hinderlijk fadingverschijnsel treedt daarom vrijwel niet op. De
middelgolven (600—200 m) worden langs den grond vrij sterk
gedempt, de werkingssfeer is daardoor beperkt; overdag zijn de
indirecte golven van vrijwel geen invloed, aangezien zij in de sterk
geïoniseerde Heaviside-laag zeer sterk worden verzwakt; bij het
inzetten van de schemering vermindert de demping en gaan zij een
aanzienlijke rol spelen op zekeren afstand van den zender; een
gebied van ernstige fading ontstaat; daarbuiten is slechts de in
directe golf van beteekenis en kan met een toestel met goede a.v.r.
een zeer bevredigende ontvangst mogelijk zijn. De korte golven
(100—10 m) worden langs den grond zeer sterk gedempt, de directe
werkingssfeer is daardoor zeer beperkt; de dichtstbijkomende
indirecte stralen bereiken de aarde veelal op grooten afstand buiten
de directe werkingssfeer (ziefig. 102): A = aarde, H = geïoniseerde
119

laag, Z = zender) zoodat een doode zone (d) aanwezig is; daar
buiten kan over duizenden kilometers een bevredigende ontvangst

mogelijk zijn. Deze is echter afhankelijk van frequentie, uur van den
dag, jaargetijde, zonnevlekken enz. en daardoor aan veel sterktewisseling onderhevig. De ultrakorte golven (beneden 10 m) hebben
een zoodanige hooge frequentie, dat geen terugkaatsing tegen de
de Heaviside-laag plaats vindt; als gevolg daarvan zijn slechts
directe stralen van belang; deze buigen echter vrijwel niet met den
bolvorm van de aarde mee, haar werkingssfeer is daardoor beperkt
tot het gezichtsveld en dus zeer begrensd.
Als gevolg van herhaalde terugkaatsingen kan het voorkomen,
dat de indirecte straal zooveel later aankomt, dat een duidelijk
tijdsverschil waarneembaar is. Men spreekt dan van een echo. Deze
is slechts van beteekenis bij de korte golven.
Dellinger effect.
Een ander verschijnsel bij de ontvangst van korte golven is het
zoogenaamde Dellinger effect. Hiermede wordt bedoeld het
plotseling geheel wegvallen van de ontvangst, gedurende be
trekkelijk korten tijd.
Luxemburg~effect.
Het komt voor, dat als de indirecte stralen van twee verschillende
zenders elkaar ontmoeten in de Heaviside-laag, de een de modulatie
van den ander overneemt. De meeste kans op dit verschijnsel is
aanwezig, als de beide zenders en de ontvanger ongeveer op een
rechte lijn gelegen zijn. De zwakkere zender neemt de modulatie
van den sterkeren over. Aangezien dit voor het eerst werd ge
constateerd met de modulatie van den omroepzender Luxemburg,
werd het verschijnsel Luxemburg-effect gedoopt.
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Vragen:
106. Zijn lange golven geschikt voor ontvangst op korten
afstand? En op langen afstand?
107. Dezelfde vragen voor de middelgolven.
108.

Eveneens voor de korte golven.

109.

En voor de ultrakorte golven.

110.

Neem aan. dat een zwakke zender last ondervindt van het
Luxemburg-effect. Wat is dan bij beluistering van dezen
zender te constateeren?

\
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HOOFDSTUK III.

Eigenschappen van Ontvangtoestellen
§ 22.

Kwaliteitseischen.

Inleiding.
In het voorgaande hoofdstuk werd uitgelegd hoe een ontvang
toestel functioneert. De lezer heeft zich een voorstelling kunnen
vormen van de wijze van werken in het algemeen. Het spreekt
vanzelf, dat een en ander op tallooze manieren in de practijk kan
worden verwezenlijkt. Bovendien ondervond men bij de fabricage
en bij het gebruik allerlei moeilijkheden. Door het toepassen van
bijzondere schakelingen en speciale materialen werd getracht deze
te vermijden. Zoodoende ontstond een verwarrende veelvormigheid, ^
nog vergroot doordat om commercieele redenen elk jaar weer
nieuwe series ontvangtoestellen werden ontworpen. Dit hoofdstuk
bedoelt op het gebied der ontvangtoestellen de richting te wijzen
voor het vormen van een weloverwogen oordeel. Daarbij zal ruim
gelegenheid zijn tot het vermelden van bijzonderheden van allerlei
soort.
De eerste vraag, die zich voordoet, betreft de electrische eischen,
die aan een ontvangtoestel gesteld dienen te worden. Of anders
gezegd: aan welke electrische gegevens kan de kwaliteit van een
toestel beoordeeld worden? In deze paragraaf zullen eenige dezer
gegevens behandeld worden.
Gebrom en geruisch.
Indien de antenne van een toestel verwijderd wordt en dit toestel
dus geen radiogolven kan opvangen, zou de luidspreker geen geluid
moeten geven. Dit is echter niet het geval. Er kunnen twee soorten
geluid optreden: een zoemend geluid van lage frequentie, kortweg
gebrom genoemd en een mengsel van hoogere frequenties, die
tezamen een geruisch vormen. Deze geluiden ontstaan als gevolg
van electrische verschijnselen in het toestel. Deze verschijnselen
veroorzaken electrische stroompjes, die door den luidspreker in
^5u* . . worden omgezet. Het gebrom is afkomstig uit het
£rgCtriC^f^Sne**
wisselstroom in dit net heeft immers een
requentie van 50 Hz en stroomen van deze frequentie veroorzaken
en ui spreker een brommend geluid. De 50-periodenstroom kan
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den luidspreker langs verschillende wegen bereiken: door invloed
van de gloeidraadvoeding op den electronenstroom in de electronenbuizen; door onvoldoende afvlakking van het p.s.a.; door inductie
van den voedingstransformator op de kringen.
Het geruisch ontstaat als gevolg van de electronenbeweging in
weerstanden (kringen) en buizen. Op de lange en middelgolven
hebben de eerste den meesten invloed. Verder zijn de eerste kring
en de eerste buis het belangrijkst in dit opzicht, aangezien hun
spanningen het meest versterkt worden. Op de korte golf worden
ook de buizen bronnen van geruisch, terwijl in dit gebied het aanschakelen van de antenne vermeerdering van het geruisch kan
geven als gevolg van electromagnetische straling uit het heelal.
Gebrom en geruisch worden niet meer als hinderlijk ondervonden
als hun gezamenlijke geluidssterkte meer dan 40 dB ligt beneden
de gemiddelde sterkte van het gewenschte signaal (muziek, spraak,
enz.). Men spreekt wel van de signaal-geruisch-verhouding. die
zoo groot mogelijk moet zijn.
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Gevoeligheid.

.

In hoofdstuk II hebben we geleerd, dat in een ontvangtoestel een
groote versterking bereikt kan worden. Deze verstérking is afhankelijk van den aard en het aantal der toegepaste buizen. Dit
beteekent, dat indien de spanning op het rooster van de eerste buis
te klein is, de versterking in het toestel te gering is om een
behoorlijk geluid uit den luidspreker te verkrijgen. Men zegt dan,
dat de gevoeligheid van het toestel te klein is. De gevoeligheid
geeft aan, welke spanning op den ingang juist voldoende is om den
luidspreker een vermogen van 50 mW toe te voeren. Uit het
besprokene van § 20 is duidelijk, dat de automatische volumeregeling
tot gevolg heeft, dat bovengenoemde waarde van de ingangsspanning niet constant is. Als we van de gevoeligheid spreken,
bedoelen we echter het geval, waarin de versterking de hoogste
waarde heeft.
Naarmate de gevoeligheid grooter wordt, wordt de benoodigde
ingangsspanning kleiner. Tenslotte wordt deze zoo klein, dat zij
niet meer voldoende groot is ten opzichte van de spanning van het
geruisch en gebrom. Dit beteekent een hinderlijke sterkte van deze
geluiden in den luidspreker: het signaal verdrinkt als het ware
daarin. Zoodoende ontstaat een grens voor de gevoeligheid, waar
boven het geen zin heeft te gaan. Deze gevoeligheidsgrens ligt bij
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ca 50 /*V. De grens waarbij nog juist aan den gestelden eisch be
treffende de signaal-geruisch-verhouding voldaan wordt, ligt echter
bij 0,5 a 1 mV!
Getrouwheid.
We eischen, dat het signaal zoo natuurlijk mogelijk door den
luidspreker wordt weergegeven. Zooals reeds werd vermeld, is
daarvoor noodig, dat een breede frequentieband wordt doorgelaten.
Een zeer goede kwaliteit wordt bereikt, als alle frequenties tusschen
50 Hz en 10.000 Hz gelijk worden versterkt, gemoduleerd, ge
detecteerd en door den luidspreker in acoustische trillingen omgezet.
In § 16 bleek, dat daartoe kringen met voldoende breeden band
moeten worden toegepast. Dit stelt echter zeer hooge eischen aan
de constructie en brengt daardoor hooge kosten mede. Daarom
wordt als regel genoegen genomen met een hoogste frequentie van
4 a 5 kHz en dikwijls nog minder. Dit is bovendien noodzakelijk
omdat, als gevolg van de groote behoefte aan omroepgolven, de
omroepzenders draaggolffrequenties hebben toegewezen gekregen,
die in het algemeen niet verder uiteen liggen dan 9 kHz. In § 16
werd dit reeds vermeld. Bij een bandbreedte van 10.000 Hz zouden
dus de draaggolven van de beide naburige zenders volledig worden
opgevangen. In vele gevallen zou dit geen verstaanbaar door elkaar
spreken der verschillende programma's tot gevolg hebben, maar
wel 'het ontstaan van zeer sterke, en dus zeer hinderlijke geluiden
met een lispelend of fluitend karakter.
Selectiviteit.
Als gevolg van het bovenstaande stelt men den eisch, dat zenders
met een naburige golflengte zeer verzwakt moeten worden. Dit
beteekent, dat de flanken van de krommen van fig. 68 zeer steil
moeten verloopen en de bandbreedte niet te groot mag zijn.
Naarmate de naburige zender sterker is, zal een kleinere bandbreedte gewenscht zijn. Hoe minder men van een naburigen zender
hoort, hoe selectiever het ontvangtoestel is. Selecteeren beteekent
uitzoeken.
Uit het voorgaande is duidelijk, dat kwaliteit en selectiviteit
vo komen tegengestelde eischen stellen: als de kwaliteit wordt
opgevoerd, vermindert de selectiviteit. Teneinde in elk voorkomend
geva et gunstigste resultaat te kunnen bereiken, wordt de bandree te der electrische kringen variabel gemaakt. Een bandbreedte124
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regelaar moet voor een goeden omroepontvanger noodzakelijk ge
acht worden.

!■

Dynamiek.
Voor een natuurlijke weergave van orkestmuziek is het noodig,
dat zoowel de zeer zachte als de zeer luide gedeelten op de juiste
sterkte door den luidspreker worden voortgebracht. Men zegt, dat
de juiste dynamiek moet worden weergegeven, en drukt deze uit in
dB. De dynamiek van orkestmuziek bedraagt 60 dB en meer. Deze
groote waarde heeft tot gevolg, dat de luidspreker een belangrijke
energie moet kunnen verwerken en dat de eindbuis deze energie
moet kunnen leveren. Zij moet tenminste 1 W bedragen doch liefst
eenige watts. Jazzmuziek stelt op het punt der dynamiek veel lagere
eischen (ca 30 dB).
In het algemeen is bezwaarlijk aan den eisch van onvervormde
dynamiek te voldoen. Goede zenders brengen het niet verder dan
35 a 45 dB en gramofoonplaten tot 25 a 35 dB, terwijl de
sprekende film 40 a 50 dB bereikt.

j

Vragen:
111.

Hoe ontstaat de bromtoon in een luidspreker? Hoe kan
dit verschijnsel worden bestreden?

112.

Hoe verandert de gevoeligheid in een ontvangtoestel met
a.v.r. als de afstemming gewijzigd wordt, zoodanig dat
eerst een sterke zender en daarna een zwakke wordt ont
vangen?
Welke bandbreedte moeten de m.f.-kringen van een ont
vanger hebben, als de acoustische trillingen het gebied van
50 tot 4500 Hz bestrijken? Welke frequentieband moet in
dit geval door den l.f.-versterker worden doorgegeven?
Verbetert de selectiviteit, indien de bandbreedte der m.f.kringen smaller gemaakt wordt? En de kwaliteit?

113.

114.

§ 23.
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Uitvoeringsvormen.

In deze paragraaf zullen eenige punten besproken worden, die.
betrekking hebben op de wijze van uitvoering van een ontvangtoe
stel. De overwegingen, die daarbij een rol spelen, zullen worden
behandeld. Het uiterlijk van het toestel is 'hier steeds in een of ander
onderdeel in het geding.
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De luidspreker.
Oorspronkelijk werd slechts met behulp van een hoofdtelefoon,
die veel minder energie vraagt dan een luidspreker, geluisterd. De
telefoon was vanzelfsprekend met behulp van een snoer en contactstop aan het toestel aangesloten. De eerste luidsprekers waren de
zoogenaamde hoornluidsprekers, die eveneens los van het toestel
werden opgesteld. Anders werd dit, toen de conus-luidsprekers op de
markt kwamen. Zij zullen in hoofdstuk IV worden besproken. Nu
kan echter reeds worden opgemerkt, dat deze, ter wille van een goede
weergave der lage tonen, behooren voorzien te zijn van een klank
bord van behoorlijke afmetingen. Inplaats daarvan kan ook een kast
dienen. Het lag daarom voor de hand de laatste te kiezen en deze
tevens te benutten voor het bergen van het eigenlijke ontvangtoestel.
Alle moderne toestellen zijn dan ook op deze wijze gebouwd. De kast
biedt de mogelijkheid van een technisch en aesthetisch juiste oplos
sing.
Teneinde een goede weergave der lage tonen te verkrijgen, be
hooren de afmetingen der kast niet kleiner te zijn dan ongeveer
60 X -40 X 25 cm. Een stevige houten kast geeft, wat de klank
betreft, aanmerkelijk betere resultaten dan een bakelieten of metalen
kast. Voor den conus van den luidspreker is een diameter van
minstens 18 of 20 cm gewenscht.
Twee luidsprekers.
Een zeer goede weergave van het geheele frequentiegebied van
50 tot 10.000 Hz is met behulp van één luidspreker bezwaarlijk uit
voerbaar. In kostbare toestellen worden daarom wel twee luidspre
kers geplaatst. Deze worden parallel geschakeld. De eene is gecon
strueerd voor het weergeven van de lage tonen en de andere voor
de hooge tonen.
Het chassis.
De onderdeelen van een ontvangtoestel zijn gemonteerd op een
metalen chassis. Metaal verdient de voorkeur boven isoleerende ma
terialen, omdat het op de electrische stroomen en spanningen een
afschermende werking uitoefent. Aan het einde van deze paragraaf
wordt daar nog iets over gezegd. Het geleidende chassis vormt bo
vendien een voortzetting van de bij de antenne behoorende aarde.
Daartoe wordt aan het chassis een zoogenaamde aardkiem bevestigd
of een contact gemonteerd. Hieraan wordt de aardleiding verbonden,
die aan het andere einde eindigt op een aardplaat in het grondwater,
of met een betrouwbare verbinding op een buis van de waterleiding.

*

126

*

i

Groote onderdeelen, als transformatoren, spoelen, buizen en electrolytische condensatoren, worden op het chassis geplaatst, terwijl de
draden, die de geleidende verbindingen tusschen buizen en kringen
vormen, aan de onderzijde gelegd worden. Daar worden ook de
kleine condensatoren en weerstanden gemonteerd.
In grootere toestellen wordt soms het p.s.a. op een afzonderlijk
chassis geplaatst om bromspanningen tegen te gaan.
De afstemming.
Aan het uiterlijk van een toestel valt de afstemschaal het meeste
op. Deze is meestal in het front van de kast ingebouwd, doch ook
wel draaibaar op de bovenzijde geplaatst. De schaal is in enkele
gebieden ingedeeld en in het algemeen voorzien van de namen der
omroepzenders. Een wijzer geeft aan op welken zender het toestel
is af gestemd. Hoe wordt deze aanwijzing verkregen? Zij wordt
bepaald door den stand van de afstemcondensatoren. Op dit laatste
moeten we wat nader ingaan. In het voorgaande hoofdstuk werd uit
gelegd, dat er in een toestel meerdere electrische trillingskringen
voorkomen. Deze moeten worden ingesteld op de juiste frequentie.
Dat geschiedt door den condensator variabel uit te voeren als zooge
naamde draaicondensator of als schuifcondensator (zie hoofdstuk
IV). In de oudste toestellen werd elke kring afzonderlijk afgestemd
met eigen knop en schaal. Dit was voor den gewonen gebruiker zeer
bezwaarlijk. De éénknopsafstemming was dan ook een groote ver
betering. Alle condensatoren, die bij den overgang op de ontvangst
van een anderen zender verstemd moeten worden, worden daarbij op
één as geplaatst. Zij worden dus alle met één knop bediend. Op
dezelfde as kan een wijzer geplaatst worden, die zich over een schaal
beweegt. Deze schaal zou eigenlijk aan moeten geven de waarde
van de capaciteit van den condensator. Bij een gegeven waarde van
de zelfinductie van den kring komt dit echter overeen met een schaal
voor de eigen frequentie van dien kring. Denk aan de formule f =
1
_ , >== • En bij elke frequentie behoort weer een golflengte, vol-
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gens de formule X = —
f
Inplaats van den wijzer op de as wordt in moderne toestellen
gewoonlijk met behulp van een 'mechanische overbrenging een wijzer
in horizontale richting bewogen. Hierdoor ontstaat een overzichte
lijke schaal met een goede verdeeling.
De eenknopsafstemming biedt bij den bouw van een superhetero127
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dyne-ontvanger een extra moeilijkheid. Hier moeten immers kringen
van verschillende frequentie tegelijk worden afgestemd, namelijk de
ingangskring, de oscillatorkring en eventueel een h.f.-kring, preselector genaamd. Zooals in § 17 werd uiteengezet, behoeven de m.f.kringen niet te worden afgestemd.
Afstembuizen.
In hoofdstuk II is ter sprake gekomen, dat de breede resonantiekrommen der kringen en de automatische volumeregeling de juiste
afstemming voor een leek zeer bemoeilijken. Door te letten op zuiver
heid van toon en op de verhouding signaal-geruisch zal een vakman
daarmee geen moeite hebben. Een afstemaanwijzer is echter gewenscht. Vroeger werden daartoe toegepast buisjes, gevuld met
edelgas, welke oplichten als gevolg van een zoogenaamde glimont
lading. Deze hebben een geringe bedrijfszekerheid.
Ook werd gebruik gemaakt van gewone milli-ampèremeters. Zij
geven, evenmin als de edelgasbuisjes, een scherpe aanwijzing.
Tegenwoordig wordt algemeen gebruikt de electronenstraalindicator,
die in § 12 werd besproken.
De drie genoemde aanwijzers worden alle bestuurd door de span
ning op één der m.f.-kringen, die daartoe eerst wordt gelijkgericht in
een diode.
Trimmers.
Het is duidelijk, dat de spoelen en condensatoren van alle kringen
zeer nauwkeurig de juiste waarde moeten hebben om alles goed te
doen functionneeren. Kleine afwijkingen,, die bij de fabricage nu
eenmaal onvermijdelijk zijn en kleine verschillen, die ontstaan als
gevolg van parasitaire capaciteiten, worden te niet gedaan door zeer
kleine, instelbare condensatoren parallel te schakelen aan de con
densatoren der kringen. De eerstgenoemde worden, nadat het toe
stel gereed gekomen is, op de juiste waarde ingesteld en met lak
vastgezet. Dit instellen wordt veelal trimmen genoemd. De con
densator tjes 'heeten trimmers.
De golflengtegebieden.
Voor den omroep zijn in internationale overeenstemming verschil
lende frequentiebanden aangewezen. Er zijn dus maar eenige ge
deelten van het frequentiegebied van 150 tot 30.000 kHz voor den
omroep beschikbaar. Slechts deze banden zijn voor een handelsont
vanger van belang. Zij zijn de volgende:
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160—240 kHz. 255—285 kHz, 550—1500 kHz, 1500—1560 kHz.
6—6,2 MHz, 7,2—7.3 MHz, 9,5—9.7 MHz, 11.7—11,9 MHz. 15.1—
15.3 MHz, 17,75—17,85 MHz. 21,45—21,75 MHz, 25.6—26,6 MHz.
Een normale draaicondensator heeft een capaciteit van 500 pF. Deze
kan, door draaiing van den knop, tot een kleinste waarde van onge
veer 50 pF verminderd worden, dus tot op één tiende. Dit beteekent,
dat de golflengte slechts verminderd kan worden tot op ongeveer
één derde, want V 10 = 3,16. Om toch ook andere golflengten te
kunnen bereiken, wordt dan een andere spoel ingeschakeld. De
spoelen worden zoo gekozen, dat de bovengenoemde banden bestre
ken worden. Het omschakelen geschiedt met een knop, die als golfgebiedschakelaar bekend staat.
Afstemmen met behulp van drukknoppen.
Teneinde de bediening van een ontvangtoestel nog meer te ver
eenvoudigen en dus te vergemakkelijken, is kort voor den oorlog het
drukknopsysteem ingevoerd. De bedoeling daarvan is om het draaien
en precies instellen van den afstemknop te vermijden en door het
drukken op een knop de afstemming op de gewenschte draaggolf
te verkrijgen. Dit probleem is op twee manieren opgelost. De mecha
nische methode maakt meestal gebruik van een electromotor, die de
condensatoras aandrijft en tot het juiste punt verdraait. Met behulp
van een schakeling voor zoogenaamde stille afstemming (zie § 25)
wordt vermeden, dat de zenders, die al draaiende gepasseerd wor
den, telkens even hoorbaar zijn. De electrische methode laat, door
het drukken van den knop, de bij den gekozen zender behoorende
afstemdeelen (condensatoren en spoelen) inschakelen. Deze deelen
moeten, om een betrouwbare werking te verkrijgen, bij verschillende
vochtigheidstoestanden, temperaturen en mechanische beïnvloedin
gen hun waarde nauwkeurig behouden. Voor het kiezen van zen
ders in het kortegolfgebied is deze methode niet geschikt.
Ter vermijding van een te groot aantal knoppen wordt slechts
voor de belangrijkste stations een knop aangebracht. Andere zen
ders dienen dus met den draaiknop gezocht te worden. In plaats
van den golfgebiedschakelaar worden meestal enkele drukknoppen
geplaatst. De andere drukknoppen werken gewoonlijk echter onaf
hankelijk daarvan. Bij het gebruik der drukknoppen vervalt dan
het kiezen van het golfgebied.
Tezamen met de toepassing van het drukknoppensysteem wordt
soms met behulp van een afzonderlijk apparaatje afstandsbediening
mogelijk gemaakt.
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Gramofoonaansluiting.
In vele ontvangtoestellen worden de verbindingen naar rooster en
kathode van de eerste l.f.-buis verbonden met een paar contactbussen,
die van buiten toegankelijk zijn. Op deze wijze kan het l.f.-gedeelte
afzonderlijk als l.f.-versterker werken. De belangrijkste toepassing
hiervan is als gramofoonversterker (zie § 19). De beide draden
van den gramofoonopnemer worden daartoe op de contactbussen
aangesloten.
Afscherming.
Reeds enkele malen zijn we het verschijnsel der terugkoppeling
tegengekomen. De capaciteit tusschen rooster en anode van een
triode heeft tot gevolg, dat spanningen in de anodeketen spanningen
in de roosterketen veroorzaken. In den oscillator van § 17 geschiedt
iets dergelijks. Indien bij den bouw van een ontvangtoestel niet met
overleg te werk wordt gegaan, kunnen terugkoppelingen als gevolg
van parasitaire capaciteiten (zie § 6) en magnetische velden zeer
gemakkelijk plaats vinden. Dit is zeer ongewenscht, want de juiste
verhouding tusschen de verschillende spanningen en stroomen wordt
daardoor verbroken. Het kan zelfs zoo ernstig worden, dat, geheel
ongewild, de oscillatorwerking van § 17 ontstaat. Het toestel gaat
dan eigen frequenties voortbrengen, die giltonen in den luidspreker
geven.
De verschillende kringen moeten dus beschermd worden tegen
ongewenschte beïnvloeding van buitenaf. Onwillekeurig denkt men
daarbij aan een scherm of schild. Inderdaad blijkt een metalen
scherm goede resultaten te kunnen geven. De leidingen, die het
meest gevoelig zijn voor het opnemen van vreemde spanningen,
worden daarom omgeven met een metalen omhulsel, kous genoemd.
De kous mag de geleiding natuurlijk niet aanraken, de laatste moet
daarom met een isoleerende laag bedekt zijn. De kous wordt gelei
dend met het chassis verbonden. Men zegt, dat de kous geaard
wordt. Bij meerdere typen buizen is de roosteraansluiting op den
top van de buis geplaatst. Hierover is dan ter afscherming een
metalen hoedje noodzakelijk.
De gevoeligste geleidingen zijn de leidingen met de laagste span
ningen, dus vooral de roosterleidingen.
Ter afscherming van magnetische velden worden h.f.- en m.f.spoelen in een metalen bus geplaatst. Dun koper of aluminium is
daarvoor afdoende. Voor de afscherming van l.f.-transformatoren
is zoo’n bus echter van weinig nut. Slechts een dikwandige ijzeren
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doos is hier van invloed. Meestal wordt echter de plaats dezer trans
formatoren zoodanig gekozen, dat hun velden geen kwaad kunnen
doen.
Vragen:
115. Hoe is het mogelijk, dat door het draaien van een knop op
een andere golflengte wordt afgestemd?
116. Reken de frequentiegebieden, die aan den omroep zijn toe
gewezen, om in golflengtegebieden.
117. Wat doet de golfgebiedschakelaar?
118. Zou een onderdeel, dat van een goede geaarde afscherming
is voorzien, nog last hebben van handeffect? Verklaar dit.
§ 24.

Hinderlijke verschijnselen.

Inleiding.
Men zou wellicht geneigd zijn na lezing van hoofdstuk II te den
ken, dat de bouw van een ontvangtoestel niet zoo erg moeilijk is. Bij
de toepassing van de geleerde beginselen blijken echter heel wat
moeilijkheden naar voren te komen. Allerlei verschijnselen treden
op, die zoo ernstig kunnen zijn, dat een goede werking zeer belem
merd wordt. Zeer bijzondere moeilijkheden biedt de ontvangst van
korte golven. Daarom zal hieraan een afzonderlijke paragraaf wor
den gewijd.
Niet-lineaire vervorming.
In § 11 hebben we kennis gemaakt met de karakteristiek van de
triode. Het gedrag van de buis is door deze grafiek bepaald. Als op
het rooster een spanning met frequentie f gebracht wordt, ontstaat
in de anodeketen een stroom met dezelfde frequentie. Worden er op
het rooster tegelijkertijd twee spanningen aangebracht, dan hebben
deze tezamen een anodestroom tengevolge, die eigenlijk bestaat uit de
som van twee stroomen. De eene stroom heeft de frequentie van de
eene spanning, terwijl de andere stroom de andere frequentie heeft.
Dit alles zou geheel juist zijn, indien de karakteristiek een rechte lijn
was. Dat is echter nooit het geval. Ook het schijnbaar rechte gedeelte
is altijd nog eenigszins gebogen. Het gevolg hiervan is, dat een
zuiver sinusvormige stuurspanning een anodestroom veroorzaakt,
die niet zuiver sinusvormig is. De stroomkromme is vervormd.
Fig. 103 geeft daarvan enkele voorbeelden. Ook fig. 11 geeft
vervormde krommen. Welke beteekenis heeft deze vervorming?
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Dit kan worden nagegaan met behulp van filters en kringen.
We plaatsen eerst in den anodekring een filter, dat geen stroomen

Fig. 103.

doorlaat, die een lagere frequentie hebben dan 1,5 f en meten
dezen stroom achter dit filter, terwijl de stuurspanning een
frequentie f heeft. Volgens het bovenstaande zouden we, als de
karakteristiek recht was, niets mogen meten. De milli-ampèremeter
wijst echter wel degelijk iets aan. Hieruit moeten we afleiden, dat
er een stroom ontstaan is met een frequentie, die hooger is dan 1,5 f!
Vervolgens brengen we in plaats van het filter een electrischen kring
aan, waarvan de resonantiefrequentie regelbaar is, terwijl de span
ning op dezen kring gemeten wordt. Zooals uit § 13 bekend is, zal
de voltmeter een flinken uitslag vertoonen als de frequentie van den
anodestroom gelijk is aan de resonantiefrequentie van den kring.
Maken we deze frequentie gelijk aan die van de stuurspanning,
dan ontstaat, zooals verwacht werd, een flinke uitslag van den
wijzer. De anodestroom 'heeft dus de frequentie van de stuurspan
ning. Vervolgens wordt de resonantiefrequentie regelmatig ver
hoogd. Zoodra deze gelijk is aan 2 f, vertoont de wijzer weer een
belangrijken uitslag. Evenzoo bij 3 f, 4 f enz. Hieruit blijkt, dat er
stroomen aanwezig zijn met frequenties, die geheele veelvouden zijn
van de oorspronkelijke frequentie. Zij worden harmonischen ge
noemd en zijn in de buis ontstaan! Welke harmonischen in een be
paald geval aanwezig zijn, hangt af van den vorm der karakteristiek.
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In het algemeen zijn ze zwakker naarmate hun frequentie hooger is.
Zooals reeds gezegd, ontstaan de harmonischen vanwege het nietrechtlijnig zijn, anders gezegd, het niet-lineair zijn der karakteristiek.
Men spreekt daarom van niet-lineaire vervorming. Indien deze te
groot wordt in een laagfrequentversterker heeft dit een zeer onaangenamen invloed op het geluid. De muziekweergave wordt slecht
Men krijgt den indruk van schorheid, heeschheid, onzuiverheid. Bij
geluidsweergave stelt men daarom den eisch, dat in den versterker
de harmonischen zoo klein blijven, dat zij, tezamen gemeten, geen
hoogere spanning opleveren dan 5 % der spanning van den grond
toon, indien één enkele frequentie op den ingang van den versterker
wordt gebracht.
De toestand is echter nog veel ingewikkelder als twee spanningen
van verschillende frequenties (fx en f2) tegelijkertijd worden ver
sterkt. Dan ontstaan niet alleen de harmonischen van beide (2flt
3fj, 2f2, 3f2 enz.), maar ook de zoogenaamde som- en verschilfrequenties:
f2, fj — f2, 2fj + f2, ft + 2f2, 2f2 — f1( 2fx — f2.
2(fi — f2), 2(fj_ 4- f2) enz.
Voorbeeld (119).
Indien de beide grondfrequenties 96 Hz en
160 Hz zijn, ontstaan de volgende frequenties in een versterker: 32,
64, 128, 192, 224, 256, 320, 352, 416 Hz en nog meer. Zoek uit hoe
deze ontstaan met behulp van bovenstaande formules.
Juist de som- en verschilfrequenties hebben een zeer slechten
invloed op de welluidendheid der muziek.
De kromming der karakteristieken, die niet alleen bij trioden, maar
bij alle buizen optreedt, komt bij hoogfrequentversterking in het
algemeen op andere wijze tot uiting dan in de niet-lineaire vervor
ming van het geluid.
Brommodulatie.
In de eerste plaats kan er in een h.f.buis een bromspanning ont
staan als gevolg van onvoldoende afvlakking in het p.s.a. of onder
invloed van de gloeispanning. Neem voor de frequentie van deze
spanning f2. Zoodra een h.f. spanning met frequentie
aanwezig
is, ontstaan de frequenties ft + f2 en ft — f2. Dit beteekent, dat de
h.f.-spanning gemoduleerd wordt met de bromspanning. Na
detectie blijft alleen de laatste over en de luidspreker brengt
gebrom voort. Men zegt, dat in het toestel brommodulatie optreedt.
Dit gebrom is te onderscheiden van het rechtstreeks optredende
brommen, doordat het verdwijnt als geen draaggolf aanwezig is,
dus bij voorbeeld als de antenne wordt verwijderd.
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Kruismodulatie.
Ten tweede kan in een versterkerbuis, waarop twee geheel ver
schillende, gemoduleerde draaggolven komen, de eene draaggolf de
modulatie van de andere overnemen. Dan wordt dus het program
ma van een ongewenschten zender in den luidspreker hoorbaar,
ondanks het feit, dat de selectiviteit van de kringen goed is en de
ongewenschte draaggolf ver buiten de afstemming der kringen ligt.
Deze kruismodulatie wordt vermeden door reeds vóór de eerste buis
een scherpe afstemming toe te passen.
Modulatieverdieping.
Ten derde kan de modulatiediepte veranderen. Hierdoor ontstaat
een onjuiste verhouding tusschen zachte en harde passages in de
muziek.
Modulatievervorming.
Ten vierde kunnen in verband met het verschijnsel der som- en
verschiltonen extra zijbandfrequenties gevormd worden, die extra
tonen uit den luidspreker doen komen en zoodoende een vervorming
van het geluid geven.
Fluittonen.
Door verschillende oorzaken kunnen in ontvangtoestellen fluit
tonen worden voortgebracht. Indien twee draaggolven slechts wei
nig van elkaar verschillen, kan, ook weer als gevolg van de kromme
karakteristiek, de verschilfrequentie ontstaan, die een onaangenamen fluittoon in den luidspreker veroorzaakt. Liggen de draag
golven zeer dicht bij elkaar, dan gaat het geluid over in een bromtoon. Een zeer sterke zender in de nabijheid van een ontvangtoestel
kan zeer hinderlijk zijn op dit punt. Een draaggolf, die weinig van
de m.f. verschilt, kan hetzelfde gevolg hebben, evenals 'harmonischen
van den oscillator van een superheterodyne toestel. De ernstigste
fluittonen in een toestel van dit type ontstaan echter als gevolg van
de spiegelfrequentie (superfluitjes). Deze kunnen vermeden worden
door een hooge m.f. te kiezen en één of meer selectieve h.f.-kringen
toe te passen (preselectie).
Microfonisch effect.
Het kan voorkomen, dat als gevolg van mechanische of acoustische trillingen, inwendige deelen van een buis in trilling geraken.
De mechanische trillingen kunnen te weeg gebracht worden door
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stooten of het omzetten van een schakelaar. Daardoor veranderen
de capaciteiten tusschen de electroden periodiek en dus ook de
eigenschappen van de buis. Het gevolg hiervan kan een wissel
stroom in de anodeketen zijn, welken de luidspreker in geluid omzet.
Aangezien de buis nu als microfoon werkt, spreekt men van microfonisch effect. Dit kan ruischende, krakende of fluitende geluiden
veroorzaken. Het laatste is het geval als een geluid uit den luid
spreker de bron van het verschijnsel is. Het is dan mogelijk, dat een
anodestroom ontstaat, die juist zóó sterk is, dat hetzelfde geluid
weer door den luidspreker voortgebracht wordt. De fluittoon houdt
dan aan, ook al is elke beïnvloeding van buitenaf opgehouden. Er
is een blijvende toon ontstaan, die door het toestel zelf voortgebracht
wordt. Inplaats van vóórtbrengen spreekt men gewoonlijk van genereeren. Kortweg wordt dan gezegd: het toestel genereert. Uit
het bovenstaande is duidelijk, dat dit verschijnsel ontstaat als ge
volg van terugkoppeling, in dat geval een zoogenaamde acoustische
terugkoppeling. In wezen is het genereeren hetzelfde als het oscilleeren van § 17 en § 23. Oscilleeren is het genereeren van een
trilling.
Het microfonisch effect kan zoowel in h.f.- en m.f.- als in l.f.buizen optreden. Moderne buizen zijn zoodanig geconstrueerd, dat
in de practijk weinig moeilijkheden te verwachten zijn. Een enkel
ondeugdelijk exemplaar kan echter voorkomen. De direct verhitte
buizen voor batterijvoeding (zie hoofdstuk IV) zijn het gevoeligst.
De voortplanting van mechanische trillingen van den luidspreker
naar de gevoelige buis wordt tegengegaan door het chassis op
rubbervoetjes te monteeren. Soms wordt ook tusschen den luid
spreker en de kast een rubberring gelegd. De gevoelige buis wordt
zoo ver mogelijk van den luidspreker opgesteld, teneinde de acous
tische overdracht der trillingen zooveel mogelijk tegen te gaan.
Ook condensatorplaten kunnen microfonisch effect vertoonen.
Gebrom en geruisch.
Gebrom en geruisch behooren vanzelfsprekend tot de hinderlijke
verschijnselen. Zij zijn echter reeds in § 22 besproken.
Storende invloeden van buiten.
Het is algemeen bekend, dat indien de electrische spanning tus
schen twee punten te hoog wordt, een vonk overslaat. De vonk is
een bijzondere vorm van electrischen stroom. Een geladen conden
sator kan daarom over een vonk ontladen worden. Is voldoende
energie beschikbaar, bij voorbeeld uit een electriciteitsnet, dan blijft
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een lichtboog staan. Een vonk en een lichtboog zijn zenders van
radiogolven, doch niet van een enkele golf, maar van een enorm
breeden frequentieband. Zij zijn in het algemeen echter zwak en
slechts in de omgeving op te vangen. Zij veroorzaken in een ont
vangtoestel knetterende of ratelende geluiden, onafhankelijk van de
golflengte, waarop het toestel afgestemd is. Helaas zijn in industrie,
huishouding en geneeskunde vele apparaten in gebruik, die vonken
veroorzaken. Het euvel treedt vooral op bij slecht onderhoud en
veroudering. De storende golven planten zich niet slechts door de
ruimte voort, doch ook langs de geleidingen van het electriciteitsnet.
Wat valt tegen deze storingen te doen? In de eerste plaats be
staat er voor de eigenaars van storende apparaten de verplichting,
deze zooveel mogelijk te ontstoren. Door het op de juiste wijze
aanbrengen van enkele geschikte condensatoren en weerstanden is
veel te bereiken. Er moet 'bij het aanbrengen terdege op gelet
worden, dat zij in de schakeling voorkomende spanningen kunnen
verdragen!
In de tweede plaats kan de toestelbezitter zich beschermen. De
storingen, die via het electriciteitsnet komen, kan hij van zich hou
den met behulp van een netfilter. Dit wordt geplaatst dichtbij het
toestel in de voedingsleiding. Het bestaat uit een smoorspoel met
een condensator. De condensator vormt een kortsluiting voor de
hoogfrequente stroomen en de spoel verspert dezen stroomen den
weg door de hooge impedantie (zie §§ 5 en 6). Het spreekt van
zelf, dat condensator en spoel zoodanig geconstrueerd moeten zijn,
dat zij ruimschoots bestand zijn tegen spanning en stroom van het
net.
Op een flinke hoogte boven de huizen is de sterkte der storingen
zeer belangrijk minder. Daar moet de antennedraad gespannen
worden. De leiding naar beneden zou echter alles weer bederven,
aangezien deze dwars door het storingsveld naar het toestel loopt.
Deze leiding wordt daarom omgeven door een metalen omhulsel,
dat sterk 'afschermend werkt. De oplossing is gevonden in een
zoogenaamden coaxialen kabel. Deze bestaat uit één draad, op
eenigen afstand omgeven door een metaaloppervlak. Dit laatste is
meestal uitgevoerd als een gevlochten kous. De draad wordt precies
in het midden gehouden met behulp van isoleerende deeltjes. Ook
wel is de geheele ruimte tusschen draad en omhulsel met een iso
leerende massa gevuld. Het is natuurlijk voor de montage gewenscht
dat het geheel soepel blijft. Het omhulsel wordt geaard en moet
van antennedraad tot chassis ononderbroken zijn. Een klein onafge
schermd stukje kan alles bederven!
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De afgeschermde draad kan evenmin de gewenschte golven als de
storingen opvangen. Hieruit volgt, dat de effectieve hoogte van een
antenne met afgeschermde leiding minder is dan die van een antenne
met niet afgeschermde leiding. Bovendien ondervindt het signaal in
de coaxiale geleiding een verzwakking, een demping. Deze is grooter
naarmate de capaciteit tusschen geleider en omhulsel grooter is en
naarmate de kabel langer is. Om de demping te verminderen, heeft
men aan beide einden van den coaxialen kabel wel speciale trans
formatoren toegepast.
Omdat van de meeste storingen de electrische veldsterkte belangrijker is dan de magnetische, heeft een raamantenne iets minder last
van storingen dan een gewone antenne. De raamantenne is immers
in het bijzonder gevoelig voor het magnetische veld. Bovendien
werkt de richtinggevoeligheid gunstig. Als gevolg daarvan zullen
immers de storingen uit sommige richtingen weinig invloed hebben.
Uit het voorgaande is duidelijk, dat een autoradio veel hinder zal
ondervinden van het ontstekingsmechanisme van den benzinemotor,
indien geen goede voorzorgen genomen worden. Een ..netfilter" in
de acculeiding en ontstoring van bobine en dynamo met behulp van
condensatoren brengen de oplossing. Bovendien wordt het toestel
veelal in een afschermende metalen kast geplaatst.
Hinderlijke storingen kunnen ook ontstaan door fouten in de
electrische leidingen van de woning: los zittende lampen, slechte
contacten als gevolg van ondeskundige montage of ouderdom. Deze
storingen moeten natuurlijk opgeheven worden door wegnemen van
de fout. Veelal treden ze op met tusschenpoozen en worden beïn
vloed door mechanische stooten of trillingen.
Luchtstoringen.
Een andere soort van storingen van buiten staat bekend als lucht
storingen. Deze vinden haar oorsprong in electrische verschijnselen
in de atmosfeer. Zij treden vooral op bij onweersomstandigheden.
Er is weinig tegen te doen. Gerichte ontvangst kan een lichte ver
betering geven.
Vragen:
120. Welke zijn de eerste vier harmonischen van de frequentie
125 Hz?
121. Wordt van het ontstaan van som- en verschilfrequenties
ook wel eens profijt getrokken? (denk aan § 17).
122. Van welk verschijnsel wordt een nuttig gebruik gemaakt
in een oscillator?
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123.
124.
§ 25.

Een microfoon en een luidspreker, die op den ingang en den
uitgang van denzelfden versterker zijn aangesloten, worden
in dezelfde zaal opgesteld. Welk gevaar bestaat dan?
Van de raamantenne werd vermeld, dat deze minder gevoe
lig is voor storingen. Welke redenen werden gegeven?
Bijzondere schakelingen.

In de inleiding van § 22 werd gewezen op het ontstaan van
allerlei bijzondere schakelingen. In deze paragraaf zal hieromtrent
een en ander worden medegedeeld.
Sperkring.
Het komt voor, dat men bij het afstemmen veel hinder ondervindt
van een sterken zender, die als gevolg van te weinig selectiviteit
van het toestel storend optreedt. In het bijzonder zal dit het geval
zijn in de omgeving van een zender. Een sperkring in de antenneleiding kan dan uitkomst geven. Deze kring bestaat uit een gewonen
trillingskring, die geschakeld wordt volgens fig. 104. Volgens § 13
V
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Fig. 104.
zal deze een hoogen weerstand hebben voor de frequentie, waarop
de kring is afgestemd. Dat houdt in, dat slechts een klein gedeelte
der antennespanning van deze frequentie het toestel bereikt. Andere
frequenties zullen van den kring weinig hinder ondervinden, omdat
de kring voor die frequenties een lage impedantie heeft.
Preselectie.
De selectiviteit van een superheterodyne-ontvanger wordt ver
kregen door de selecteerende werking van zoowel h.f.- als m.f.kringen. Deze werking der h.f.-kringen wordt preselectie genoemd

I

!
(pre beteekent vóór). Zooals bekend, is een goede preselectie op
alle golven moeilijker te bereiken dan een goede m.f.-selectie, aan
gezien de h.f.-kringen variabel zijn, terwijl de m.f.-kringen vast zijn
ingesteld. Teneinde superfluitjes en kruismodulatie zooveel mogelijk
te vermijden, is echter een goede preselectie vereischt. In
kwaliteits-ontvangers wordt hieraan dan ook de noodige zorg
besteed.
Verbetering der afstemming.
Ter vergemakkelijking en veraangenaming van de afstemming
zijn verschillende methoden bedacht en uitgevoerd. In de eerste
plaats is toegepast de stille afstemming. Daarbij geeft de luid
spreker geen geluid, zoolang niet op één of andere draaggolf is
afgestemd. Hiermede worden allerlei storende geluiden vermeden,
die bij de afstemming ontstaan als gevolg van stoorspanningen.
Deze spanningen treden vooral op op de momenten, dat het toestel
geen draaggolf opvangt. Dit is een gevolg van de automatische
volumeregeling, die de gevoeligheid van het toestel dan het grootst
doet zijn. Bij stille afstemming heeft één der l.f.-buizen een zoodanig
hooge negatieve roosterspanning, dat in het geheel geen anodestroom vloeit: de buis is ,,dichtgeknepen" en gedraagt zich als een
gesloten waterkraan. Zoodra een draaggolf wordt opgevangen,
wordt deze in een afzonderlijke schakeling gelijkgericht en daaruit
een gelijkspanning verkregen. Deze spanning wordt in serie ge
schakeld met bovengenoemde roosterspanning, zóó, dat deze ge
deeltelijk wordt te niet gedaan en de buis de juiste instelling
verkrijgt.
Met de stille afstemming is wel gecombineerd een voelbare
afstemming. Zoodra de nauwkeurige afstemming op een draaggolf
is bereikt, houdt een magneet den afstemknop vast. Het kost dan
iets meer moeite, den knop weer verder te draaien. Nadat een kleine
draaiing heeft plaats gehad, laat de magneet los.
In deze ontvangtoestellen en in toestellen met drukknoppen heeft
men dikwijls een automatische afstemming aangebracht. De nauw
keurige afstemming op de juiste frequentie geschiedt hier auto
matisch, nadat een grove afstemming is bereikt. Deze automatische
werking is niet slechts van belang bij het afstemmen, maar ook voor
het instandhouden van de juiste afstemming. Als gevolg van
temperatuurswisselingen kan het namelijk voorkomen, dat de eigen
schappen van onderdeelen wijziging ondergaan. Daardoor zou een
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lichte ontstemming ontstaan, die in dit geval automatisch te niet
gedaan wordt. Vooral bij korte-golf-ontvangst kunnen de tempera
tuurswisselingen van invloed zijn.
Terugkoppeling.
In de voorgaande paragrafen zijn reeds eenige vormen van terug
koppeling besproken. Meestal was de terugkoppeling een ongewenscht verschijnsel. Behalve in den oscillator kan de terug
koppeling echter ook op andere wijze nuttig worden toegepast.
In de eerste plaats kan een belangrijke vergrooting der ver
sterking bereikt worden door een gedeelte der uitgangsspanning
van een versterker in de juiste phase terug te voeren naar het
rooster van een voorgaande buis. De spanning op dat rooster wordt
zoodoende hooger dan zonder de terugkoppeling. Het is duidelijk,
dat de uitgangsspanning dan eveneens hooger wordt. In oudere
toestellen heeft deze methode veel toepassing gevonden. Toen
bestonden namelijk nog geen buizen met voldoend grooten versterkingsfactor. Een belangrijk bezwaar is het groote gevaar voor
genereeren, terwijl een goede instelling van de koppeling niet een
voudig is. Deze wijze van terugkoppelen heet positieve terug
koppeling.
In het l.f.-gedeelte van vele toestellen wordt, evenals in alle
moderne l.f.-versterkers, de zoogenaamde negatieve terugkoppeling
toegepast. Hierbij wordt een gedeelte van de uitgangsspanning in
tegenphase op het rooster van een voorgaande buis gebracht. Het
is duidelijk, dat de versterking van de schakeling daardoor ver
mindert. De niet-lineaire vervorming vermindert echter in veel
sterkere mate en dat is vanzelfsprekend een groot voordeel. Boven
dien kan met behulp van deze terugkoppeling de getrouwheid der
weergave van het l.f.-gedeelte gemakkelijk op de gewenschtt
kwaliteit gebracht worden. Hiermede is een mogelijkheid voor
klankregeling gegeven.
Reflexschakeling.
Teneinde aan buizen te besparen, heeft men toestellen ge
construeerd, waarin éénzelfde buis tegelijkertijd h.f.-versterker en
l.f.-versterker was. De laagfrequente uitgangsspanning van den
detector werd dan weer op het rooster van deze h.f.-buis gebracht
en door deze versterkt. Het is moeilijk daarbij onderlinge be
ïnvloeding van h.f.- en l.f.-spanningen te vermijden.
HO

Automatische dynamiekregeling.
In § 22 werd het begrip dynamiek besproken. Daarbij bleek, dat
bij de verschillende soorten geluidsweergave de dynamiek lijdt.
Voor jazz-muziek is dat van geen belang, aangezien de geluids
sterkte daarvan slechts binnen beperkte grenzen wisselt. Voor
symphonische muziek is het echter een verarming. Men heeft
getracht hieraan tegemoet te komen door in den l.f.-versterker een
automatische regeling te bouwen, die de sterkste geluiden extra
versterkt. We spreken dan van contrastversterking of expansie.
Een bevredigende oplossing is moeilijk te bereiken, omdat de
expansie goed moet overeenstemmen met de bij de opneming plaats
gehad hebbende compressie (samendrukking). Voorts heeft een
expansieschakeling meestal de neiging om de niet-lineaire vervorming
te verhoogen.
Spaarschakeling.
Ook op het gebied van de voeding der ontvangers zijn bijzondere
schakelingen mogelijk. In beginsel is echter alles in § 18 besproken.
Vermelding verdient nog de mogelijkheid om door middel van een
omschakelaar de anodespanningen te verminderen, bij voorbeeld
tot op 2/3 van de normale waarde. Daarmee vermindert het
opgenomen electrische vermogen, maar eveneens de versterking.
De toepassing beperkt zich daarom tot de ontvangst van sterke
zenders.
Vragen:
125.

Waarom is de gevoeligheid voor stoorspanningen het
grootst, als de afstemming zoodanig is, dat geen draaggolf
wordt opgevangen?

126.

Zal het geruisch in dien toestand sterk of zwak zijn?

127.

Wat beteekent het, dat bij negatieve terugkoppeling de
terugkoppelspanning in tegenphase op het rooster van de
voorgaande buis wordt gebracht? (zie fig. 30).
Wordt door terugkoppeling de spanning op het rooster
vermeerderd of verminderd? En wat is het gevolg voor de
spanning op den luidspreker?

128.

i
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§ 26.

Kortegolfontvangst.

De gevolgen van het verhoogen der frequentie.
Zooals reeds werd medegedeeld, verstaan we onder korte golven
de golven met golflengten van 10 tot 100 m. Die radiogolven hebben
dus frequenties, die liggen tusschen 30 en 3 MHz. Deze frequenties
zijn zoo hoog, dat allerlei verschijnselen, die in het middengolfgebied
nog niet optreden of geen belangrijke beteekenis hebben, hier
grooteren invloed krijgen.
Deze verschijnselen kunnen we naar de plaatsen, waar ze op
treden, in drieën verdeelen:
A. verschijnselen bij de ontvangst op de antenne.
B. gevolgen der impedantie van allerlei ongewenschte capaci
teiten;
C. verliezen in materialen.
We zullen deze onderwerpen achtereenvolgens kort bespreken.
Bij de ontvangst denken we allereerst aan de voortplanting der
korte golven. In § 21 werd deze reeds behandeld. Daar bleek, dat
haar toepassing ligt in de verbinding over groote afstanden, terwijl
eigenlijk slechts de indirecte golf een rol speelt.
Vorm en afmetingen der antenne.
In de tweede plaats blijken de antenne-afmetingen zeer belangrijk
te zijn. De opgevangen energie gaat namelijk, naarmate de antennelengte nadert tot een halve golflengte, sterker afhangen van deze
lengte. Bovendien ontstaat nditinqgevoeligheid. Beide verschijn
selen houden verband met het feit, dat een antenne afgestemd kan
worden op een bepaalde frequentie door de lengte ongeveer gelijk te
maken aan de halve golflengte. De zoogenaamde halve golflengteantenne is de meest gunstige. Bij omroepontvangst wil men echter
golven van verschillende golflengte opvangen en uit alle mogelijke
richtingen. Daarbij komt dat de gewone luisteraar gewoonlijk
beperkt is in zijn mogelijkheden wat betreft den aanleg. Uit het
vorenstaande is duidelijk, dat met een zoo goed mogelijken middenweg genoegen zal moeten worden genomen. Een lengte van 8 a
15 m is aan te bevelen.
In verband met de bovengenoemde eigenschappen is de zooge
naamde dipoolvorm gunstig (zie fig. 105). De draden of staven
ab en cd liggen in eikaars verlengde. Zij hebben een zekere capa142

citeit ten opzichte van elkaar en gedragen zich daarom gelijksoortig
als antenne en aarde in onze vroegere beschouwingen.
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In § 14 werd uitgelegd, dat het electromagnetische veld van een
zender electrische krachtlijnen bezit, die loodrecht op de aarde
staan. Men zegt, dat het veld verticaal gepolariseerd is. De antenneconstructies, die we bespraken, hielden daar rekening mede. Nu blijkt,
dat bij de terugkaatsing tegen de Heaviside-laag de golf beïnvloed
wordt. Dit heeft tot gevolg, dat de electrische krachtlijnen niet meer
loodrecht op de aarde staan. Men zegt, dat de polarisatie draait.
Dat beteekent, dat in een horizontale dipool ook spanning wordt
geïnduceerd. Aangezien de storingen uit de omgeving in hoofdzaak
verticaal gepolariseerd zijn, is het daarom voordeelig een horizontale
dipool te gebruiken bij de ontvangst van "korte golven. De ver
houding signaal-storing wordt er gunstiger door. De beide verticale
draden van de dipool naar den ontvanger behoeven niet te worden
afgeschermd, omdat de stoorspanningen, die erin worden geïndu-
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Fig. 106.

ceerd, elkaar tegenwerken; zij hebben daarom geen spanning op
den ingang van het toestel tengevolge. Dit blijkt duidelijk door de
vergelijking met fig. 106. Daarin komt R, overeen met de impedantie
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van de antenne, rs en tu met de beide toevoerdraden en R2 met den
ingang van het toestel. Als de spanningen van B, en B2 gelijk zijn,
loopt er geen stroom in de keten en ontstaat er dientengevolge geen
spanning op R9.
De invloed van onvermijdbare capaciteiten.
Allerlei ongewenschte capaciteiten treden in een ontvanger op.
Zij kunnen door een juisten bouw der onderdeden wel zeer klein
gemaakt, maar nooit geheel vermeden worden. Het gevolg van haar
aanwezigheid wordt duidelijk, als we bedenken, dat de impedantie
bij zeer hooge frequenties klein is, ook al zijn die capaciteiten zeer
klein. De kans op ongewenschte koppelingen is daardoor groot en
de noodzaak tot deugdelijke afscherming dus ook. Voorts kan het.
gedrag van een schakeling door het optreden van parasitaire capaci~
teiten geheel anders zijn dan verwacht was. Ter verduidelijking
dient fig. 107. Neem aan, dat parallel aan een weerstand R van

a
0

C

b
Fig. 107.

50.000 ohm, tusschen een paar klemmen of draden een parasitaire
capaciteit van 0,3 pF bestaat. Dan is de impedantie van C bij
10 MHz (X = 30 m) ook ongeveer 50.000 Q. De impedantie
tusschen de klemmen a en b is dan niet 50.000 Ü, maar veel minderl
Bij de toepassing van een afgeschermde leiding van antenne naar
toestel treedt hetzelfde verschijnsel op. De capaciteit tusschen de
beide geleiders gaat een zoodanig belangrijke rol spelen, dat de
spanning aan het einde der leiding zeer gedempt is, als niet bijzon
dere voorzorgen worden genomen. Dit komt doordat de capaciteit
als het ware een kortsluiting tusschen de geleiders vormt! De leiding
mag' vooral niet te lang zijn (maximaal b.v. 40 m). De capaciteit
moet zoo klein mogelijk gehouden worden door den afstand
tusschen de geleiders zoo groot mogelijk te kiezen en den binnengeleider van den coaxialen kabel zoo dun mogelijk te maken (zoo
genaamde capaciteitsarme kabel). Ook kan verbetering bereikt
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worden door een speciaal ontworpen transformator tusschen antenne
en kabel te plaatsen.
Een andere capaciteit, die een hinderlijken invloed krijgt, is die
tusschen kathode en rooster der buizen, evenals trouwens de andere
buiscapaciteiten. Die capaciteit gaat ten opzichte van de voorgaande
kringen dezelfde rol spelen als de capaciteit C ten opzichte van R
in fig. 107.
Verliezen in materialen.
Onder de verliezen in materialen zijn drie verschijnselen te
rangschikken:
le. de isolatiematerialen gedragen zich niet meer alsof zij
oneindig hoogen weerstand hebben, doch vertoonen een meetbaren
weerstand; dit geldt voor spoellichamen, isolatiedeelen van conden
satoren en kabels, buisvoeten enz.; door het optreden van deze
weerstanden worden de eigenschappen der kringen verslechterd en
ontstaan energieverliezen; door de ontwikkeling van zeer speciale
materialen is in de laatste jaren veel verbetering bereikt;
2e. de weerstand van metalen draden neemt aanzienlijk toe als
gevolg van de zoogenaamde stroomverdringing: de electrische
stroom vloeit in hoofdzaak slechts langs de oppervlakte van den
draad (huideffect) en niet gelijkmatig over de geheele doorsnede
verdeeld; dit verschijnsel is sterker naarmate de frequentie hooger
en de draad dikker is; inplaats van één draad wordt daarom in
spoelen een bundeltje, onderling geïsoleerde, zeer dunne draadjes
toegepast (litzedraad);
3e. de weerstand tusschen kathode en rooster der buizen is niet
meer oneindig hoog; dit verschijnsel heeft dezelfde gevolgen als
onder le. werden genoemd.
De materiaalverliezen veroorzaken een belangrijk lagere kwaliteit
(Q) der electrische kringen in de kortegolfgebieden dan in het
middengolfgebied. Het gevolg hiervan is, dat per versterkertrap
aanzienlijk minder versterking te bereiken Is (zie fig. 65). Veel
versterkertrappen zijn dus noodig. De superheterodyneschakeling
brengt in deze moeilijkheid een prachtige oplossing. In de mengbuis
wordt overgegaan op een veel lagere frequentie, waardoor voor de
rest van het toestel alle kortegolfmoeilijkheden verdwenen zijn! Dit
is de belangrijkste reden voor de algemeene toepassing van de
superheterodyne geweest.
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Buizen voor kortegolfontvangst.
Zooals in § 22 werd medegedeeld, zijn de buizen in het kortegolfgebied bronnen van geruisch. Door het toepassen van bijzondere
constructies is men erin geslaagd, hierin verbetering te brengen:
ruischanne buizen. De andere slechte kortegolfeigenschappen heeft
men sterk verzwakt bij de zoogenaamde sleutelbuizen, waarin de
afmetingen zoo klein mogelijk gehouden zijn.
Bandspreiding.
Behalve de boven besproken verschijnselen treedt er bij de hooge
frequenties nog een moeilijkheid op, namelijk bij het afstemmen.
Om dit duidelijk te maken, gaan we na wat er gebeurt bij het
afstemmen in het golfgebied van 30—90 m. De afstemcondensator
wordt over een hoek van 180° verdraaid bij overgang van de
instelling op 30 m naar die op 90 m, dat wil zeggen bij .overgang
van 10.000 kHz naar 3300 kHz. Wordt de condensatoras slechts
10.000 — 3300
1° verdraaid, dan is de afstemming dus reeds
180
37 kHz gewijzigd. Indien de frequenties der zenders 9 kHz ver
schillen, zijn dan 3 a 4 zenders gepasseerd! Het is duidelijk, dat een
nauwkeurige afstemming op deze wijze zeer moeilijk te verkrijgen
is, ook al is een vertragende overbrenging tusschen afstemknop en
condensatoras aangebracht. Teneinde aan deze moeilijkheid te
ontkomen, heeft men twee oplossingen ontwikkeld. De eerste ge
bruikt een vasten condensator parallel aan den variabelen conden
sator. Bij een draaiing over 180° van den laatste wordt nu een
veel kleiner golflengtegebied bestreken, met andere woorden, bij
een gelijke hoekverdraaiing is de frequentieverandering veel ge
ringer. De tweede methode maakt gebruik van afstemspoelen. De
zelfinductie dezer spoelen kan met een beweegbare koperen of
ijzeren kern worden ingesteld. Men zegt, dat deze beide methoden
golflengtespreiding of bandspreiding bewerkstelligen. De handeling
voltrekt zich daarbij als volgt. Eerst wordt de vaste condensator
gekozen, die het midden van het gewenschte gebied bepaalt. Daarna
wordt met den variabelen condensator of de afstemspoel de ge
wenschte afstemming gezocht.
Vragen:
129.

Hoe moet een radiogolf gepolariseerd zijn om in een
horizontale dipool zooveel mogelijk spanning te induceeren?

M6
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130.
131.
132.

133.
134.

§ 27

Hoe verloopen dan de electrisché krachtlijnen?
Waarom heeft de horizontale opstelling van een ontvangdipool een gunstigen invloed op de verhouding der gewenschte en storende spanningen?
Een pentode heeft tusschen stuurrooster en kathode een
capaciteit van 13 pF. Hoe groot is de impedantie daarvan
bij X = 40 m? Hoe groot is deze impedantie bij een buis,
waarvan dezelfde capaciteit 2,7 pF is?
Zal de weerstand van een koperdraad voor hoogfrequente
stroomen veel veranderen als deze draad gemaakt wordt?
Hoe kan met behulp van fig. 65 worden verklaard, dat de
versterking van een trap vermindert als de Q van dezen
kring lager wordt?

-

De installatie en de bediening van een ontvangtoestel.

De installatie.
In deze paragraaf zullen ten aanzien van de installatie en bedie
ning van een ontvanger aanwijzingen gegeven worden. Zij berusten
ten deele op het in de voorgaande paragrafen geleerde en steunen
voorts op ervaring.
Met de installatie bedoelen we het aanbrengen van de voeding,
de aardleiding en de antenne.
De voeding.
Geschiedt de voeding uit batterijen, dan brengt deze geen moei
lijkheden mede, omdat de batterijen gewoonlijk in de kast van het
toestel haar plaats hebben. Is een accu noodzakelijk, dan gaat het er
om, daar een goede plaats voor te vinden, waar zuren en schadelijke
dampen geen kwaad kunnen doen. De leiding van accu naar toestel
mag slechts een beperkten weerstand bezitten.
Gewoonlijk hebben we echter te maken met een netaansluiting.
Een wandcontactdoos behoort dan in de onmiddellijke nabijheid van
het toestel aanwezig te zijn, want verlengsnoeren zijn uit den booze.
De aardleiding.
De aardleiding dient van dik geïsoleerd koperdraad te zijn. Zij
moet kort en recht gehouden worden en mag geen slechte contacten
hebben. Alle verbindingen moeten daarom afdoende cjesoldeerd wor
den. Het gebruik van een dubbeladerige leiding of een getwist snoer
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voor de gedeeltelijke combinatie van aardleiding en antennetoevoerdraad is volkomen fout. Het gebruik van gas- en centrale verwarmingspijpen als aarde leidt tot teleurstelling.
De antenne.
Indien het toestel verplaatsbaar moet zijn, is het aanleggen van
een goede buitenantenne bezwaarlijk. Men zal dan genoegen moe
ten nemen met een netantenne, raamantenne of eenvoudige binnenantenne. Daarmede worden de mogelijkheden van het toestel echter
zeer slecht benut. Er wordt niet ,,uitgehaald wat er in zit". Als het
gaat om een luxe toestel met groote versterking, is men, meer nog
wellicht dan met een eenvoudiger apparaat, geneigd te zeggen, dat
het zonder antenne ook wel gaat. Het is echter zoo, dat een toestel
een betere antenne verdient naarmate het een betere ontvanger is.
Alle goede eigenschappen komen namelijk meer tot haar recht bij
sterkere ontvangst.
Heeft men besloten tot den aanleg van een buitenantenne, dan
houde men rekening met het volgende. De horizontale draad moet
zoo hoog mogelijk gespannen worden en voldoende lengte bezitten.
De einden worden met behulp van enkele goede isolatoren (in serie)
aan de bevestigingspunten verbonden. De invoerleiding wordt aan
één der einden of in het midden aangesloten. Deze leiding moet
kort gehouden worden, recht naar beneden verloopen en met zoo min
mogelijk bochten het toestel bereiken. Aan de isolatie dient groote
zorg te worden besteed. De draden moeten voldoenden afstand be
waren ten opzichte van dakgooten en andere metalen deelen. De
isolatoren mogen geen scheuren vertoonen, waar vocht en vuil in
kunnen dringen. Liefst moeten zij van speciaal materiaal vervaardigd
zijn (b.v. pyrex). Zij mogen niet boven een schoorsteenpijp hangen,
anders slaat er roet op neer en dat maakt de oppervlakte geleidend.
Normaal rubberader-draad e.d. is uit den booze, omdat de isolatie
voor dit doel niet deugdelijk is. Een goede invoerbuis is noodzake
lijk. Aangezien een technisch juiste aanleg binnenshuis (met afgeschermden kabel) veelal bezwaren ontmoet, is een zeer korte
binnenleiding gewenscht. Indien aan een en ander niet de hand
wordt gehouden, ontstaan allerlei lekstroomen naar aarde, die ver
liezen beteekenen. Het nuttig effect van de antenne wordt daardoor
bedorven.
Lasschen in de draden moeten zooveel mogelijk vermeden worden.
Andere dan gesoldeerde verbindingen geven altijd verslechterende
contacten door corrosie, met als gevolg kraken en wegzakken van
het geluid.
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Gebruikt men als invoerleiding een afgeschermden kabel, dan
dient men daarvoor een weerbestendige, capaciteitsarme, soepele uit
voering te nemen. De einden dienen volgens de bijbehoorende ge
bruiksaanwijzing gemonteerd te worden in eindsluitingen. Dit is
noodzakelijk, daar anders door inwerking van vocht storingen zullen
ontstaan. Wordt ook nog een transformator tusschen antenne en
kabel toegepast, dan dient men zich nauwkeurig aan de daarbij behoorende aanwijzingen te houden. De constructie van kabel en
transformator is namelijk'zoodanig nauwkeurig op elkaar aangepast,
dat. het niet nakomen der voorschriften de goede werking totaal
verloren zou doen gaan.
De aansluiting van antenne en aardleiding aan het toestel moet
zoodanig geschieden, dat verwisseling met de voeding uitgesloten
is, indien een leek de verbindingen los genomen heeft en weer moet
herstellen.
De antenneveiligheid.
Ter voorkoming van schade aan het ontvangtoestel als gevolg van
hooge spanningen op de antenne is een antenneveiligheid nood
zakelijk. Hiervoor is een edelgasveiligheid de aangewezen oplossing,
omdat deze constant ingeschakeld is. De aardverbinding naar dit
apparaat moet kort en recht zijn, teneinde de atmosferische ontladin
gen een gemakkelijken weg naar de aarde te verschaffen. Ook bij
het monteeren van een dergelijke veiligheid is het nauwkeurig in
acht nemen van de gebruiksaanwijzing noodzakelijk.
Het centraal antennesysteem.
Om de ontsiering van een groot woningblok door een mastbosch
van antennes te vermijden, kan een centraal antennesysteem gekozen
worden. Eén goede antenne is daarvoor noodig. De hoogfrequente
spanningen hiervan worden in een h.f.-versterker versterkt en via
een rondgaanden afgeschermden kabel langs de verschillende wo
ningen gevoerd. Met behulp van speciale wandcontactdoozen en
contactstoppen worden de ontvangtoestellen hierop aangesloten.
Eén enkel stukje onafgeschermd snoer, dat door één der toestelbezitters wordt gebruikt voor de aansluiting, kan zooveel storingen op
vangen, dat de afscherming van het geheele systeem onwerkzaam
wordt en allen den hinder der storing ondervinden. Hiertegen dient
dus gewaakt.
Speciale antennevormen.
Speciale antennevormen worden, voorzien van de noodige onder
deden, in den handel gebracht. Het nauwkeurig inachtnemen van
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de voorschriften uit de bijbehoorende gebruiksaanwijzingen is noodig om de speciale voordeelen van elk tot uiting te brengen.
Bepalingen van overheidswege.
Bij het spannen van antennedraden moet bedacht worden, dat
telegraaf- en telefoondraden niet mogen worden gekruist op een
afstand van minder dan twee meter; dat voor het kruisen van draden
van brandweertelefoons plaatselijke bepalingen bestaan; dat het
kruisen van openbare wegen aan een vergunning onderhevig kan
zijn; dat'het kruisen van de draden van het electriciteitsnet vermeden
dient te worden wegens de gevaren, die kunnen ontstaan bij draadbreuk.
De bediening. Het instellen van de netspanning.
Zijn alle leidingen gereed, dan wordt, alvorens het toestel wordt
aangesloten, nagegaan of het apparaat op de juiste netspanning is
ingesteld. Zooals in § 18 is medegedeeld, zijn de meeste wisselstroomtoestellen voorzien van een schakelmechanisme, waarmede dit
kan geschieden. Indien deze instelling niet in orde is, kan gemakke
lijk beschadiging optreden.
De stroomveiligheid.
Indien in het p.s.a. of in de op het p.s.a. aangesloten geleidingen
een kortsluiting zou ontstaan, zou belangrijke schade aan den voedingstransformator en andere onderdeelen kunnen ontstaan. Om dit
tegen te gaan, is veelal in serie met de primaire van den voedingstransformator een smeltveiligheid opgenomen. Een dergelijke veilig
heid is bovenal noodig bij toepassing van een trilleromvormer in een
gelijkstroomtoestel. Als namelijk de contacten hiervan vastkleven,
ontstaat een groote gelijkstroom door de primaire van den voedingstransformator. Dit kan verbranding tengevolge hebben.
De netschakelaar.
Zoodra alles aangesloten is, kan door omzetten van den netscha
kelaar het toestel in bedrijf genomen worden. Deze netschakelaar
is dikwijls gecombineerd met den volumeregelaar en wel zoodanig,
dat bij 'het terugdraaien van den knop, deze laatste op het allerlaat- ,
ste moment van zijn omwenteling den netschakelaar bedient. Het
gevolg hiervan is, dat de volumeregelaar bij het inschakelen van het
toestel altijd in den teruggedraaiden stand staat en de luidspreker
dus niet onverwachts een te sterk geluid voortbrengt. Bij de toepas
sing van indirect verhitte buizen duurt het eenige seconden, alvorens
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het toestel in bedrijf is. Het op temperatuur komen van de emitteerende laag der kathode vergt namelijk een korten tijd.
Het feit, dat de netschakelaar is ingeschakeld, is zichtbaar aan
de verlichting van de afstemschaal. Een klein 6-volts gloeilampje is
hiervoor in gebruik. In batterijtoestellen is dit lampje afzonderlijk
buiten bedrijf te stellen, teneinde onnoodig stroomverbruik te kunnen
vermijden.
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Het zoeken van de juiste instelling.
Met den golfgebiedschakelaar wordt het golfgebied gekozen,
waarin de gewenschte zender gelegen is. De stand van dezen schake
laar wordt gewoonlijk op de afstemschaal met behulp van een wijzer
of lichtstreep aangegeven.
Daarna moet de afstemming plaats hebben. De betreffende knop
wordt daartoe gedraaid naar het punt, dat de afstemschaal aangeeft.
Nauwkeurige afstemming geschiedt met behulp van den afstemindicator. In luxe toestellen is hier, zooals we gezien hebben, soms een
automatische inrichting voor; in andere toestellen treft men wel een
afzonderlijken knop aan. Deze is met een zeer kleine overbrenging
aan de condensatoras gekoppeld. Eventueel aanwezige inrichtingen
voor stille of voelbare afstemming vergemakkelijken den gang van
zaken.
Indien het toestel met een drukknop voor het gewenschte station
is uitgerust, vervallen alle handelingen uit de laatste twee alinea’s
en komt daarvoor het drukken op één knop in de plaats. Het drukknopsysteem brengt dus een belangrijke vereenvoudiging.
Volume- en klankregeling.
Tenslotte dient, behalve de instelling van het volume, nog iets te
gebeuren, dat door de meeste toestelbezitters maar al te veel vergeten
wordt. Dat is de klankregeling. Om een zoo goed mogelijke kwaliteit
te genieten, moet de doorgegeven frequentieband zoo breed mogelijk
zijn. Het gaat er dus om, de klankregeling zoodanig in te stellen,
dat juist nog geen hinder wordt ondervonden van geruisch, van het
zoogenaamde zijbandgelispel of van fluittonen. De laatste twee
worden veroorzaakt door de naastliggende zenders.
In het algemeen is de toestand zoo, dat men met breeden band
kan luisteren naar sterke zenders.
Alle goede eigenschappen van het toestel komen dan tot haar
recht, in het bijzonder gaat de geringere behoefte aan versterking
gepaard met het toepassen van een sterker negatieve terugkoppeling.
Dat beteekent een betere getrouwheid der weergave en een zeer
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geringe niet-Iineaire vervorming. Bij zwakke zenders is men in het
algemeen genoodzaakt, op smallen band te luisteren. Kwaliteitsontvangst is niet mogelijk.
Door het bovenstaande in acht te nemen, vermijdt men het veel
voorkomende verschijnsel, dat ontvangtoestellen slechts doffe, don
kere, zware muziek vóórtbrengen. De lage tonen overheerschen dan
het geheele beeld. Ieder eenigszins muzikaal oor onderkent daarin
terstond een ontzaglijke verarming van het.geluid. Voor het gespro
ken woord is dit minder het geval, aangezien frequenties boven 3000
Hz daarbij een veel kleinere rol spelen.
Men heeft wel getracht overheersching der lage tonen onscha
delijk te maken door bij een versmalling der bandbreedte automatisch
de frequenties beneden 300 Hz te dempen. Men noemt dit het aan
brengen van een toonbalans. Oppervlakkig gehoord, geeft dit inder
daad een verbetering. Deze is echter slechts schijnbaar, want bij
aandachtig luisteren blijkt een ontzaglijk gemis, een misvorming te
bestaan: de muziek klinkt vlak.
De extra luidspreker.
‘Het komt nog al eens voor. dat iemand een extra luidspreker
wenscht aan te sluiten op zijn toestel en eventueel zelfs den ingebouwden luidspreker buiten gebruik wil stellen. Een en ander moet
met kennis van zaken geschieden. In verband met de toepassing van
hoogohmige luidsprekers (dat zijn luidsprekers met een impedantie
van 3000 a 10000 ohm), heeft men vroeger veel gewerkt met aan
sluiting aan de primaire zijde van den uitgangstransformator. Dit
moet te allen tijde ontraden worden. Gemakkelijk kunnen daarbij
fouten worden gemaakt, waardoor de anodestroom van de eindbuis
wordt onderbroken; het schermrooster wordt gloeiend en de buis
wordt beschadigd. Bovendien kunnen gevaarlijke spanningen (de
anodespanning]) op de leiding en den luidspreker komen te staan.
Een extra luidspreker moet daarom altijd aan de secondaire zijde
van den uitgangstransformator worden aangesloten. Bij vele toestel
len zijn hiervoor contactbu'ssen aanwezig. De luidspreker moet nu
laagohmig zijn: de impedantie dient ca 5 ohm te bedragen. Dat beteekent, dat een electrodynamische luidspreker (zie hoofdstuk IV)
zonder transformator moet worden toegepast. Voor een hoogohmigen luidspreker zonder transformator moet een transformator 1 : 20
of 1 : 30 worden aangebracht. Deze dient bij den luidspreker te
worden opgesteld en niet bij het toestel.
Het verdient aanbeveling voor de verbinding met den luidspreker
een afgeschermde leiding te nemen en geen normale wandcontact152

doozen toe te passen, aangezien dan te gemakkelijk verwisseling met
het wisselstroomnet plaats vindt. Bij aansluiting van een luidspreker
op het net is deze maar al te gauw verbrand.
Bij het aanbrengen van een extra luidspreker moeten we ons wel
bedenken, dat de weergave van het toestel er zeker niet door zal
verbeteren. De eindtrap is, wat betreft transformatieverhouding en
terugkoppeling, berekend op één luidspreker. Bovendien moet be
dacht worden, dat het losnemen van den ingebouwden luidspreker
zonder dat een andere luidspreker is ingeschakeld, beschadiging
van de eindbuis tengevolge kan hebben. Indien een schakelaar
wordt aangebracht voor het uitschakelen van den ingebouwden luid
spreker, verdient het aanbeveling, dezen zoo in te richten, dat auto
matisch een weerstand van 20 a 25 ohm in de plaats gesteld wordt.
§ 28.

Waardeering van een ontvangtoestel.

Inleiding.
Indien men zich den inhoud van het voorgaande geheel eigen ge
maakt heeft, heeft men niet slechts eenig inzicht omtrent de werking
en inrichting van een radio-ontvangtoestel verkregen, maar is ook
in beginsel de mogelijkheid ontstaan, een meer bezonken oordeel
over een zeker toestel te vormen. Deze paragraaf wil bij het laatste
nog eenige leiding geven.
Indeeling der ontvangtoestellen naar de voeding.
Allereerst dient natuurlijk vastgesteld te worden tot welke soort
toestellen, wat betreft den aard der voeding, het toestel behoort. De
bestaande apparaten kunnen in de volgende soorten worden verdeeld:
le. wisselstroomnetontvangers;
2e. gelijkstroomnetontvangers;
3e. universeele ontvangers;
4e. batterij-ontvangers;
5e. autoradio-ontvangers;
6e. draagbare ontvangers.
Gelijkstroomnetontvangers worden de laatste jaren niet meer ver
vaardigd. Bij de noodzaak tot aansluiting op een gelijkstroomnet is
men daarom aangewezen op een universeelen ontvanger. Dat is een
ontvanger, die zoowel geschikt is voor aansluiting op een gelijk
stroomnet als op een wisselstroomnet, terwijl de constructie soms zoo
is, dat ook batterijvoeding kan worden toegepast. Men spreekt kort153

weg van U-ontvangers. Ten behoeve van deze toestellen is een
speciale serie buizen ontwikkeld, wier type-aanduidingen alle met
de letter U beginnen. In hoofdstuk IV wordt hier meer over verteld.
Van de U-ontvangers en batterij-ontvangers bestaan twee soorten:
de eene groep bezit een trilleromvormer, de andere niet.
Prijsklassen.
Het aanbrengen van meerdere trappen, meer golfgebieden, eindlampen van grooter vermogen, bijzondere schakelingen enz. brengt
kosten met zich mee. Als gevolg hiervan is het mogelijk geweest,
meerdere prijsklassen te doen ontstaan. Bij wisselstroomnetontvangers en U-ontvangers kan zoodoende een grof onderscheid in drie
klassen gemaakt worden, namelijk eenvoudige ontvangers, ontvan
gers van middenklasse en luxe-ontvangers. Voor een U-ontvanger
zonder trilleromvormer heeft het, vanwege de lage Va en vanwege
de kans op gebrom tengevolge van de voeding, geen zin, de verfijnin
gen van een 'luxe-ontvanger aan te brengen. Anderzijds maken de
kosten van een trilleromvormer, dat deze voor de eenvoudigste appa
raten niet in aanmerking komt. Ook in de soort der batterij-ontvan
gers treft men geen luxe-apparaten aan. De hoofdzaak is, dat aan
deze soort steeds de eisch van een beperkt stroomverbruik moet
worden gesteld. Bij de autoradio’s en de draagbare toestellen vindt
men geen groote verschillen.
Bestudeeren der bekendmakingen.
Voor het verdere onderzoek is het noodig de gegevens, die over
het toestel bekend zijn, nauwkeurig te bestudeeren. Deze gegevens
vindt men in allerlei publicaties, zooals brochures en documentaties.
De documentatie wordt door den fabrikant samengesteld ten be
hoeve van den service-technicus, die fouten in het toestel moet kun
nen opsporen en repareeren. Men vindt er dus ook vele bijzonder
heden en schema’s in, die in ons verband niet van direct belang zijn.
Uitvoerige beproeving.
Voorts is noodzakelijk, dat men het toestel uitvoerig beproeft.
De tijd, die hieraan besteed wordt, is zeker nuttig besteed. Van
zelfsprekend is het gebruik van een goede antenne een eerste vereischte. Draagbare ontvangers zijn meestal bedoeld voor het gebruik
met éen ingebouwde raamantenne. Deze toestellen worden dus daar
mee beproefd. Het nagaan van het richteffect is interessant. De
omgeving (denk aan 'het gebruik in een huiskamer) zal blijken van
invloed te zijn.
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Indien de beschikking kan worden verkregen- over de resultaten
van deskundig verrichte metingen is dit. indien men zich de noodige
ervaring heeft eigen gemaakt, voor de beoordeeling van belang.
De punten, die de aandacht vragen.
Bij de beproeving en beoordeeling kan men met voordeel te werk
gaan aan de hand van de paragrafen van dit hoofdstuk. Men probeere dus een indruk te krijgen in hoeverre aan de kwaliteitseischen
is voldaan en hinderlijke verschijnselen van invloed zijn. Verder
moeten de uitvoeringsvormen, de bijzondere schakelingen (ook de
a.v.r), de kortegolfontvangst en de wijze van bediening worden
beoordeeld.
Enkele bijzondere punten vragen bovendien nog om aandacht.
Bij kortegolfontvangst is het van belang na te gaan, of frequentieverschuiving optreedt. Als dit het geval is, moet eenigen tijd nadat
een juiste afstemming heeft plaats gehad de afstemming bijgeregeld
worden. Dit is natuurlijk ongewenscht.
Het vermogen van den eindtrap kan een punt van beteekenis
zijn. Dit vermogen bepaalt immers de geluidssterkte, die de luid
spreker ten hoogste kan bereiken.
Het vermogen, dat door het toestel wordt opgenomen, verdient
eveneens de aandacht. Dit is noodig, eenerzijds vanwege de eraan
verbonden kosten (of rantsoeneeringsmaatregelen), anderzijds we
gens de soms beperkte capaciteit van de energiebron (batterij of
accu). Een ontvangtoestel van middenklasse heeft een energiever
bruik van ca 50 W, een eenvoudig apparaat ca 30 W, een auto
radio ca 40 W en een batterij.-ontvanger ca 3 W. Indien het opge
nomen vermogen gering is, kan het vermogen van den eindtrap niet
groot zijn en lijdt dus de dynamiek. Inplaats van het vermogen
spreekt men wel van stroomverbruik. De invloed van den stand van
den volumeregelaar is voor het energieverbruik van geen beteekenis,
tenzij een balanseindtrap is toegepast.
Bij de beoordeeling van de kwaliteit moet in aanmerking genomen
worden, dat de acoustiek van de ruimte hierop invloed heeft (zie
§ 9).
Tenslotte spreekt het vanzelf, dat het uiterlijk van een ontvang
toestel bij de waardeering meetelt.
§ 29.

Enkele voorbeelden.

Het is niet de bedoeling van deze paragraaf enkele bestaande toe
stellen te bespreken. Wel zal van de in § 28 genoemde soorten een
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korte algemeene omschrijving,gegeven worden, zooals die van toe
passing is op de toestellen, die vóór 1942 op de Nederlandsche
markt verschenen zijn. De omschrijvingen geven dus een gemiddel
de, dat typeerend is voor de betreffende soort. Aan de hand van
deze omschrijvingen zal het niet moeilijk zijn een overeenkomstige
beschrijving te geven van een toestel, dat men in handen krijgt.
Bij elke omschrijving zullen als voorbeelden enkele buizenseries
vermeld worden, zooals deze in Nederland achtereenvolgens zijn
toegepast. Aangezien de typeering en de bijzonderheden der buizen
nog niet werden besproken, zal de beteekenis daarvan niet dadelijk
geheel duidelijk zijn. Na bestudeering van § 30 zal het nut er van
echter blijken.
A.

De eenvoudige wisselstroomontvanger.

Golfgebieden: twee of drie, soms extra 60—200 m (visscherijband).
H.f. + oscillator: triode, hexode (vroeger octode), eenvoudige
voorselectie, tweevoudige afstemcondensator.
M.f.-versterker: een beperkte bandbreedte; geen bandbreedteregeling; geen optische indicator, deze is minder noodzakelijk door
de scherp gepiekte selectiviteitskromme; hooge fm.
Detector -j- a.v.r.: duodiode, dikwijls gecombineerd met eindbuis.
L.f. versterker: niet vol belaste pentode met anodedissipatie van
9 W of triode, ondergebracht in detector; geen tegenkoppeling; dik
wijls geen toonregelaar; weinig weergave van hooge en lage tonen.
Luidspreker: klein electro-dynamisch model.
Afstemming: zeer eenvoudig mechanisme, eenvoudige schaal en
verlichting.
Buizenseries:
le. AK2—AF3—AB2—AL4—AZl;
2e. ECH3—EF9—EBL1—AZl:
3e. ECH21—EF22—EBL21—AZ1.
B. De wisselstroomnetontvanger van middenklasse.
Golfgebieden: drie of vier.
H.f. 4- oscillator: bandfilter vóór mengbuis, drievoudige afstem
condensator.
M.f.-versterker: hooge of lage fm; veelal bandbreedteregeling.
Detector 4- a.v.r.: soms gecombineerd met eindbuis of met m.f.versterker; soms vereenvoudigde driediodenschakeling.
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L.f.-versterker: volledig benutte 9 W eindpentode; soms extra
l.f.-versterkertrap met triode of pentode; tegenkoppeling; toonregelaar.
Luidspreker: flinke electro-dynamische uitvoering.
Afstemming: aandrijving met flinke vertraging; soms drukknop
pen; groote. verlichte, duidelijke schaal; electronenstraalindicator.
Buizenseries:
1 e.
2e.
3e.

AK2—AF3—ABC 1— AL4—AM 1—AZ1;
EF8—ECH3—EF9—EFM1—EBLl —AZ 1;
EF22—ECH21 —EF22—EBL21 —AZ 1.

C.

De luxe-wisselstroomontvanger.

Deze is ,.van alle gemakken voorzien”!
Golfgebieden: vier.
H.f. + oscillator: goede voorselectie; ruischarme h.f.-pentode; .
oscillatorkring met temperatuurcorrectie (automatisch onschadelijk
maken van temperatuursveranderingen).
M.f.-versterker: hooge fm; bandbreedteregeling.
Detector
a.v.r.: volledige drie-diodenschakeling.
L.f.-versterker: 18 W eindbuis of balansversterker; extra l.f.-ver
sterkertrap; flinke tegenkoppeling, waarmee tevens toonregeling
verkregen wordt.
Luidspreker: een groot, krachtig model; soms twee luidsprekers.
Afstemming: duidelijke schaal; drukknopafstemming; dikwijls
automatische afstemcorrectie; bandspreiding; • dubbelwerkende elec
tronenstraalindicator.
Buizenseries:
le.
2e.
3e.

A F 3—A K2—A F 3—A B 2—A F 7—A L5—A Ml—1561;
EF8—ECH3—EF9—EAB1—EF6—EL3—EM4—AZ1;
EF22—ECH21—EF22—ECH21—EBL21—EBLl—AZ4.

D.

De eenvoudige universeele ontvanger.

De eigenschappen van dit apparaat zijn grootendeels gelijk aan die
van punt A. Bij 'het streven naar zeer kleine ontvangers (dwergsupers) is het U-apparaatje zeer aantrekkelijk; het weglaten van
den voedingstrarisformator spaart ruimte en gewicht; de buizen
dienen bij lage anodespanning (ten hoogste 180 V) te kunnen
werken; de schaalverlichting geschiedt soms met een neonlampje.
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Buizenseries:
le. CK1—CFl—CL4—CY1—Cl;
2e. EK2—EF9—CBL1—CY1—Cl;
3e. UCH21—UCH21—UBL21—UY21.

:>

E. De U-ontvanger van middenklasse.
Uitstekend superheterodyne toestel. Een h.f.-pentode, tevens in
dicator is voor dit apparaat niet beschikbaar; overigens te vergelijken
met het toestel van punt B.

y-'

Buizenseries:
1 e. CF3—CK1 —CF3—CBC1—CL2—CY1—C1;
2e. ECH3—EF9—EBC3—CL6—EM4—C Y 2—C1;
3e. UCH21—UF21—UF21—UBL21—UM4—UY21.
F. De U-ontvanger van middenklasse met triller.
Dit toestel is gelijk aan dat van punt B, echter moeten in verband
met de aanwezigheid van den triller enkele voorzorgen genomen zijn.
In verband met de mogelijkheid van kleven der trillercontacten is een
zekering noodzakelijk. Bij overgang op gelijkstroomvoeding moet de
triller op eenvoudige wijze geschakeld kunnen worden tusschen netschakelaar en transformator. Dit kan geschieden door een speciale
contactstop aan het snoer van den triller te bevestigen of door de
stekerplaat van het veiligheidscontact niet van twee, maar van meer
dere pennen te voorzien, waardoor verschillende aansluitingen
mogelijk zijn.
G.

De luxe-U-ontvanger met triller.

De eigenschappen van dit toestel zijn gelijk aan die van punt C.
De te nemen voorzorgen zijn als besproken onder F.
H. De eenvoudige batterij-ontvanger met triller.
Deze ontvanger gelijkt veel op dien van punt A. De dioden wor
den wel ondergebracht in de m.f.-pentode. Zuinige eindpentode.
Reflexschakeling en spaarschakeling komen veel voor.
Buizenserie: ECH3—EBF2—EL2.
J. De betere batterij-ontvanger met triller.
De eigenschappen van dit toestel gelijken veel *op die van punt
B. In den eindtrap worden echter dikwijls twee pentoden in balans
schakeling toegepast. In plaats hiervan kan natuurlijk ook een com158
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binatiebuis dienen. De spaarschakelaar is gewoonlijk aanwezig.
Buizenserie: EF9—ECH3—EF9—EBF2—KC3—KDD1.
K.

' i

De eenvoudige batterij-ontvanger zonder triller.

~i

Dit is een zeer eenvoudig apparaatje, dat weer te vergelijken is met
punt A. De voeding heeft plaats uit accu en anodebatterij. In moderne
uitvoeringen wordt inplaats van den accu voor de gloeidraadvoeding
ook een droge batterij toegepast. De schaalverlichting ontbreekt of
is uitschakelbaar.
Buizenseries: 1 e. KK2—KF4—KB2—KL4;
2e. DK21—DF21—DAC21—DL21.
L.

1
i
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De betere batterij-ontvanger zonder triller.

Deze ontvanger kan weer vergeleken worden met punt B. De
schaalverlichting is uitschakelbaar.
Buizenseries: 1 e. KH1—KK2—KF3—KBC1—KL4—KL4;
2e. D I<21 —D F21 —D F21 —DAC21 —DL21.

!

M. De autoradio-ontvanger.
Als gevolg van de zeer geringe effectieve hoogte der antenne moet
het toestel behoorlijk gevoelig zijn. De eindtrap heeft geen groot
eindvermogen noodig, omdat een al te krachtig geluid in de kleine
autocabine ongewenscht is. Een zeer goede afscherming tegen sto
ringen is noodzakelijk. De knoppen en schakelaars voor de bediening
bevinden zich niet op het toestel, doch op een afzonderlijk opgesteld
onderdeel, het stuurklokje, dat door flexibele kabels met 'het toestel
verbonden is. Voeding uit 6 V- of 12 V-accu.
Buizenseries:
1 e. CF2—CK1 —CF2—CB1 —CF 1 —CL2—FZ1:
2e. EF2—EK1—EF2—EBl—EF1—EL2—EZ2;
3e. EK2—EF9—EBC3—EL2.
N.

;
!

.!
■ I

De draagbare ontvanger.

■

Dit toestel is, wat zijn eigenschappen betreft, gelijk aan dat van
punt K. Het is echter in koffermodel gebouwd en voorzien van een
irigebouwde raamantenne. In verband hiermede moet de gevoeligheid
groot zijn. Soms is de voeding in een dergelijk apparaat omschakelbaar van de batterijen op een U-p.s.a. Indien het toestel in huis
gebruikt wordt, kan men dan de batterijen sparen.
/
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HOOFDSTUK IV.

Warenkennis
§ 30.

Inleiding.

Inhoud van dit hoofdstuk.
In de voorgaande hoofdstukken werden de beginselen besproken,
waarop de constructie van ontvangtoestellen en andere apparaten voor geluidsweergave berust. Een beknopte bespreking van
de middelen, waarmede deze beginselen in practijk worden gebracht
is nu aan de beurt.
Deze bespreking kunnen we in drie onderwerpen verdeelen. In de
eerste plaats denken we aan de materialen, waaruit de onderdeelen
vervaardigd worden. Bij deze materialen kunnen we twee soorten
onderscheiden: de natuurlijke stoffen en de kunstmatige stoffen.
Onder natuurlijke stoffen verstaan we bijvoorbeeld hout, metalen,
mica. Deze worden ons door de natuur ter beschikking gesteld, in
de meeste gevallen echter niet in terstond bruikbaren vorm. De
kunstmatige stoffen, dikwijls synthetische producten genoemd, ont
staan door min of meer ingewikkelde fabricagemethoden uit één of
meer grondstoffen. Voorbeelden van deze soort zijn bakeliet,
trolituul en hardpapier. Het is begrijpelijk, dat hier een oneindig
groot aantal mogelijkheden aanwezig is. Steeds worden dan ook
nieuwe stoffen vervaardigd en in toepassing gebracht. Aan de
materialen zal geen afzonderlijke paragraaf gewijd worden. In
meerdere paragrafen zullen zij echter ter sprake komen, vooral in
§ 32.
Indeeling der paragrafen.
In de tweede plaats zal besproken worden een reeks onder
deden, die noodig zijn voor de samenstelling der apparaten. De
eerstvolgende acht paragrafen zullen deze onderwerpen behande
len. De ma.erialen en onderdeelen, noodig voor den aanleg van
antenne en aardleiding, zijn bij deze groep gevoegd.
In de derde plaats komt een aantal hulpapparaten, die bij de
geluidsweergave een belangrijke rol spelen. Hoewel de luidspreker
ook als onderdeel van een ontvangtoestel zou kunnen worden besc ouwd, is die bij deze groep gevoegd, omdat afzonderlijke luidspre ers zeer dikwijls voorkomen in allerlei installaties voor ge160
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luidsweergave. De laatste zeven paragrafen van dit boek zijn aan
de groep der hulpapparaten gewijd.
Verschillende [abricaten.
Materialen, onderdeden en hulpapparaten worden evenals ont
vangtoestellen door een groot aantal firma’s vervaardigd en in
den handel gebracht. Onder het Nederlandsche fabricaat spelen
de producten van de N.V. Philips een overheerschende rol. Voorts
zijn de ,,Erres,’-producten van Van der Heem N.V. van belang. Nu
Duitschland voorloopig is uitgeschakeld, wordt het buitenlandsche
fabricaat in hoofdzaak vertegenwoordigd door Amerikaansche en
Engelsche producten. Bij de bespreking van een en ander zijn ter
illustratie eenige foto’s bij den tekst gevoegd. Deze zijn willekeurig
gekozen, aangezien het onmogelijk is alle goede producten te ver
melden. Dit houdt in, dat het niet vermelden van een zeker fabricaat
voor een zeker onderwerp niets zegt omtrent de hoedanigheid
daarvan.
§ 31. Electronenbuizen.
In het hoofdstuk over radiotechniek is één der eerste onderwer
pen van bespreking de electronenbuis geweest. Ook nu, bij de be
spreking der onderdeden, zullen we met de buizen beginnen. In
hoofdstuk II ging het over haar wijze van werken. In deze paragraaf
zal iets over de bouwwijze en de typeering worden gezegd.
De constructieopgave.
De opgave, die bij de constructie van een electronenbuis moet
worden opgelost, bestaat in het opstellen van het electrodensysteem
van fig. 42 of fig. 47 of van een nog ingewikkelder systeem in een
luchtledige ruimte. De toevoerleidingen naar de verschillende electroden moeten daarbij van buiten toegankelijk ^ijn. Bovendien is het
noodzakelijk, dat de buis evenals een gewone gloeilamp op een
voudige wijze uit de schakeling genomen kan worden om verwisseld
te worden met een ander exemplaar.
De oudere constructie.
De tot nog toe meest toegepaste constructie is weergegeven in
fig. 108. Deze constructie is overgenomen van de gloeilamp. Alles
. is daarbij gegroepeerd om de zoogenaamde kneep K. Het onderste
gedeelte daarvan is een holle cylinder. Deze loopt naar boven uit in
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een platgedrukt gedeelte. In dit laatste zijn vastgesmolten de draagsteunen D. Deze steunen dragen twee steunplaatjes van isolatie
materiaal P,. Tusschen die plaatjes is het electrodensysteem vast
gezet. Dit systeem is terwille van de duidelijkheid in fig. 108 niet
geteekend. De-toevoerdraden t, waarvan er slechts twee aangegeven
zijn, zijn in het platte gedeelte van de kneep ingesmolten en worden
door het cylindrische gedeelte naar beneden geleid. De afbeel
dingen 109 en 110 laten dit duidelijk zien. In fig. 110 is van de
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Fig. 110.
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electroden slechts de indirect verhitte kathode aanwezig. In fig.
109 kan men meerdere roosters en twee gedeelten van de plaat
goed onderscheiden. Zoodra het geheel gemonteerd is, wordt er
een glazen ballon B overheen geschoven en op de kneep gelascht
in de lasch 1. De ballon wordt in vele gevallen aan de bovenzijde
voorzien van een topaansluiting T. Deze dient meestal voor de aan
sluiting van het stuurrooster. Vroeger werd hier de anode aan
verbonden; bij groote buizen met hooge plaatspanningen wordt dit
nog steeds toegepast. Vervolgens wordt de ballon leeggepompt
door den pompstengel P2, die zich in de kneep bevindt op dezelfde
wijze als in een gloeilamp. Na het leegpompen wordt de stengel
dichtgesmolten. Tenslotte wordt een bakelieten huls H aan den *
ballon gekit. Deze huls is aan de onderzijde voorzien van contacten,
waarmede de toevoerdraden worden verbonden. De huls met de
contacten past in een huishouder, die in het chassis van het toestel
is geplaatst.
Na het pompen zijn altijd nog zeer geringe gasresten in den
ballon achtergebleven. Ook deze moeten verdwijnen. Daartoe wordt
gebruik gemaakt van een gasbinder (getter). Deze bestaat uit een
stukje magnesium of barium, geplaatst op een blikken dopje of
plaatje. Deze gasbinder wordt door verwarming verdampt en slaat
weer neer op den tegenoverliggenden glaswand, waarbij de gas
resten worden meegenomen en vastgebonden. Het neerslag vormt
op den ballon een spiegel.
Afscherming der electroden tegen uitwendige electrische velden
is noodzakelijk. De buitenzijde van den ballon wordt daartoe van
een zeer dunne metaalbedekking voorzien. Deze laag wordt ge
woonlijk in een of andere kleur gelakt.
De steunplaatjes werden oorspronkelijk van mica vervaardigd,
maar tegenwoordig wordt veelal keramisch materiaal gekozen.
Buisfabricaten,
De voortgaande technische ontwikkeling heeft geleid tot andere
constructies dan die van fig. 108. In de verschillende landen is die
ontwikkeling niet geheel gelijk geweest. We moeten bij de be
spreking daarvan onderscheid maken tusschen Europa, Engeland
en Amerika. Onder Europa verstaan we daarbij het vasteland, meer
in het bijzonder Nederland en Duitschland. Het gaat daarbij om de
fabricaten Philips, Tungsram en Telefunken. Engelsche merken
zijn o.a. Osram, Geco, Mazda, Brimar, Cossor en Mullard (Engel
sche Philips-Mij). Bekende Amerikaansche merken zijn Sylvania,
Raytheon, Hytron, Eimac en R.C.A.
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De metalen buis.
De kneepconstructie heeft het nadeel, dat de toevoerdraden van
de electroden naar de hulscontacten vrij lang worden. Daardoor is
het, wegens gevaar voor te groote terugkoppeling, niet mogelijk
rooster en plaat beide aan de huls te verbinden. Vooral ontstonden
moeilijkheden bij het werken met zeer hooge frequenties. De eerste
oplossing is geweest om het electrodensysteem te plaatsen op een
vlakke metalen plaat. De toevoerdraden worden door deze plaat
geleid met behulp van glazen korrels, die in die plaat zijn bevestigd.
Onder de grondplaat bevindt zich een bakelieten plaat, die de rol
. van de huls overneemt. In plaats van een glazen ballon wordt een
metalen ballon genomen. Doordat het electrodensysteem horizontaal
gemonteerd wordt, inplaats van verticaal, wordt slechts een zeer

geringe ruimte ingenomen. Fig. 111 geeft een vereenvoudigde door
snede. waaruit de electroden en de contactpennen ter wille van de
duidelijkheid zijn weggelaten. De uitstulping Z aan de onderzijde
is de zoogenaamde zoekpen. De steunen u dienen voor het ophangen van electroden. De ruimte ertusschen is echter te klein voor
gelijkrichterbuizen en voor laagfrequentversterkerbuizen. In die
typen van deze serie wordt daarom het electrodensysteem verticaal
gezet onder een glazen ballon. In Amerika wordt, ook in de metalen
buizen, steeds de verticale electrodenconstructie aangehouden. Deze
buizen worden daar ook met topaansluitingen vervaardigd. De
constructie van fig. 111 geeft groote stevigheid, korte toevoerdraden
en geen gevaar voor breuk van den ballon.
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De moderne sleutelbuis.
Een nog eenvoudiger constructie (fig. 112) werd mogelijk, toen
geperst glas kon worden toegepast. De bodem (B) is daarbij een
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Fig. 112.

ronde plaat van geperst glas, waarin staafjes (S) zijn bevestigd,
die eenerzijds met de electroden verbonden zijn en anderzijds naar
buiten uitsteken en zoodoende de uitwendige contacten vormen.
Een eigenlijke huls is dus niet meer aanwezig. De verbindingen van
de electroden naar buiten zijn zoo kort, dat topaansluitingen niet
meer noodig zijn en dat ook op zeer hooge frequenties goede resul
taten worden bereikt. De ballon is van geperst glas en is in de lasch
L op de bodemplaat bevestigd. Een metalen afschermplaat A wordt
met behulp van een metalen ring R tegen den bodem gelegd, nadat
de buis door dezen pompstengel P leeggepompt is. Aan deze
afschermplaat bevindt zich een metalen zoekpen Z. Deze con
structie is gedurende den oorlog zoowel in Amerika als in Europa
uitgewerkt. Ondanks het feit, dat de electroden verticaal geplaatst
worden, wordt slechts een geringe ruimte ingenomen. Inplaats van
de metalliseering van den glazen ballon wordt aan de binnenzijde een
afschermkooi toegepast. Buizen van deze constructie staan bekend
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als sleutelbuizen. Fig. 113 geeft ter verduidelijking een teekening
van een opengebroken sleutelbuis. Gedeelten van het glas, van de
afschermkooi en van de platen zijn weggenomen. De ECH21 is een
combinatiebuis. De kathode 13, het rooster H en de plaat 15 vormen

Fig. 113.
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tezamen een triode. Daarboven ziet men het electrodensysteem
van een heptode. De cijfers 6, 7, 9, 10 en 11 duiden de roosters aan
en 8 de plaat. De afschermkooi is 4. 18 is één der steunstaven,
waarop het geheel rust. Met 23 zijn de gloeidraadleidingen aangeduid. 2 is het plaatje, waar de gasbinder op ligt. Fig. 114 geeft

Fig. 114.

in vier achtereenvolgende toestanden de fabricagevolgorde van een
sleutelbuis weer (Philips). Met het oog op den uitwendigen
vorm spreekt men in Amerika van kokervormige buizen. Bij het
werken met frequenties van 300 MHz en hooger is de sleutelbuis
belangrijk beter dan de metalen buis.
Hulscontacten en huishouders.
De hulscontacten zijn in den loop der jaren op uiteenloopende
wijze gevormd. Er zijn dus voor de verschillende buizen verschillen
de huishouders noodig. Het is daarom gewenscht in dit onderwerp
eenigszins wegwijs te zijn. Oorspronkelijk is men begonnen de
hulscontacten als dikke pennen uit te voeren. Naarmate er meer
electroden kwamen, waren meer pennen noodig. Men kwam zoo
doende achtereenvolgens tot de 4-pens, 5-pens, 6-pens en 7-pens
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huls. Fig. 115 geeft een huishouder weer voor een huls met 5 pennen
(Europ.). De eerste twee waren in Engeland en Europa gelijk. In
Amerika wordt echter een huls van afwijkende afmetingen gebruikt.
In het gebruik was deze verscheidenheid zeer onpractisch. Men
kwam daarom bij de nieuwere buizen tot het toepassen van één huls
voor verschillende typen. Het gevolg is, dat niet steeds alle con
tacten van een huishouder gebruikt worden. In de bekende buizenboekjes wordt daarom aangegeven voor elk type buis over welke
contacten de verschillende electroden bereikt worden. In Europa
ontwierp men de huls met zijcontacten. Deze bestaat in twee vor

men: het V-model met 5 contacten en het P-model met 8 contacten
(fig. 116). De contacten zijn zoo geplaatst, dat de buis slechts op

één manier in den huishouder past. De huishouder is verzonken (fig.
116). De contacten bevinden zich aan de onderzijde van de huls en
steken een weinig naar buiten uit. Fig. 117 geeft een beeld van de
huls als we deze van onder bezien.
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In Amerika ging men over op de zoogenaamde octaalhuls. Deze
heeft 8 vrije dunne pennen, die in een cirkel staan. Zij zijn op gelijke
afstanden over den cirkel verdeeld. Een langere dikke bakelieten

>. .

zoekpen overeenkomstig figuur 111 met een uitstekende ribbel zorgt
er voor, dat snel de goede stand gevonden wordt, zonder dat de
contactpennen mishandeld worden (fig. 118). Deze huls werd
naderhand ook bij enkele buizenseries in Engeland en Europa toe
gepast. De bijbehoorende huishouder ziet men in fig. 119.

De Europeesche metalen buizen hebben eveneens een huls met
acht pennen, benevens een zoekpen. De contactpennen staan in een
cirkel, maar verdeeld in een groepje van drie en een groep van vijf.
Deze opstelling hangt samen met den horizontalen stand van het
electrodensysteem.
De huls der sleutelbuizen vertoont gelijkenis met de octaalhuls.
De pennen van de sleutelhuls staan, evenals die van de laatst
genoemde, regelmatig over een cirkel verdeeld. De straal van den
cirkel is echter grooter en de pennen zijn dunner (1,10 a 1,27 mm).
De zoekpen-is van metaal en verbonden met de afschermkooi. Deze
wordt zoodoende bij het plaatsen in den huishouder geaard, reeds
vóórdat de andere pennen contact maken. Tevens grijpen twee
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veertjes in de insnoering aan den voet van de zoekpen. De buis
wordt aldus vastgeklemd. In Amerika staat een vrijwel gelijke
uitvoering bekend als loctaalhuls. Deze verscheen omstreeks 1940.
De zoekpen was echter oorspronkelijk voorzien van een uitstekend
nokje. Door de buis na het plaatsen in den houder over enkele
graden te draaien, kon deze zoodoende vastgezet worden.
Het is interessant te vermelden, dat gedurende den oorlog zoowel
in Amerika als in Duitschland een sleutelbuis, de EF 50, gebruikt
werd, die een afwijkenden huishouder noodig heeft, namelijk met
negen contactpennen.
Behalve de genoemde hulsuitvoeringen zijn nog andere gebruikt.
Enkele grootere gelijkrichters hebben een Edison-fitting en een
topaansluiting voor de anode. In Duitschland heeft men de contact
pennen wel aan den huishouder inplaats van aan de huls bevestigd!
De electrodenspanningen.
Een ander zeer belangrijk onderwerp betreffende de buizen is de
waarde van gloeispanning en electrodenspanningen. De plaatspanning in een wisselstroomtoestel is gewoonlijk 250 V, de schermroosterspanning 100 V of 250 V. In de universeele ontvangers
wordt voor beide 100 V of 200 V toegepast. In batterij-ontvangers
wordt voor beide op ongeveer 100 V gerekend. De negatieve voorspanning van het stuurrooster loopt voor de verschillende huistypen
zeer uiteen. Men kan op eenzelfde buis in het algemeen verschillende
electrodenspanningen toepassen, mits de aangegeven hoogst toe
laatbare waarden niet worden overschreden. Voorts dient de
negatieve voorspanning van het stuurrooster zoodanig te zijn, dat
geen te sterke anodestroom en geen roosterstroom optreedt. Bij
verandering der spanningen veranderen echter de karakteristieke
eigenschappen! Men houde zich daarom aan de in de buizenboekjes
opgegeven waarden.
. De gloeispanning.
Met de gloeispanning ligt de zaak geheel anders. Teneinde den
levensduur van de buis niet ongunstig te beïnvloeden, moet de juiste
waarde der gloeispanning altijd aangehouden worden. Deze waarde
loopt echter voor verschillende typen zeer uiteen. Oorspronkelijk
heeft men, met het oog op het veelvuldig gebruik van den 4-voltsaccu, de waarde van 4 V gekozen. Ook voor wisselstroomtoestellen
werd deze waarde overgenomen. Daar echter de laatste jaren de
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auto-accu (6 V) veel algemeener voorkomt en veel vraag naar
auto-radiotoestellen ontstaan is, is men overgegaan op de nu
algemeen gebruikte gloeispanning van 6,3 V.
Buizen met een gloeispanning van deze waarde kunnen echter
niet in een gelijkstroomtoestel worden toegepast. Daar is deze
spanning niet beschikbaar, ook niet als een triller wordt gebruikt.
De gloeistroomen zouden voor dit apparaat namelijk een ongewenschte belasting vormen. Het toepassen van een gloeispanning
van 100 V of zelfs 200 V is niet goed mogelijk. Serieschakeling der
gloeidraden is de oplossing, zooals reeds in § 18 werd medegedeeld.
Dit beteekent, dat de stroomsterkte voor alle buizen gelijk is. Aan
gezien echter in het bijzonder eindversterkerbuizen en gelijkrichterbuizen een grootere gloeienergie noodig hebben dan de andere
buizen, zal haar gloeispanning daarom grooter moeten zijn. Zoo
ontstonden zeer verschillende gloeispanningen, b.v. 20, 24, 33, 35
en zelfs 55 V.

Omdat een gloeispanning van 2 V gunstiger bleek te zijn dan
4 V, is men voor batterij toestellen op deze waarde overgegaan.
Tenslotte zijn ook buizen voor een gloeispanning van 1,4 V
ontwikkeld. Dit is de spanning van een droge batterij. Deze is
immers, vooral in een draagbaar toestel, veel practischer dan een
accu. Hoewel in de laatste jaren belangrijke vorderingen in de
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vervaardiging van droge batterijen gemaakt zijn, is de leverbare
stroom echter beperkt. Is meer dan 250 mA noodig, dan zal men
tot de keuze van een accu moeten overgaan. Beneden deze waarde
kan een droge batterij echter zeer goede diensten bewijzen. Het
spreekt vanzelf, dat de buizen met een gloeispanning van 1,4 V
ingericht moeten zijn voor een zeer laag stroomverbruik. De
kathode is daarom direct verhit. Het is interessant na te gaan,
hoe het gelukt is in den loop van den tijd de benoodigde gloeienergie te verminderen. We vergelijken daartoe de hoogfrequentbuizen van verschillend soort. Een dergelijke buis had in het begin
van de ontwikkeling 4,4 W noodig. Een 4 V-buis van nieuwer
constructie 2,6 W. Een nog jongere buis (6,3 V) gebruikt 1,3 W.
De direct verhitte buizen voor 2 V en 1,4 V gebruiken onder
scheidenlijk ongeveer 0,25 W en 0,07 W of minder! In verband
met deze vermindering der benoodigde gloeienergie heeft men kans
gezien ook de afmetingen der buizen regelmatig te verminderen (zie
fig. 120).
De Europeesche typeering.
Het laatste onderwerp, dat in deze paragraaf bespreking vraagt,
is de typeering der buizen. De typeering geschiedt volgens een
bepaald systeem. Vóór 1934 kende men in Nederland buizen, die
b.v. als volgt werden aangeduid: A 415, B 405. C 453, E 406, F 443
(Philips) en AP 495, APP 4200, BR 202, HL 13. PP 34 (Tungs
ram), terwijl in Duitschland b.v. de volgende typen vervaardigd
werden: RE 054, RES 664, REN 601, RENS 1274, RGN 1054
(Telefunken). Kleinere fabrieken hadden bovendien ook nog haar
eigen typeering.
In 1934 is in Europa een uniforme typeering aangenomen. Deze
bestaat uit twee of drie letters en een getal. Een enkelvoudige buis
heeft twee, een combinatiebuis drie letters. De eerste letter geeft de
voeding van den gloeidraad aan volgens onderstaande code:
A
C
D
E

4 V200 mA =
1.4 V s
6.3 V ^

F
K
li
V

13 V =
2 V =
100 mA ^
50 mA (alleen Duitschland)

Verschillende buizen van de E-reeks nemen een gloeistroom van
200 mA op. Deze kunnen daarom in serie met buizen uit de C-réeks
worden toegepast (zie § 29 onder D). De buizen uit de F-reeks
zijn bedoeld voor auto-radiotoestellen. Zij komen weinig voor. De
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U-reeks is in het bijzonder ontwikkeld om een laag stroomverbruik
te verkrijgen. Met het verschijnen van deze reeks is de C-reeks
verouderd. Eveneens is de A-reeks verouderd bij het verschijnen
van de E-reeks. De buizen van de A-reeks hebben bijna alle hulzen
met zijcontacten. Voor de C-reeks en de K-reeks geldt hetzelfde.
De buizen van de D-reeks hebben octaalhulzen. Voor de buizen
van de U-reeks geldt hetzelfde voor zoover haar getal kleiner
is dan 10. De buizen van de E-reeks met een getal kleiner dan
10 hebben zijcontacten. Ligt het getal van de E-reeks en de
U-reeks tusschen 10 en 20, dan zijn zij van de metalen serie,
met de bijbehoorende huls. Ligt het getal van de E-reeks en de
U-reeks tusschen 20 en 30, dan hebben we te doen met sleutelbuizen. Ligt het getal van de E-reeks tusschen 30 en 40, dan hebben
de betreffende buizen een octaalhuls, doch haar eigenschappen zijn
gelijk aan de buizen uit de E-reeks, wier getal dertig lager ligt. Dus
bii voorbeeld EF 39 en EF9, EBC 33 en EBC 3. Bij buizen voor
speciale doeleinden, b.v. de nieuwste typen voor ontvangst van zeer
korte golven, is het getal 50 of hooger (EE50, EF 50, EA 50,
CF 50, EL 51). Buizen uit E- en U-reeks, die behalve de eerste
letter gelijk getypeerd zijn, hebben meestal dezelfde electrische
eigenschappen.
De tweede en derde letter geven de buissoort aan volgens de
hierna volgende code:
A
B
C
D
E'

diode
duo-diode
triode (geen eindbuizen)
triode (eindbuis)
secondaire emissiebuis

F pentode (h.f.)
H hexode of heptode
K octode

L pentode (eindbuis, l.f.)
M afstemindicator
X dubbelphasige gelijkrichtbuis met gasvulling
IJ enkelphasige gelijkrichtbuis (vacuum)
Z dubbelphasige gelijkrichtbuis (vacuum).

Voorbeeld: de buis EBLl is een combinatiebuis met een gloeispanning van 6,3 V en bevat een duo-diode en een eindpentode.
De F-pentodes worden ook veel als l.f.-voorversterker gebruikt.
Groote versterker- en zendbuizen vallen geheel buiten het hier
gegeven systeem. Voor ontvangtoestellen zijn echter nog van belang
enkele grootere gelijkrichtbuizen, die eveneens er buiten vallen,
zooals 1561, 1805 en 1823. De stroomregulatorbuizen voor
U-ontvangers worden aangeduid met de letter C, gevolgd door een
cijfer: Cl, C8.
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De Engelsche typeering.
De Engelsche aanduidingen zijn geheel afwijkend van het be
sproken systeem. Om een indruk te krijgen van de veelsoortigheid
volgen hier enkele tvpen: SPI 41, AC/VP2, TH2320, ME920,
HL23DD, V312, PA40, U21. Z14, MSP4, KTZ63, KT66,
KTW61, MX40, MH4, PX25. De cijfers geven een aanwijzing
betreffende de gloeispanning.

De Amerikaansche typeering.
Ook de Amerikaansche typeering is geheel afwijkend. Oor
spronkelijk is men daar begonnen met een nummer van 2 cijfers te
geven: 34, 46, 80, 83. Daarna heeft men een code ingevoerd,
waarbij in beginsel de typeering bestaat uit een cijfer, een letter en
nog een cijfer. Het eerste cijfer geeft een aanwijzing omtrent de
gloeispanning. Voorbeelden zijn 1A6, 2B7, 5Z3, 6L6. Indien van
een metalen buis een glazen uitvoering met vrijwel dezelfde eigen
schappen wordt vervaardigd, dan plaatst men een G achter de
typeering: 6L6G, 1G5G, 5U4G. Is het een kokerbuis, dan wordt
bovendien nog de letter T toegevoegd, b.v. 50L6GT. In de typeering
van vele nieuwe buizen wordt achter het eerste cijfer een S ge
plaatst. Dit beteekent, dat alle aansluitingen aan de onderzijde zijn
aangebracht, b.v. 6SA7, 6SF7, 6SQ7, 6ST7. Dit zijn moderne
uitvoeringen van 6A7, 6F7, 6Q7 en 6T7, die een topaansluiting
hebben. Voorbeelden van buizen met loctaalhuls zijn 7A4, 7B4,
7B8, 7F8, 7W7, 7C7.
Het is interessant te vermelden, dat in de bekende ,,walky-talkies”
(draagbare zender-ontvangertjes) o.a. gebruikt werden 1R5 (pentagrid-mengbuis), 1T4 (h.f.-pentode), 1S5 (diode-pentode) en 1S4
(pentode-eindbuis). Dit zijn miniatuurbuisjes, ongeveer ter dikte
van een pink. De gloeispanning is 1,5 V. De plaatspanning bedraagt
45 a 90 V.
Met behulp van de in deze paragraaf vermelde bijzonderheden
zal men in het algemeen in de verschillende buizenboekjes zijn weg
kunnen vinden. Deze boekjes geven naast de electrische gegevens
der buizen ook de hulsschakelingen. In een schetsje wordt daarbij
aangegeven aan welke contacten de verschillende electroden ver
bonden zijn.
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Het onderkennen van de functie, die de buizen in een toestel
verrichten.
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Met behulp van de in deze paragraaf behandelde typeering der
Europeesche buizen en het in hoofdstuk II behandelde, kan in het
algemeen nagegaan worden, welke opgave de verschillende buizen
uit de in § 29 gegeven series te vervullen hebben. We zullen enkele
gevallen nagaan. De lezer kan voor zichzelf de andere beschouwen.
In de eerste plaats A 2e:
ECH3 — oscillator en mengbuis
EF9
— m.f.-versterker
— detector en l.f.-versterker
EBL1
AZl
— gelijkrichter in p.s.a.

i

I
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.

Ten tweede het geval C 2e:
— h.f.-versterker
EF8
ECH3 — oscillator en mengbuis
— m.f.-versterker
EF9
EABl
— detector
— l.f.-voorversterker
EF6
— l.f.-eindversterker
EL3
— afstemindicator
EM4
AZl
— gelijkrichter in p.s.a.

!

;

Ten derde het toestel L 2e:
DK21
— oscillator- en mengbuis
DF21
— Ie m.f.-versterker
— 2e m.f.-versterker
DF21
DAC21 — detector en l.f.-versterker
— l.f.-eindversterker
DL21
§ 32. Weerstanden, isolatiematerialen.
Indeeling der stoffen.
Alle stoffen bezitten een grootere of kleinere geleidbaarheid voor
den electrischen stroom. We kunnen ook zeggen, de stoffen
hebben minder of meer weerstand. Hoe grooter de geleidbaarheid,
hoe kleiner de weerstand. Men verdeelt de stoffen naar haar geleid
baarheid in drie groepen:
le. de geleiders,
2e. de halfgeleiders,
3e. de niet-geleiders.
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De geleiders bezitten een groote geleidbaarheid, dus weinig weer
stand. Tot deze groep behooren de metalen. De metalen onderling
vertoonen echter nog vrij groote verschillen. Koper en zilver zijn
de beste geleiders. Zilver komt voor toepassing op groote schaal
niet in aanmerking. Ook vanwege andere gunstige eigenschappen
is koper daarom het materiaal, dat alom voor electrische geleidingen
wordt toegepast. Alliages hebben een hoogeren weerstand dan
zuivere metalen. Alliages zijn, zooals bekend, mengsels van twee of
meer metalen. Zuren en oplossingen van verschillende stoffen in
water bezitten dikwijls een vrij goede geleidbaarheid.
De niet'-geleiders zijn stoffen, die een zeer hoogen weerstand
bezitten. De stroom, dien zij doorlaten, is niet of nauwelijks meet
baar, ook al worden zeer hooge spanningen aangewend. Zij worden
gebruikt als isolatiematerialen, dat wil zeggen, zij dienen voor het
afzonderlijk houden van geleidende deelen. Daardoor kan er geen
stroom tusschen die deelen gaan vloeien. Isoleeren beteekent
afzonderen. Het beste isolatiemateriaal is lucht, maar we hebben
ook vaste isolatiematerialen noodig. Voorbeelden daarvan zijn mica,
eboniet, glas en porcelein. Andere materialen, die goed isoleeren,
zijn meer geschikt om geleiders van een isoleerende laag te voorzien,
bijvoorbeeld rubber en textielproducten (zijde, katoen). Sommige
materialen hebben op zichzelf goede isoleerende eigenschappen,
maar zijn in de meeste gevallen onbruikbaar, omdat ze de zeer
onprettige eigenschap hebben vocht aan te trekken en op te zuigen.
Daardoor neemt de geleidbaarheid ontoelaatbaar toe. Voorbeelden
hiervan zijn papier en hout. Ook verschillende textielproducten ver
toonen deze eigenschap. Om het opnemen van vocht tegen te gaan,
worden ze gedrenkt in een voor vocht ondoordringbare stof, die alle
fijne kanalen en ruimten opvult of dicht maakt. Op deze wijze wordt
isolatiekous vervaardigd uit weefsel. Deze kous. ook wel oliesok
genoemd, dient voor het isoleeren van blanke draden.
De stoffen, die voor het drenken, anders gezegd impregneeren,
gebruikt worden, behooren tot de groep der wassen en massa’s.
Dit zijn organische stoffen, die door verwarming gemakkelijk vloei
baar te maken zijn. Voor impregnatie is dunvloeibaarheid nood
zakelijk. Transformatoren en condensatoren worden na geïmpreg
neerd te zijn wel in zwarte massa gedompeld. Deze hecht zich in
een luchtdichtafsluitende laag om het ingedompelde onderdeel.
Oorspronkelijk was men voor de isolatiematerialen aangewezen
op de door de natuur gegeven stoffen. De laatste tientallen jaren
heeft men zich toegelegd op het vervaardigen van speciale mate176
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rialen. Eerst kwam men tot stoffen als isolatiekarton (prespaan),
hardpapier (pertinax) en hardweefsel (novotext), die door een
betrekkelijk eenvoudige bewerking uit voorhanden stoffen werden
gefabriceerd. Later ging men over tot het langs scheikundigen weg
samenstellen van geheel nieuwe stoffen: kunstharsen (bakeliet,
philite), trolituul. amenit. calit. frequentiet, steatiet. isulex, persglas,
polythene en andere. De techniek heeft in dit opzicht een enorme
vlucht genomen. Vele dezer stoffen hebben groote voordeelen ten
opzichte van de natuurlijke stoffen, doch vertoonen onderling
kwaliteitsverschillen. De voordeelen komen vooral tot uiting bij de
hooge frequenties. Bij deze frequenties kunnen namelijk in nietgeleiders belangrijke verliezen ontstaan. Heel belangrijk is, dat de
bovengenoemde stoffen zich onder zekeren druk en temperatuur in
den gewenschten vorm laten persen. Daarbij kunnen allerlei con
tacten en geleiders worden ingeperst. Voorbeelden zijn huishouders
(buisvoeten) en buishulzen, spoellichamen, contactstoppen, armen
van gramofoonopnemers, draaiknoppen, onderdeden van schake
laars en condensatoren enz.. Reeds werd vermeld, dat geheele radiokasten van bakeliet worden geperst. Inplaats van natuurlijke textiel
producten worden voorts kunstvezels (b.v. cotopa) toegepast.
De halfgeleiders zijn stoffen, die wat haar geleidbaarheid betreft,
tusschen de beide voorgaande groepen in staan. De geleidbaarheid
is vrij sterk afhankelijk van de temperatuur. Het belangrijkste voor
beeld is kool.
Twee soorten vaste weerstanden.
In allerhande schakelingen zijn weerstanden van zeer uiteenloopende waarden noodig. De waarden wisselen tusschen onder
deden van één ohm en enkele megohms. Ze zijn te verdeelen in
twee groepen: de vaste weerstanden en de variabele weerstanden.
Ze zijn door vele fabrieken op verschillende wijzen vervaardigd. De
vaste weerstanden worden onderscheiden in twee soorten. De eerste
soort, chemische weerstanden genaamd, wordt vervaardigd uit een
buisje van isolatiemateriaal, waarop een uiterst dun laagje kool of
metaal is neergeslagen. Dit is weer door een laagje isolatiemateriaal
bedekt. De verbindingen worden dikwijls gevormd door twee uit
stekende draadeinden. De energie, die ten hoogste mag worden
opgenomen, is beperkt en meestal aangegeven; de toelaatbare
spanning is gewoonlijk ten hoogste 10 V. De waarden varieeren
van 50 ohm tot 3 megohm. De waarde staat er op gedrukt, doch
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kan vrij veel daarvan afwijken, b.v. 10 %. Bij Amerikaansche weer
standen wordt gebruik gemaakt van een kleurencode voor het
aangeven der waarde. De algemeene kleur van den weerstand geeft
het eerste cijfer aan, de kleur van één uiteinde het tweede cijfer en
de kleur van een aangebrachte stip bepaalt hoeveel nullen achter
deze cijfers geplaatst moeten worden om de waarde in ohms te
verkrijgen. De kleurencode luidt als volgt:
le cijfer
zwart = 0
bruin = 1
rood
= 2
oranje = 3
geel
=4
groen = 5
blauw = 6
violet = 7
grijs
=8
wit
= 9

2e cijfer
aantal nullen
zwart = 0
zwart = geen nul
bruin = 1
bruin = 0
rood
= 2
rood = 00
oranje = 3
oranje = 000
geel
= 4
geel
= 0000
groen = 5
groen = 00000
blauw = 6
blauw = 000000
violet = 7
grijs
= 8
wit
=9
Als men bedenkt, dat de cijfers 2 tot en met 7 door de kleuren
van den regenboog bepaald worden, dan is de code vrij gemakkelijk
te onthouden.
De tweede soort wordt verkregen door een metalen draad van
de juiste lengte spiraalvormig om een buisje of strip van isolatie
materiaal te wikkelen. De draad is met een laagje email geïsoleerd
en dikwijls met een extra isoleerende laag bedekt. Deze laag bestaat
dikwijls uit een glasachtig email, dat een zeer betrouwbare be
scherming tegen de inwerking van vocht biedt. De draad is meestal
samengesteld uit een alliage van chroom en nikkel (weerstandsdraad). Deze soort weerstanden kunnen belangrijk sterkere stroomen verdragen, tot vermogens van 150 W toe! Men noemt hen
draadgewonden. Fig. 121 toont enkele kleinere typen (Philips),
terwijl fig. 122 een reeks weerstanden van het chemische type
weergeeft.
Twee soorten variabele weerstanden.
Ook de variabele weerstanden kunnen onderscheiden worden in
draadgewonden en niet-draadgewonden uitvoeringen. Indien zij als
potentiometer gebruikt worden, zijn drie contacten noodig. Een
veerende arm draait over den geleider en legt contact op een wille178

keurig punt daarvan. Men spreekt dan van continu of gelijkmatig
variabel. Voor bijzondere doeleinden worden op regelmatige af-
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standen aftakkingen op den weerstandsdraad aangebracht en ver
bonden met glijcontacten, waarover de veerende arm schuift. Indien
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het aanrakingsoppervlak vervuilt of de veerdruk niet meer de juiste
waarde heeft, ontstaan slechte contacten, die tot krakende geluiden
aanleiding geven. Deze geluiden, evenals trouwens geruisch, kunnen
ook ontstaan als gevolg van defecten in de weerstanden zelf. Fig.
123 toont een zeer eenvoudigen continu-variabelen draadgewonden
potentiometer. Ook fig. 124 geeft een potentiometer weer. Dit type
wordt gebruikt als sterkteregelaar en is voorzien van een netschakelaar (aan de rechterzijde op de foto).

§ 33.

Spoelen en transformatoren.

Deze beide soorten onderdeelen kunnen gemakkelijk in één
paragraaf behandeld worden, omdat de wijze van bouwen en het
uiterlijk veel overeenkomst vertoonen.
Verschil tusschen spoelen en transformatoren.
Spoelen dienen voor het verkrijgen van een zekere zelfinductie,
terwijl transformatoren tot taak hebben electrische spanning en
energie over te dragen op een naburige stroomketen. Daarvoor is
een juiste waarde der wederzijdsche inductie tusschen primaire en
secondaire wikkeling noodig.
Vergelijking tusschen l.f.- en h.f.-spoelen.
Spoelen en transformatoren worden zoowel in laag frequent- als
in hoogfrequentschakelingen gebruikt. De uitvoering is echter voor
h.f. volkomen verschillend van die voor l.f. Dit wordt in de eerste
plaats veroorzaakt, doordat voor het gebruik bij lage frequenties
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met groot voordeel gebruik gemaakt kan worden van ijzeren kernen.
In hoofdstuk I werd dit besproken. Voor de hooge frequenties is
dit geheel anders. De gewone kernvormen zijn daar onbruikbaar,
terwijl de behoefte aan het ijzer ook veel minder groot is. Het gaat
immers niet zoozeer om de zelfinductie, dan wel om de impedantie,
die deze vertegenwoordigt en om de kwaliteit Q (zie § 13). Bij
een hooge frequentie bereikt de impedantie reeds bij zeer lage
zelfinductie een hooge waarde. Evenzoo kan zonder ijzer bij hooge
frequentie gemakkelijk de gewenschte koppeling tusschen twee
spoelen bereikt worden. We hebben dan geen h.f.-transformator,
maar een spoelstel. De beide gekoppelde spoelen van twee ge
koppelde kringen (zie § 13) vormen de belangrijkste toepassing
hiervan. Toch kan door gebruik van ijzerpoederkernen van goede
samenstelling nog verbetering verkregen worden. In § 8 werd dit
reeds vermeld. Met behulp van deze kernen gevormde h.f.-transformatoren worden toegepast in antenneleidingen (zie § 27).
Doch niet slechts het ontbreken van het ijzer valt bij de h.f.spoelen op, want om dezelfde reden waarom dit ijzer afwezig kan
blijven, kan ook het aantal windingen veel kleiner zijn. Een h.f.-spoel
heeft gewoonlijk dan ook kleine afmetingen en is op een buisvormig
stukje isolatiemateriaal (spoellichaam) gewikkeld. Het gebruik van
litzedraad is noodzakelijk als gevolg van de stroomverdringing.
Tenslotte is er nog een derde verschil. Op een l.f.-spoel worden
de windingen netjes tegen elkaar gelegd. Bij een h.f.-spoel worden
honingraat-, korf- of spinnewebwikkelingen toegepast. Dit is
noodig, omdat de parasitaire capaciteit tusschen de windingen een
belangrijke rol gaat spelen. Bij de hooge frequenties wordt de
impedantie van de capaciteit tusschen de windingen tamelijk gering,
zoodat een nieuwe stroombaan ontstaat. Dit is ongewenscht, want
de baan door den draad wordt daardoor in stroomsterkte benadeeld.
De stroom springt als het ware over tusschen de draden, inplaats
van deze te volgen! In een zeer ongunstig geval zou de spoel zich
zelfs als capaciteit kunnen gaan gedragen, inplaats van als zelf
inductie! Met behulp van bovengenoemde soorten van wikkelingen
wordt de capaciteit tusschen de windingen zoo gering mogelijk ge
houden.
Het spoellichaam wordt geplaatst op een verliesvrijen spoelvoet,
waaraan zich de aansluitklemmen bevinden. Het geheel wordt in een
metalen afschermbus geplaatst.
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H.f-spoelen en transformatoren.
Voor de ijzeren kern van een l.f.-spoel of transformator is het
nood°zakelijk speciaal materiaal te gebruiken. Algemeen wordt daar
voor het zoogenaamde nikkelijzer toegepast. Dit is ijzer met een
zeker percentage nikkel er in gemengd. De kern wordt gestapeld uit
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Fig. 125.

dunne plaatjes, die door een laagje papier van elkaar geïsoleerd zijn
en een dikte van 0.35 a 0.50 mm hebben. De kern heeft gewoonlijk
den zoogenaamden mantelvorm. Figuur 125 geeft dezen vorm en
laat zien, dat er drie beenen aanwezig zijn (1, 2 en 3). De openingen
O, en 00 heeten de vensters. Om het middelste been worden de
wikkelingen gelegd. Bij een transformator kunnen de beide wikke
lingen over elkaar gelegd worden (zie fig. 36 a) of naast elkaar.
Dikwijls zijn de wikkelingen op een spoelvorm gewikkeld. Zoodra
de wikkeling gereed is, wordt deze geïmpregneerd. De geheele
transformator wordt tenslotte gedompeld (zie § 32). Een en ander
is noodzakelijk om een voortijdigen doorslag tusschen de wikke
lingen te voorkomen. Een doorslag treedt op als gevolg van een te
hooge spanning tusschen twee punten van de wikkeling of tusschen
wikkeling en ijzer. De doorslag is eigenlijk een vonkoverslag, die
kortsluiting veroorzaakt. Het gevolg is verbranding of verkoling
van de wikkeling. Een te sterke stroom door de wikkeling heeft
te groote verwarming tengevolge. De isolatie van den draad lijdt
hieronder, waardoor weer doorslag kan optreden.
Een belangrijk verschil tusschen l.f.-spoel (meestal smoorspoel
genoemd) en een transformator is, dat de eerste een spleet in de
ijzerkern heeft. b.v. volgens de lijnen 1, en 12, terwijl een trans
formator deze niet vertoont.
Toepassing van smoorspoelen en transformatoren.
Smoorspoelen komen hoofdzakelijk voor in de afvlakking van het
p.s.a. De verschillende typen transformatoren zijn: voedingstransformatoren (fig. 126 en fig. 127), ook wel plaatstroomtransforma182

toren of netstroomtransformatoren genoemd (secondair 2X300 V),
gloeistroomtransformatoren en luidsprekertransformatoren (voor
de aansluiting van den luidspreker aan den eindtrap van een

ontvanger; zie fig. 128). De eerste twee zijn in een ontvangtoestel
dikwijls tot één geheel vereenigd. Voorts komen in l.f.-versterkers
nog voor ingangstransformatoren, transformatoren tusschen de
verschillende trappen en uitgangstransformatoren (fig. 129). De
figuren 130 en 131 geven smoorspoelen van Deensch fabrikaat.
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Fig. 132 toont enkele hoogfrequentspoelen, terwijl fig. 133 een
compleet spoelstel met afschermbuis van Philips weergeeft.
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§ 34.

Condensatoren.

Hoe ontstaat een practische uitvoering van den condensator?
Een condensator hebben we ons tot nu toe voorgesteld als twee
evenwijdige platen, gescheiden door een luchtruimte. Aangezien
men met de afmetingen nu eenmaal aan zeer beperkte maten ge
bonden is, is de capaciteit van een dergelijke opstelling zeer klein.
Behalve voor trimmers en zeer hooge frequenties heeft een soort
gelijke constructie daarom in de technische toepassingen geen beteekenis. Men heeft dus constructies moeten bedenken, die wel in,
een beperkte ruimte een behoorlijke capaciteit kunnen geven. In het
volgende zullen we de toegepaste middelen en uitvoeringsvormen
bespreken.

I
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Hoe verkrijgt men een groote capaciteit? § 6 wijst daartoe den
weg. Om de capaciteit groot te maken, moet de oppervlakte der
platen groot gemaakt, de afstand tusschen de platen klein gehouden
en een geschikt diëlectricum gekozen worden.
o

Blok- en kokercondensatoren.

t

Als eerste oplossing bespreken we den papiercondensator. Hierbij
wordt als diëlectricum een dunne papierlaag genomen. Als platen
dienen twee dunne metaalreepen (b.v. bladtin). Met nog een extra
papierreep als onderlaag worden deze reepen met het papier
er tusschen vast op elkaar gelegd en vervolgens strak opgerold. Om
capaciteiten van 1 tot 4 juF te verkrijgen, zijn reepen van eenige
meters lengte noodig. Na het oprollen is echter aan den eisch van
weinig ruimte voldaan!
Het geheel wordt ingesmolten in isolatiemateriaal en opgesloten
in een metalen of bakelieten huisje. Aan twee uitstekende contacten
kunnen de verbindingen worden bevestigd. Deze uitvoeringsvorm
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staat bekend als blokcondensator. Indien het gaat om kleine
capaciteitswaarden (25 cm a 0,5 pF) volstaat men gewoonlijk met
het oprollen en insmelten. Men spreekt dan van kokercondensatoren
(fig. 134, 135 en 136). Ook deze worden echter wel door een
metalen cylindertje om
geven: fig. 137. De aansluitcontacten hiervan zijn
meestal niets anders dan
twee dunne draden, die
aan de einden uitsteken.
Door inplaats van een
papier- en een metaalreep een gemetalliseerde
papierreep
te nemen,
wordt de benoodigde
ruimte nog verminderd.
Doorslag;
spanning.

toelaatbare

Het dicht bij elkaar
brengen der beide platen
heeft een groot nadeel.
De kans, dat er als ge
volg van de aangebrachte
spanning doorslag tusschen de platen optreedt,
is immers nu veel grooter.
Vandaar dat op de con
densatoren een spanning
is aangegeven, waarmede
ten hoogste mag worden
gewerkt. Dit is de werk
spanning. Voorts is er
voor eiken condensator
een proefspanning. De
condensator is daarop be
proefd, zonder dat door
slag is opgetreden. De
spanning, waarbij zeer
zeker doorslag zal op
getreden, heet de doorslagspanning. Deze is voor een goeden
condensator natuurlijk hooger dan de proefspanning. Om de door186

slagspanning zoo hoog mogelijk te maken, wordt het papier speciaal
behandeld, bijvoorbeeld door drenking in paraffine. Indien op hooge
spanningen moet worden gerekend, wordt wel gedrenkt in olie of
een soortgelijke stof. Omdat doorslag kortsluiting tengevolge kan
hebben en den condensator vernielt, is zorgvuldige inachtneming
van de aangegeven werkspanning noodzakelijk.
De electrolytische condensator.
Een tweede oplossing is gevonden in den electrolytischen conden
sator. Indien capaciteiten van 8 juF of meer noodig zijn. worden de
papiercondensatoren grooter dan in het algemeen wenschelijk is.
Men heeft daarom gezocht naar een nog dunner diëlectricum dan
de papierlaag. Deze is gevonden in de isoleerende laag, die gevormd
wordt op een aluminiumstaaf, als deze onder positieve spanning
in een oplossing van een zuur of een zout wordt geplaatst. Deze
laag is zeer dun (0.00001 mm), doch goed isoleerend. Bovendien
geeft deze laag als tusschenstof van een condensator een veel
hoogere capaciteit dan papier (zie § 6). Nadat de laag is gevormd,
of met een vreemd woord uitgedrukt, geformeerd, vloeit er vrijwel
geen stroom meer door de oplossing. Het geheel is dan een
condensator geworden, waarvan de aluminium staaf de positieve
plaat en de vloeistof de negatieve plaat vormt. Een oplossing als
bovengenoemd staat in de scheikunde bekend als een electrolyte.
De naam van den condensator is daarmede verklaard.
De practische uitvoering is als volgt. Een aluminium cylinder
bevat het electrolyte. Dit is meestal boorzuur. In het midden staat
een aluminium vorm, waarvan het oppervlak zoo groot mogelijk
gemaakt is. Dit kan door meerdere concentrische cylinders binnen
elkaar te plaatsen (fig. 138), door een stervormige doorsnee te
kiezen of op andere wijze. Bovendien wordt het oppervlak dikwijls
geëtst, waardoor dit zeer oneffen wordt en dus vergroot. Het geheel
is gesloten en dikwijls van een bakelieten voet met schroefdraad
voorzien. Met behulp van een moer kan dan zeer eenvoudig de
bevestiging op het chassis plaats vinden. In Amerika heeft men den
laatsten tijd gebruik gemaakt van een soort huishouder: vervanging
is dan al zeer eenvoudig! Daar het defect raken van electrolytische
condensatoren één der meest voorkomende storingen in ontvang
toestellen is, is deze methode nuttig.
Evenals in fig. 1 als gevolg van de stroomgeleiding gas ontstaat,
kan dit ook in een electrolytischen condensator gebeuren. Daarom
worden zij aan de bovenzijde van een soort ventiel voorzien. Werkt
dit ventiel niet, dan kan een explosie optreden.
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Uit het bovenstaande is duidelijk, dat electrolytische conden
satoren slechts toegepast kunnen worden, als een gelijkspanning
aanwezig is. Daarbij dient er vanzelfsprekend steeds terdege op
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gelet te worden, dat positief en negatief niet verwisseld worden.
Indien de- isoleerende laag eenigszins beschadigd is door een of
andere oorzaak, wordt deze onder invloed van de gelijkspanning
weer geformeerd, als tenminste de vloeistof nog goed is.
i
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Er worden ook droge electcolytische condensatoren vervaardigd.
Daarin is de ruimte tusschen de aluminiumplaten opgevuld met een
sterk poreuze stof (b.v. papier), die gedrenkt is in een scheikundig
product. Deze condensatoren worden, wanneer ze defect zijn, niet
meer geformeerd en zijn dan onbruikbaar. Zij worden dikwijls in
een geïmpregneerd kartonnen kokertje geborgen (fig. 139).
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De electrolytische condensatoren worden voor spanningen hooger
dan 100 V vervaardigd in waarden van 8 tot 32 juF. Dikwijls zijn
deze tweevoudig. Voor spanningen lager dan 100 V zijn 25 en
50 fiF gangbare waarden. De eerste groep wordt toegepast in
afvlakinrichtingen, de tweede als overbrugging van den kathodeweerstand voor automatische negatieve roosterspanning (de C in
fig. 90).

Fig. 142.
.
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De figuren 140 en 141 geven electrolytische condensatoren van
Deensch fabrikaat en fig. 142 van Nederlandsch fabrikaat
(Philips). Fig. 143 toont een tweetal droge electrolytische conden
satoren in metalen kokers.
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Fig. 143.

Trimmers en h.f.-condensatoren.
De kleine condensatoren, die aan hooge spanningen worden
blootgesteld, hebben een diëlectricum van mica (figuren 144 en 145)
of keramisch materiaal (fig. 146). Deze stoffen worden ook veel
toegepast in trimmers (zie § 23). Deze worden ingesteid met een
stelschroefje, dat den stand van een veerend metalen plaatje bepaalt.
Fig. 147 geeft een voorbeeld.
De toepassing van condensatoren bij hooge en zeer hooge
frequenties stelt bijzondere eischen, in het bijzonder aan de kwaliteit
van de tusschenstof. Anders treden zeer hinderlijke verliezen op.
Bovendien moet er bij de constructie op gelet worden, dat geen
verschijnselen kunnen optreden, die veroorzaakt worden door de
aanwezigheid van zelfinductie.
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Draaicondensatoren.
De tot nu toe besproken condensatoren hebben alle een vaste
waarde. De werkelijke waarde zal in het algemeen eenige procenten
afwijken van de aangegeven waarde. De grootste afwijkingen
komen voor bij de electrolytische typen, namelijk tot 20 %. We

hebben echter ook variabele condensatoren noodig. Dat zijn de
afstemcondensatoifen. De algemeen gebruikte vorm is de draaicondensator (fig. 148 en 149). Deze bestaat uit een metalen frame,
waarop eenige metalen platen evenwijdig aan elkaar zijn ge
monteerd. Deze zijn dus alle geleidend met elkaar verbonden. Op
een geïsoleerde as zijn eveneens een stel met elkaar verbonden
evenwijdig loopende platen aangebracht. Deze kunnen, door het
192
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draaien van de as, tusschen het eerste stel platen heen en weer
bewegen zonder dat de platen elkaar raken. De condensator wordt
dus gevormd door de beide stellen platen, die door een luchtlaagje
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Fig. 146.
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Fig. 147.

van elkaar gescheiden zijn. De capaciteit is grooter naarmate een
grooter gedeelte van elk der beweegbare platen zich tusschen de
vaste platen bevindt. Veelal heeft zoo’n condensator een capaciteit
van ten hoogste 500 pF. Voor kortegolfwerk worden wel kleinere
waarden toegepast; Gewoonlijk wordt een drietal condensatoren
op één as in één frame gemonteerd (zie fig. 148).
193
i

i

Schuifcondensatoren.

De schuifcondensatoc heeft een anderen vorm. In fig. 150 is
een drietal exemplaren van kleine afmetingen gefotografeerd
(Philips), terwijl fig. 151 een drievoudigen schuifcondensator
'toont in combinatie met een drukknopsysteem. Fig. 152 laat
duidelijk de constructie van de beide „platen" van een dergelijken
condensator zien. De beide platen worden gevormd door spiraal- ’
vormig opgerolde metalen banden, die elk op een metalen plaat zijn
gesoldeerd. De beide spiralen kunnen in elkaar geschoven worden
zonder dat ze elkaar raken. Het middelste exemplaar van fig 150

Fig. H9.

I

toont den in elkaar geschoven toestand. Naarmate zij meer in elkaar
geschoven zijn, is de capaciteit grooter. Het is duidelijk, dat de
constructie van deze condensatoren, trouwens ook die der draaicondensatoren, stevig en zeer nauwkeurig moet zijn, daar anders
aanloopen optreedt.

Fig. 151.

§ 35.

Schakelaars.

Taak.
Hoewel in beginsel een zeer eenvoudig apparaat, is de schakelaar
in de electrotechniek een zeer belangrijk onderdeel. Door middel van
een schakelaar worden allerlei soort installaties naar willekeur
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bediend. Met behulp van zeer kleine schakelaars heeft men in
sommige gevallen zeer groote energieën in zijn macht. Een zeer
betrouwbare werking is noodzakelijk, vooral als de bediening aan
leeken moet worden overgelaten. Dit laatste is bij ontvangtoestellen
het geval.
De schakelaar heeft tot taak een stroomkring te sluiten of te
verbreken. De eenvoud van deze taak zou er toe kunnen leiden,
weinig aandacht aan de constructie van dit apparaat te besteden.
De practijk heeft echter geleerd, hoe nadeelig dit is. De technische
ontwikkeling heeft, na veel moeite, tot goede resultaten geleid.
Eischen.
9

De constructie van een schakelaar moet zoodanig zijn, dat de
verschillende standen duidelijk zichtbaar aangegeven worden. Er
moet eenige kracht noodig zijn om van den eenen stand in den
anderen over te gaan, opdat niet een onwillekeurige beweging of
stoot den schakelaar omgooit. De aard van de contacten wordt
bepaald door de stroomsterkte en de spanning, welke deze onderdeelen bereiken. Bij grootere stroomsterkte zijn grootere contacten
noodzakelijk. Indien de druk, waarmede de contacten op elkaar
geperst worden, onvoldoende is, ontstaan overgangsweerstanden
tusschen deze contacten, die ongewenscht zijn. Deze overgangs
weerstanden worden sterk vergroot door scheikundige aantasting
en neerslag van vuil en stof. Ze zijn het meest hinderlijk in kringen
met lage spanning. Een hoogere spanning slaat er zich om zoo te
zeggen wel doorheen. De stroomkringen met lage spanning geven
dus moeilijkheden. De onvolkomen contacten, die ontstaan, hebben
in ontvangtoestellen zeer storende krakende geluiden tengevolge;
de contacten worden daarom zoogenaamd zelfreinigend gemaakt.
Dat wordt bereikt, door de contacten, alvorens zij den eindstand
bereiken, met behulp van den druk van een veer over elkaar te
laten wrijven. De zeer dunne isoleerende laag, die zich op de
contacten gevormd heeft, wordt zoodoende afgeschuurd.
Bovendien is het contactmateriaal niet onverschillig. Edele metalen
(zilver en platina) en ook sommige nieuwe alliages zijn gunstig. De
contacten worden daarom met een zeer dunne laag daarvan bedekt.
Reinigen der contacten.
Indien contacten vervuild zijn, kunnen ze voorzichtig schoon ge
maakt worden met benzine of trichlooraethyleen. Het is goed de
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contactvlakken daarna met een geschikt materiaal in te vetten.
Indien geen goed materiaal gebruikt wordt, is het middel erger dan
de kwaal: de scheikundige aantasting wordt dan verergerd inplaats
van tegengegaan. Nooit mogen contacten behandeld worden met
schuurpapier of iets dergelijks. Deze middelen laten een door
inschuring beschadigd oppervlak na, waardoor de aanhechting van
vuil bevorderd wordt. Bij de behandeling der contacten moet er
zorgvuldig op gelet worden, dat de veerdruk niet in ongunstigen zin
gewijzigd wordt.
De netschakelaar.
i

In een ontvangtoestel* is in de eerste plaats noodzakelijk een
netschakelaar. Hiermede wordt de primaire van den voedingstransformator op het electriciteitsnet geschakeld. Beide uiteinden
der wikkeling worden geschakeld, de schakelaar moet daarom zoo
genaamd dubbelpolig zijn. Zooals reeds vermeld, wordt deze
schakelaar dikwijls op één as geplaatst met den volumeregelaar
(fig. 124). Hij heeft dan ook de constructie van een draaischakelaar:
door middel van het draaien van een knop wordt de handeling
verricht. Is de combinatie met den volumeregelaar niet aanwezig,
dan wordt een tuimelschakelaar toegepast. Deze schakelt door het
overhalen van een knopje. Die constructie kan gemakkelijk zeer
betrouwbaar worden uitgevoerd.
Golfgebiedschakelaar.
In de tweede plaats is een schakelaar noodig voor het omschakelen der golfgebieden. Zooals bekend, wordt daarbij in
meerdere kringen tegelijk één spoel uitgeschakeld en een andere
ingeschakeld. Daarbij moet dan nog uit meerdere spoelen per kring
gekozen worden.
Een meervoudige schakelaar is dus noodig, vooral daar het
wenschelijk is, de omschakeling van één gebied naar een ander met
één handbeweging te doen plaats hebben. Een draaiknop met
meerdere standen is de oplossing: op één as moeten meerdere
schakelaars gemonteerd zijn. Hoe is dit op eenvoudige, betrouwbare
wijze, liefst binnen beperkte ruimte, op te lossen? Fig. 153 geeft een
constructie van Philips. Veel gebruikt is ook de constructie, zooals
die het eerst in Amerika onder 'den naam Yaxley in den handel
gebracht is. Figuur 154 geeft van deze constructie een voorbeeld
van Engelsch fabrikaat. In fig. 155 is een gedeelte van dezen
‘
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schakelaar afzonderlijk weergegeven. De binnenste schijf draait
rond. De daarop geplaatste nokjes maken dan contact met de
cirkelvormige einden der veeren, die op den vaststaanden buitenring
geplaatst zijn.
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Drukknopschakelaars.
Tenslotte komen in een drukknoptoestel nog even veel schakelaars
voor als er drukknoppen zijn. Bij de mechanische methode besturen
zij de werking van een motor en werken dus onder overeenkomstige
voorwaarden als de lichtnetschakelaar. Bij de electrische methode
moeten zij echter schakelingen verrichten in h.f.-kringen en dienen
er dus dezelfde eischen aan gesteld te worden als aan den golfgebiedschakelaar.
Beproeving.
Het is vanzelfsprekend, dat een goede schakelaar vele malen moet
kunnen schakelen, zonder dat fouten of storingen optreden. Ten
einde een bepaald type of een productieserie te onderzoeken, wordt
er daarom een zoogenaamde duurproef mee genomen. Enkele
exemplaren worden genomen en deze laat men eenige tienduizenden
malen de schakeling verrichten, terwijl de werking geregeld wordt
gecontroleerd.

§ 36.

Trilleromvormers.

Vereenvoudigde schakeling.
De trilleromvormers hebben we reeds leeren kennen bij de
bespreking van de voeding van ontvangtoestellen. Daarbij werd een
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schakeling gegeven. De schakeling kan echter ook eenvoudiger uit
gevoerd worden. Fig. 156 laat dit zien. Er is nu slechts één veer v
met twee contacten. Dit is een groot voordeel, want de triller is een
schakelaar en in de vorige paragraaf hebben we gezien, dat het
vervaardigen van goede schakelcontacten moeilijkheden meebrengt.
Hoe minder schakelcontacten hoe beter. Dit komt heel duidelijk uit,
als we bedenken, hoeveel schakelingen een triller zonder bezwaar
moet kunnen maken om een behoorlijken levensduur te verkrijgen.
Als het apparaat 100 onderbrekingen per seconde maakt, 'zijn dat
er in 100 uur: 100 X 3600 X 100 = 36 millioen! De werking volgens
het schema van fig. M8 is zoodanig, dat in den ruststand van de
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Fig. 156.
veer de stroom vloeit volgens de getrokken pijlen, terwijl in den
aangetrokken stand van de veer de stroom vloeit volgens den
gestreepten pijl. Elk der spoelhelften voert dus stroom gedurende
één helft der periode. In de secondaire vloeit als gevolg van deze
beide tegengesteld gerichte stroomen een wisselstroom.
De synchroontriller.
De wisselstroom, die door de werking van den triller is verkregen,
kan op de bekende wijze met behulp van een buisgelijkrichter
worden gelijkgericht. Er is echter ook een andere methode van
gelijkrichting, namelijk met een triller. Als deze zoo geconstrueerd
wordt, dat de omschakeling steeds plaats vindt op het goede oogenblik, dan wordt de wisselstroom van fig. 157 omgevormd in den
stroom van fig. 158.
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Fig. 158.
v

!

?

De omschakeling moet dus plaatsvinden op de tijdstippen tlf t2,
t3, t4 enz. Er is in fig. 158 zoodoende een soort gelijkstroom
ontstaan. Dat deze nog terdege afgevlakt moet worden is duidelijk.
In het algemeen is omschakeling op het juiste moment niet te
verkrijgen. Het doel kan echter heel goed bereikt worden in samen
werking met den triller, dien we reeds hebben. Als we dezen uit
rusten met een paar extra contacten, zooals aangegeven in fig. 159,
o—

- o

o f

+o

Fig. 159.
met de daarbij geteekende verbindingen, dan verkrijgen we de
omschakeling steeds op het juiste oogenblik. De magneetspoel werd
in fig. 159 vanwege de duidelijkheid weggelaten. Aan de secondaire
zijde van den transformator is de gewenschte gelijkstroom ontstaan
en de gelijkrichterbuis is overbodig geworden! Trillers, die op deze
wijze zijn uitgerust, heeten synchroontrillers. Het woord synchroon
beteekent zooveel als „gelijktijdig” en wijst op de gelijktijdige
omschakeling van den stroom aan de primaire en de secondaire zijde
van den transformator. De triller en de transformator werken
tezamen als een gelijkstroomtransformator!
In enkele buizenseries van ontvangtoestellen met trillers, zooals
die in § 29 werden aangegeven, komt geen gelijkrichterbuis voor.
Uit het bovenstaande is duidelijk, dat daar een synchroontriller
werd toegepast.
Noodzakelijke voorzieningen.
Aan de veeren en contacten van trillers worden hooge eischen
gesteld om een goede bedrijfszekerheid te verkrijgen. Speciale vorm
geving is noodzakelijk. Teneinde het neerzetten van vuil op de
contacten te vermijden, wordt het geheele apparaatje in een geheel
gesloten metalen doos geplaatst. Deze doos is bovendien nood
zakelijk om de uitstraling van acoustische trillingen en electrische
storingen (vonken!) tegen te gaan. De uitvoering is daarom dikwijls
dubbelwandig met rubberring. Deze doos is vierkant of rond van
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doorsnede. Aan den voet steken enkele contactpennen uit, die
passen in een soort huishouder. De verwisseling van den triller is
daardoor zeer eenvoudig.
Zooals reeds in § 18 werd opgemerkt, zijn condensatoren over de
contacten noodig om vonkvorming tegen te gaan. Bovendien is aan
de secondaire zijde van den transformator een filter noodzakelijk om
de hoogere harmonischen van den wisselstroom den weg naar
buiten te versperren. Dit filter heeft veel overeenkomst met een
afvlakfilter (fig. 96). Er kunnen echter geen electrolytische conden
satoren in worden toegepast!
■

Waardeecing.
De door een triller geleverde stroom bedraagt gewoonlijk ten
hoogste 60 mA. Het nuttig effect is 40 a 60 %. Beide zijn niet te
hoog. Aangezien door den betrekkelijk beperkten levensduur boven
dien de toepassing in apparaten voor. langdurig en herhaald gebruik
niet aanlokt, zal men de trillers, indien mogelijk, trachten te ver
mijden.
Fig. 160 en fig. 161 zijn foto’s van een tweetal trillers (Philips), .
terwijl fig. 162 een doorsnede van een Amerikaansche uitvoering
laat zien (Turner).
§ 37.
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Smeltveiligheden.
■

Noodzakelijkheid van automatische afschakeling.
Indien de door een ontvangtoestel of versterker uit het net op
genomen stroom te groot wordt, is het gewenscht, het apparaat af
te schakelen. Een te groote stroom duidt immers eenerzijds op een
fout, die ergens ontstaan is, bijvoorbeeld een kortsluiting, maar kan
anderszijds zelf defecten veroorzaken.- Deze defecten ontstaan
meestal uit te groote verwarming. Transformatoren en buizen zijn
gewoonlijk de eerste slachtoffers. Als gevolg van te groote ver
warming wordt de isolatie beschadigd en de transformator slaat
door. Het gevolg hiervan is, dat de stroom, en dus de verwarming,
sterk toenemen. In het ernstigste geval verbrandt de transformator.
Om dit te voorkomen, dient de automatische afschakeling van den
stroom door de smeltveiligheid.
Bouw.
*
De smeltveiligheid, die in ontvangtoestellen en versterkers wordt
toegepast, bestaat uit een dun zilverdraadje, dat gespannen is in
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een glazen buisje. De stroom wordt door dit draadje gevoerd.
Wordt de stroom te sterk, dan neemt de temperatuur van het
draadje zoodanig toe, dat het wegsmelt en zelfs verdampt, waar
door de stroombaan verbroken wordt. Deze verbreking vindt echter
niet plaats als een lichtboog blijft staan. Deze moet voorkomen
worden door de juiste lengte van de veiligheid te kiezen en de juiste
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Fig. 160.

constructie van den houder, waarin de veiligheid wordt geplaatst.
Hoe hooger de spanning, hoe grootere afmetingen noodig zijn.
Bovendien wordt bij hooge spanning de glazen buis met zand
gevuld.
De contacten werden vroeger veel uitgevoerd als vleugelcontacten
(fig. 164) of mescontacten. Cylindercontacten zijn nu algemeen
gebruikelijk (fig. 163). Fig. 165 (Belling Lee) laat zien hoe een
veiligheid in een gesloten houder verdwijnt.
Eischen.
De op een smeltveiligheid vermelde nominale stroomsterkte moet
door het draadje gedurende onbeperkten tijd verdragen kunnen
worden. De verdere eischen liggen niet algemeen erkend vast.
Het komt er ongeveer op neer, dat 1,5 X die stroomsterkte
gedurende één uur verdragen moet kunnen worden, terwijl bij
1,75-voudigen stroom doorsmelting in ongeveer één minuut en bij
3-voudigen stroom in ongeveer 4 seconden plaats moet vinden. Een
smeltveiligheid is geen ideale schakelaar, bij geringe overbelastingen
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is de werking soms te traag en bij zeer korte stroomstooten dikwijls
te snel.
Smeltveiligheden worden vervaardigd in waarden van 50 mA tot
6 A en soms zelfs tot 25 A toe.
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Fig. 161.
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Fig. 162.

Schroefveiligheid.
Een smeltveiligheid in anderen vorm is de schroefveiligheid, die
op de verdeelborden van electrische huisaansluitingen wordt aan
gebracht. Hierbij is de smeltdraad bevestigd in een geheel gesloten
patroon van porcelein. De ruimte tusschen den smeltdraad en den
wand van de patroon is opgevuld met fijn zand en asbestpoeder.
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§ 38.

Radio-installatiematerialen.

Onder radio-installatiematerialen verstaan we de materialen, die
noodig zijn om een ontvangtoestel bedrijfsklaar te maken.

•-

De aardleiding.
Om te beginnen de aardleiding. Zooals bekend, wordt hiervoor
een koperdraad gebruikt. Koperdraden worden onderscheiden naar
hun doorsnede, die aangegeven wordt in vierkante millimeters. Men
kan geen draad van willekeurige doorsnede verkrijgen, doch slechts
van genormaliseerde maten: 1,5, 2,5, 4, 6, 10 mm2 enz. Voor ons
doel is 2,5 mm2 geschikt. De draad heeft een dikte van 1,78 mm.
Het einde van den draad, dat aan het toestel moet worden aan
gesloten, wordt voorzien van een éénpolige contactstop. Vroeger
werd een dergelijke stop algemeen met den naam banaansteker
betiteld. De klemschroef, waarmee de steker op den draad wordt
bevestigd, moet vast aangedraaid worden en de stop moet goed in
de contactbus van het toestel klemmen.

■
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Antennedraad en isolatoren.
In de tweede plaats de antenne. De eigenlijke antennedraad is
natuurlijk weer een koperdraad. Een doorsnede van 1,5 mm2 is
algemeen gebruikelijk. Er bestaat ook getwist draad. Dit bestaat
uit een aantal in elkaar gedraaide dunne koperdraadjes. Deze draad
is soepeler. Voor de verticale geleiding (de invoering) wordt
dezelfde draad toegepast, indien geen afgeschermde kabel gebruikt
wordt. De antennedraad wordt gespannen tusschen twee steun
punten. echter met tusschenvoeging van twee isolatoren (zie fig.
166). De isolatoren zijn aangeduid met I. De afstand van I tot de
steunpunten moet ongeveer een halve meter bedragen. Als isolatoren
werden vroeger veel zoogenaamde ei-isolatoren van porcelein
gebruikt. Tegenwoordig zijn veel betere typen verkrijgbaar, b.v.
pyrex. De isolatoren moeten voldoende sterk zijn om de trekkracht
1
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Fig. 166.
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van den draad te kunnen opnemen, ze mogen door weersinvloeden
niet worden aangetast en ze moeten, ook in natten toestand, een
goede isolatie tusschen de beide draden behouden. De stroom zal
dan als het ware probeeren door de natte laag van het eene einde
van den* isolator naar het andere te kruipen. Hoe langer de weg,
hoe hooger de weerstand, dus des te beter de isolatie. Men zegt

daarom, dat de kruipweg lang moet zijn. Dit bereikt men door het
aanbrengen van ribbels (zie fig. 167).
Het kan noodig zijn, ook den invoerdraad langs isolatoren te
geleiden. Dit moet echter zooveel mogelijk vermeden worden, want
elke isolator, al is hij nog zoo goed, geeft verliezen: er lekt een
stroompje langs. Voor deze isolatoren gebruikt men het telegraaftype. Ze moeten altijd rechtop gemonteerd worden. Wordt dit niet
gedaan, dan wordt de binnenzijde van de klok bij regenweer nat
en zoodoende de weerstand naar aarde verkleind.
Door een invoecisolator wordt de draad naar binnen geleid.
Hieraan dienen overeenkomstige eischen gesteld te worden als aan
de andere isolatoren.
De invoerdraad wordt bij het toestel van een één-polige contactstop voorzien, evenals de aardleiding.
De steunpunten.
Het spreekt vanzelf, dat de steunpunten van de antenne stevig
moeten zijn en tegen roesten beschermd. Het laatste geldt in het
bijzonder in de kuststreek van ons land.
Invoerkabel.
Indien een afgeschermde kabel wordt toegepast, dient men er
verzekerd van te zijn, dat de capaciteit tusschen binnen- en buiten
geleider niet te groot is. De kabel mag dus niet te dun zijn. Men
spreekt wel van capa-/cabe/ (capaciteitsarm). De kabel moet tegen
' de weersomstandigheden bestand en volgens de voorschriften in
eindsluitingen afgewerkt worden. Meerdere goede soorten zijn in
den handel verkrijgbaar.
208

:•
I
Bescherming tegen atmosferische ladingen.
Een overspanningsafleider (edelgasveiligheid) kan niet gemist
worden. De electrische ladingen, die op de antenne ontstaan als
gevolg van atmosferische omstandigheden moeten hierover naar de
aarde worden afgeleid. Een afleider bestaat uit twee polen in .een
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glazen buisje, dat gevuld is met neongas (fig. 168). De eene pool
is verbonden met de antenne en de andere met een leiding naar
aarde (fig. 169). Indien een hooge spanning (150 V of hooger)
tusschen de polen ontstaat, slaat er een vonk over, het gas wordt
geïoniseerd en dus geleidend en er blijft een lichtboog staan. De
weerstand tusschen antenne en aarde, die eerst zeer groot was, is
dan erg klein. De lading kan ongehinderd wegvloeien. Daarna dooft
de boog en de hooge weerstand is weer hersteld. Het is gewenscht
den afleider geregeld te inspecteeren of hij nog intact is.
Als een kabel wordt gebruikt, moet de afleider bij het begin van
dezen geplaatst worden, dus aan de antennezijde. Wordt geen
kabel toegepast, dan wordt de afleider bij een geschikt punt van
den invoerdraad gemonteerd.
Antennetransformatoren.
Reeds werd vermeld, dat soms transformatoren aan begin en
einde van den invoerkabel worden geplaatst. Hiervoor kunnen
slechts voor dit doel speciaal berekende en vervaardigde exemplaren
dienen. Een willekeurige transformator kan de goede werking der
antenne bederven. Op de afbeelding 169 zijn de twee transfor
matoren in de twee cylindrisdhe bussen geplaatst (fabrikaat Belling
Lee). De dunne draad is de aardleiding. Een dergelijk samenstel
behoort altijd geleverd te worden, voorzien van een montagevoorschrift.
In den handel verkrijgbare antennes.
Door verschillende firma's zijn staafantennes met toebehooren
vervaardigd. De beteekenis van deze antennes is in voorgaande
paragrafen behandeld. Indien men tot het toepassen van een staaf
besluit, verdient het ten zeerste aanbeveling van één dezer speciale
constructies gebruik te maken. Fig. 170 geeft een voorbeeld
(Belling Lee). Op deze figuur is duidelijk te zien, hoe van een
schoorsteen als steunpunt gebruik gemaakt kan worden. Een stel
beugels rondom den schoorsteen is noodzakelijk. Alle andere beugelconstructies geven moeilijkheden met den schoorsteen of met de
antenne of met beide.
Alle onderdeelen van een toestel.
Nu we aan het einde gekomen zijn van de laatste paragraaf der
onderdeelen, is het interessant de afbeelding 171 aan te treffen.
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Daarop zijn alle onderdeelen van een zeer bekend Philipstoestel
(Philetta) naast elkaar uitgestald. Behalve kast, chassis en luid
spreker vallen de sleutelbuizen (2 X UCH21, UBL21, UIJ21) direct
op. Daaronder ziet men de huishouders. Voorts, om enkele dingen
te noemen, in het midden den dubbelen electrolytischen condensator
en rechts onder een aantal kleine weerstanden en condensatoren.
§ 39.

Luidsprekers.

De luidspreker een hulpapparaat.
De luidspreker is tegenwoordig een onderdeel van het radio
toestel. Volgens de algemeen gebruikelijke bouwwijze worden
immers het toestelchassis, de klankkast en de luidspreker tot een
geheel vereenigd. Zonder den luidspreker is het toestel niet
compleet. Vroeger was dit niet zoo. Toen werd gebruik gemaakt
van een hoofdtelefoon en naderhand van een afzonderlijken luid
spreker. De hoofdtelefoon en de luidspreker waren toen daarom
niet als onderdeel, doch als hulpapparaat te beschouwen. Maar ook
tegenwoordig verricht de luidspreker de functie van een hulp
apparaat. In de eerste plaats immers als tweede luidspreker op een
toestel; in de tweede plaats in allerlei gevallen, waar geen directe
verbinding met een ontvangtoestel bestaat: radiocentrales en verkondigingsinstallaties.
De telefoon.
Zooals reeds in hoofdstuk II vermeld werd, dient de luidspreker
voor het omzetten van electrische trillingen in acoustische trillingen.
Deze omzetting is het eerst uitgevoerd door Bell in zijn
telefoon. Het eenvoudige beginsel daarvan is in fig. 172 ver
duidelijkt. Een permanente magneet M heeft twee weekijzeren
poolschoenen Pi en P2. Deze zijn beide omringd door een
draadwikkeling, waardoor de wisselstroompjes vloeien. Voor
de poolschoenen bevindt zich een zeer dun ijzeren plaatje,
dat rondom vast is ingeklemd. Dit plaatje wordt membraan ge
noemd. De wisselstroompjes wekken in de weekijzeren pool
schoenen magnetische wisselvelden op, die het veld M beurtelings
verzwakken en versterken en dus de aantrekkende kracht op m
eveneens verzwakken en versterken. Het gevolg is, dat m gaat
trillen. Deze trilling heeft gelijksoortige luchttrillingen tengevolge.
Een oor, dat zich in de nabijheid bevindt, hoort zoodoende geluid.
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Omdat hier gebruik gemaakt wordt van de magnetische werking
van den electrischen stroom, spreekt men van de electromagnetische
telefoon.
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Fig. 172.

Van telefoon tot luidspreker.
De telefoon kan dus geen sterke geluiden vóórtbrengen en is dus
geen luidspreker. Waarom kan de telefoon dat niet? Om twee
redenen: le. het membraan kan slechts geringe bewegingen uit
voeren; de amplitude dezer bewegingen is dus slechts klein en, als
gevolg daarvan, de uitgezonden energie eveneens Worden te
sterke stroomen door de spoeltjes gezonden, dan treedt een ernstige
vervorming op: er ontstaan harmonischen; 2e. het membraan
draagt de ontvangen energie niet op de meest gunstige wijze op de
lucht over; slechts een klein gedeelte mechanische energie van het
membraan wordt gebruikt voor het aanstooten van de luchtdeeltjes;
de acoustische energie is daardoor gering en het geluid zwak.
Het verschijnsel onder 2e genoemd is het gevolg van een gebrek
aan aanpassing tusschen energiebron en energie-ontvanger. De
noodzakelijkheid van een zoodanige aanpassing komt in de techniek
herhaaldelijk voor. De juiste aanpassing is noodig om een energie
bron zooveel mogelijk energie aan den energie-ontvanger te doen
afgeven. De stoom, die uit een stoomfluit spuit, heeft veel meer
energie dan in geluid wordt omgezet. Een moderne stoomturbine
daarentegen neemt zooveel energie als maar eenigszins mogelijk is
van den toegevoerden stoom over. Een eenvoudig schepraadje
onder een waterval neemt slechts weinig energie van de beschikbare
hoeveelheid over, maar een goed geconstrueerde Waterturbine
neemt vrijwel alle energie op. Een vioolsnaar, die niet op een klank213

kast is gespannen, geeft een nauwelijks hoorbaar geluid. Een snaar
op een goede viool geeft een flink geluid als gevolg van de goede
aanpassing, die door middel van de vioolkast verkregen wordt
tusschen snaar en lucht. Het begrip aanpassing stamt uit de zwakstroomtechniek. Daar gaat het er in vele gevallen om, uit een
beschikbare energiebron met gegeven inwendigen weerstand, zoo
veel mogelijk energie te betrekken. Het doel wordt bereikt, als de
uitwendige weerstand (dat is de energie-ontvanger) gelijk is aan
den inwendigen weerstand (zie fig. 173). Dit is de reden, dat de
o-
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Fig. 173.

luidspreker van een ontvangtoestel aangepast moet zijn aan de
eindbuis. Ook hier is immers sprake van een energiebron (de buis)
en een energie-ontvanger (de luidspreker). Bij het schakelen van
een willekeurigen luidspreker achter een zekere eindbuis krijgt men
daarom gewoonlijk niet het beste resultaat. De juiste aanpassing
kan verkregen worden met een transformator, die de juiste transformatieverhouding bezit.
De hoornluidspreker.
Ter verbetering van de telefoon tot luidspreker gaat het er nu
om, de aanpassing tusschen membraan en omringende lucht te
verbeteren. Dit kan door het aanbrengen van een hoorn. Denk aan
het gebruik van een scheepsroeper of megafoon. Fig. 174 geeft het
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Fig. 174.

schematisch weer. Voor de lage tonen blijkt deze oplossing echter
niet aannemelijk te zijn, want daarvoor zou de hoorn ongeveer 2 m
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lang moeten zijn! Het nadeel van den hoorn is voorts, dat deze een
sterk richteffect heeft. In huiskamers is dan ook van toepassing
afgezien.
De electromagnetische conusluidspreker.
Een andere oplossing voor den luidspreker is weergegeven in
fig. 175. Inplaats van het membraan is een ijzeren staafje s op een
veer v aangebracht. De veer is aan één einde vastgezet en aan het
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Fig. 175.

Fig. 176.

andere einde bevestigd aan een kegelvormi'g, papieren membraan,
conus genaamd. Aan beide nadeelen der telefoon is nu tegemoet
gekomen: s kan veel meer bewegen dan het ijzeren membraantje en
de conus heeft een veel betere aanpassing aan de lucht. De conus
zet dus veel meer van zijn energie om in geluid. Het nadeel van
deze constructie is, dat s gemakkelijk den magneet kan aanraken
en dan zelfs blijven kleven. Om dat onmogelijk te maken, dient de
constructie van fig. 176. Het zoogenaamde anker A, dat als gevolg
van den stroom door de spoel gaat bewegen, kan nooit den magneet
raken. Men spreekt dan ook van een vrij zwevend anker. Luid
sprekers, die gebouwd zijn volgens dit systeem, zijn algemeen
bekend onder den Duitschen naam Freischwinger.
Al de boven besproken luidsprekers zijn van het e/ecfromagnetische type. Zij hebben alle hetzelfde nadeel, namelijk het
voortbrengen van harmonischen: Ze zijn dan ook minderwaardig
en technisch verouderd sinds het op de markt komen der electrodynamische luidsprekers. die nu besproken zullen worden.
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De electrodynamische luidspreker.
In fig. 177 is een luidspreker van dit type schematisch weer
gegeven. Fig. 178 geeft een bovenaanzicht van den magneet, als
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Fig. 177.

de conus is weggenomen. De krachtlijnen zijn daarop aangegeven,
met de lijntjes k. De eigenlijke magneet is de staaf M, die geplaatst
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is midden in een pot P. De laatste is weer afgedekt met een plaat
L. Zoodoende ontstaat een magneetveld in de spleet tusschen
M en L. In dit magneetveld is een spoeltje S aangebracht, ge
wikkeld op een spoellichaampje, dat vast verbonden is aan den
conus. Het spoeltje beweegt als gevolg van de kracht, die op de
draadwindingen wordt uitgeoefend, door het magnetische veld.
waarin zij zich bevinden. Men spreekt van de electrodynamische
werking op het spoeltje. Deze krachtuitoefening werd reeds in § 1
besproken. In tegenstelling tot de electromagnetische werking is
hier geen sprake van magnetische krachten op ijzeren ankers. Bij
een goede constructie van spoel en magneet kan het ontstaan van
harmonischen in electrodynamische luidsprekers vermeden worden.
De gevoeligheid en het rendement van een electrodynamischen
luidspreker zijn sterk afhankelijk van de magnetische veldsterkte.
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Deze dient dus zoo hoog mogelijk genomen te worden. Daarom
werd oorspronkelijk een electromagneet genomen. Voor de voeding
hiervan is een volledig voedingsapparaat noodzakelijk (gelijkrichter
en afvlakinrichting). Een geringe rimpel op den gelijkstroom is
moeilijk te vermijden en veroorzaakt gebrom in den luidspreker.
Tegenwoordig kunnen zulke sterke permanente magneten ver
vaardigd worden, dat bekrachtiging door een electrischen stroom
niet meer noodig is. Men spreekt dan wel van een permanenidynamischen luidspreker. Dit is echter een onjuiste term.
Om het veld zoo sterk mogelijk te maken, dient de luchtspleet
zoo smal mogelijk te zijn. Dit beteekent, dat de spoel zeer nauw
keurig gecentreerd moet zijn. De centreering geschiedt met behulp
van een of andere constructie, die door C is weergegeven.
De ophanging van den conus in den conusdrager geschiedt
meestal met een gegolfden rand als bij O is geteekend. De conus
drager is op den magneet bevestigd.
Voor een goede werking van het geheel is het noodig, dat het
beweegbare gedeelte licht en soepel kan bewegen en daarbij
trillingen met flinke amplitude kan uitvoeren, zonder dat ver
vorming ontstaat. Maar ook moet een zekere remming der be
wegingen aanwezig zijn om eigen trillingen van het systeem zoo
snel mogelijk weg te dempen. Uit een en ander is duidelijk, dat de
constructie van conus en centreering een grooten invloed op de
kwaliteit der weergave heeft.
Middelen ter verbetering van de weergave van hooge en lage
tonen.
Voor de lage tonen is de aanpassing van den conus aan de
omringende lucht onvoldoende. Dit komt doordat de trillingen, die
voor en achter den conus ontstaan, elkaar tegenwerken en zoo
doende geen voortplanting naar grooten afstand ontstaat. Beweegt
de conus namelijk naar voren, dan ontstaat' een luchtsamenpersing
aan de voorzijde en een luchtverdunning aan de achterzijde. Als
gevolg daarvan stroomt de lucht om den rand heen van voor naar
achter en op eenigen afstand van den conus wordt van een beweging
niets merkbaar. Die strooming moet dus tegengegaan worden. Dat
kan geschieden door een klankbord of klankkast. Deze moeten
voldoende groot zijn en zoo stevig, dat daarin geen eigen trillingen
optreden. Een metalen plaat is daarom in het algemeen zeer
ongeschikt. De kast moet aan de achterzijde open zijn, anders gaat
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de luchthoeveelheid in de kast eigen trillingen uitvoeren. De kast
mag wel dicht gemaakt worden, als deze aan de binnenzijde goed
bekleed is met absorbeerend materiaal, dat de luchttrillingen in de
kast 'snel wegdempt. Een afdoende absorptie is echter moeilijk te
bereiken.
Bij de weergave der hooge tonen is van den conus vrijwel alleen
het middengedeelte werkzaam. In verband hiermee is de uitstraling
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der hooge lonen dikwijls sterk gericht. Om de hooge tonen zooveel
mogelijk te verspreiden, wordt de trechter T aangebracht. Fig. 179
toont een foto van een luidspreker (Philips). Om den conusdrager
is een doekje gelegd, dat het indringen van stof tegengaat. Stof in
de luchtspleet is natuurlijk verkeerd, maar ijzervijlsel is veel erger.
De magneetpot is aan de achterzijde duidelijk zichtbaar. Fig. 180
geeft een doorgesneden luidspreker weer.

Fig. 180.
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Frequentiekaraktecistiek.
Indien alle onderdeden van luidspreker en kast zoo goed mogelijk
uitgevoerd worden (veldsterkte van 10.000 gauss, klankbord van
2X2 m, speciaal conusmateriaal enz.), wordt een zeer goed
resultaat verkregen. Toch is de kwaliteit nog niet te vergelijken met
die van microfoons en versterkers. De luidspreker is de zwakste
schakel in de radioketen van studio tot huiskamer. De weergave van
een luidspreker kan uitgezet worden als functie van de frequentie.
Men krijgt dan de frequentiekarakteristiek. Deze vertoont, ook van de beste exemplaren, een grillig verloop. Allerlei ongewenschte
pieken zijn aanwezig en de weergave der hoogste en der laagste
tonen is belangrijk minder goed dan de weergave van het gebied
tusschen 400 en 3000 Hz. Om het geheel zoo goed mogelijk te
maken, wordt de karakteristiek van den laagfrequentversterker,
zoodanig gemaakt, dat de combinatie van versterker, luidspreker en
kast zoo goed mogelijk is. Als gevolg hiervan kan het voorkomen,
dat het plaatsen van een toestelchassis in een andere kast een
slechte uitkomst geeft.
Luidsprekers van groot vermogen.
Bij verkondigingsinstallaties, vooral in de open lucht, zijn luid
sprekers noodig, die een groot vermogen kunnen verwerken, b.v.
10 tot 25 W. In vele gevallen zal dan met voordeel gebruik gemaakt
kunnen worden van een richteffect. Vandaar dat veelal hoorns
worden toegepast. De vorm dezer hoorns wordt theoretisch bepaald.
De lage tonen beneden 200 Hz komen in deze luidsprekers dikwijls
niet tot hun volle recht; dat is voor het doel geen bezwaar, doch
zelfs gewenscht. In plaats van een conus wordt in vele gevallen
een membraan, ook trilplaat genoemd, toegepast. Dit membraan
wordt electrodynamisch bewogen.
De kristalluidspreker.
Tenslotte zij nog vermeld, dat luidsprekers kunnen worden ver
vaardigd met behulp van een kristal. Sommige kristallen vertoonen
n.1. reen belangrijk piezo~electrisch effect. Dat beteekent, dat zij
onder mechanischen druk een electrische lading verkrijgen, en
omgekeerd, dat zij zich mechanisch vervormen als op twee goed
gekozen tegenover elkaar liggende vlakken electrische ladingen
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worden gebracht. Deze vlakken worden daartoe belegd met een
metalen plaatje. Fig. 181 geeft schematisch de constructie van
zoo’n luidspreker weer. De punten A, B en C zijn vast ingeklemd,
D is beweegbaar en verbonden met den conus. K zijn de kristal-

plaatjes en M de metalen plaatjes. De lage tonen worden door
dezen luidspreker zeer slecht weergegeven. De toepassing is daarom
beperkt. Voor spraak, zooals b.v. in oproepinstallaties, is hij wel
bruikbaar.
§ 40.

Microfoons.

Taak van den microfoon.
De telecommunicatie heeft plaats door middel van de overdracht
van electrische stroomen en trillingen. Om het gesproken woord of
de muziek naar veraf gelegen plaatsen over te brengen, moeten
daarom electrische stroompjes worden opgewekt, die beantwoorden
aan de geluidstrillingen. De electrische trillingen vormen als het
ware het electrische beeld van de geluidstrillingen. Zooals reeds
eerder werd medegedeeld, maakt men van een microfoon gebruik
om dit electrische beeld voort te brengen. De stroompjes ontstaan
als gevolg van de beïnvloeding van den microfoon door de geluids
trillingen.
Beoordeeling der kwaliteit.
Er bestaan vele uitvoeringen van microfoons in uiteenloopende
kwaliteit. Bij de beoordeeling der kwaliteit zijn de volgende eigen221
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schappen van beteekenis: de gelijkmatigheid der weergave van het
geheele frequentiegebied der geluidsgolven; de gevoeligheid, de
mate, waarin geruisch wordt opgewekt, en bovendien nog de
richtingsgevoeligheid. De gevoeligheid geeft aan de waarde der
wisselspanning, die ontstaat als gevolg van een zekere geluids
sterkte. Als gevolg van de bewegende deelen ontstaan in een
microfoon, behalve de gewenschte, ook ongewenschte stroompjes.
Deze openbaren zich, na het omzetten in geluidstrillingen, als een
geruisch.
Naar het .toegepaste systeem kunnen de microfoons in vier
groepen worden onderscheiden.
De eerste groep microfoons is die dér koolmicrofoons. Hierin
wordt gebruik gemaakt van de variatie van een weerstand onder
invloed van geluidstrillingen. De beste uitvoering is die van fig. 182.

In een zwaar blok B van niet geleidend materiaal, b.v. marmer, is
ruimte R uitgespaard en zijn twee bouten Sj en S2 bevestigd. De
ruimte R is afgesloten met een membraan M, dat weer beschermd
is door een geperforeerde plaat of een gaasje G. De ruimte R is _
gevuld met koolkorrels. De weerstand tusschen Sj en S2 wordt
zoodoende gevormd door de kool, maar is afhankelijk van den druk,
waarmede de korrels op elkaar gedrukt worden. Hoe sterker de
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druk, hoe kleiner de weers'and. Welken invloed hebben nu geluidstrillingen op het membraan? De luchtdeeltjes botsen er tegen aan,
evenals erwten tegen de plaat, waarop zij worden uitgestort. Die
erwten veroorzaken, als resultaat van alle botsinkjes. een druk op
de plaat. Evenzoo de luchtdeeltjes op het membraan. De druk is
afhankelijk van de sterkte der trillingen. Wordt nu het membraan
door geluidstrillingen bewogen, dan worden de korrels in de ruimte
R minder of meer op elkaar gedrukt en verandert dus de weerstand.
Indien er een stroom vloeit, wisselt deze dientengevolge in sterkte.
Dat beteekent, dat een wisselstroompje ontstaat. Het toegepaste
schakelschema is weergegeven in fig. 183. De koolmicrofoon heeft
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een groote gevoeligheid en is naar verhouding goedkoop en robuust.
De bezwaren zijn echter nog al groot: altijd is een accu of p.s.a.
noodig (een batterij kan meestal niet genoeg stroom leveren); het
geruisch is belangrijk; de weergave van hooge en lage tonen is
slecht, zoodat deze microfoon voor muziekdoorgifte geheel onge
schikt is; de gevoeligheid is niet constant, beneden een zekere
geluidssterkte wordt niets meer doorgegeven; een veerende op
hanging is noodzakelijk. In tegenstelling tot alle volgende typen is
als gevolg van de groote gevoeligheid geen speciale voorversterking
in een zoogenaamden microfoonversterker noodzakelijk.
De electrodynamische microfoon.
De tweede groep is die der electrodynamische microfoons. De
eerste soort daarvan vertoont veel overeenkomst met een electrodynamischen luidspreker: een spoeltje, aan een membraan bevestigd,
bevindt zich in de luchtspleet van een potmagneet. Als gevolg van
de geluidstrillingen gaat het spoeltje bewegen. De beweging in het
magnetische veld doet in het spoeltje een wisselspanning ontstaan
(§ 2). Gezien de overeenkomstige constructie verwondert het niet,
dat ook een electrodynamische luidspreker als microfoon te ge
bruiken is! Bij de tweede soort is een zig-zag geplooid metaallint
(zie fig. 184) gespannen tusschen de polen van een hoefmagneet.
De beweging van dit bandje in het magneetveld doet in het bandje
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een electrische spanning ontstaan. Men spreekt van den band~
microfoon.

De condensatormicrofoon.
De condensatormicrofoons vormen de derde groep. In deze
microfoons is het membraan de eene plaat van een condensator,
terwijl de andere plaat onbeweeglijk op zeer geringen afstand
geplaatst is. De condensatorplaten worden verbonden met de polen
van een batterij. Beweegt nu het membraan, dan verandert de
afstand tusschen de platen en daarmee de capaciteit. Een ver
andering van capaciteit bij gelijkblijvende batterijspanning heeft een
verandering van de lading tengevolge (zie § 6). Een verandering
der lading kan echter slechts ontstaan door middel van een
stroompje van batterij naar plaat of omgekeerd. Er ontstaan zoo
doende electrische stroompjes in weerstand R van fig. 185 en dus
electrische wisselspanningen op de klemmen a en b. Aangezien de
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Fig. 185.

capaciteit der leiding tusschen microfoon en versterker parallel staat
met de microfooncapaciteit, heeft deze een verzwakkenden invloed.
Om dien tegen te gaan, moet de leiding zeer kort zijn. Microfoon
en versterker worden daarom tot één geheel vereenigd.
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De kristalmicrofoon.
De laatste groep vormen de kristalmiccofoons. Zij vertoonen de
omgekeerde werking van de kristalluidsprekers. Het kristal wordt
door middel van een membraan of rechtstreeks als gevolg van
geluidstrillingen heen en weer gebogen. Het piezo-electcisch effect
heeft dan wisselspanningen tengevolge. Bruikbare kristallen zijn die
van' Seignettezout en kwarts. Vocht is hiervoor zeer schadelijk en
eenmaal boven de temperatuur van 55° C gebracht, zijn ze verder
onbruikbaar.
Eigenschappen der verschillende typen.
De bandmicrofoon heeft de zwakste gevoeligheid. De gevoelig
heid van den condensatormicrofoon is ongeveer het dubbele daar
van, die van den kristalmicrofoon en dynamischen microfoon het
25-voudige en die van den koolmicrofoon is nog eens 10 a 50 maal
zoo groot! Het is dus duidelijk, dat de benoodigde versterkingsgraad
zeer verschilt! Bovendien is de inwendige weerstand zeer ver
schillend, zoodat nauwkeurig op de goede aanpassing door middel
van de juiste transformatoren en weerstanden moet worden gelet.
Een microfoon met hooge impedantie (de kristal- en de condensator
microfoon) mag daarom niet zoo maar door middel van een lange
leiding met veel capaciteit met den versterker worden verbonden.
De groote capaciteit geeft namelijk vooral voor de hooge frequenties
een lage impedantie aan den energie-ontvanger. Aangezien de
microfoonspanningen in het algemeen zeer gering zijn, zullen
inductiespanningen in de microfoonleiding van buiten af, zeer
gemakkelijk een hinderlijke sterkte krijgen, vooral als de microfoon
een hooge impedantie heeft. Men zegt, dat de microfoonleiding zeer
gevoelig is, b.v. voor gebrom. Een afgeschermde leiding is daarom
noodig.
Condensator- en kristalmicrofoons vertoonen geen geruisch. In de
electrodynamische microfoons ontstaat dikwijls een onaangenaam
geruisch als gevolg van wind.
Vooral van condensator-, band- en kristalmicrofoons kan een
goede weergavekwaliteit verwacht worden.
Microfoons zijn gewoonlijk zeer ongevoelig voor geluid van de
achterzijde, bandmicrofoons bovendien voor geluid van opzij. De
richtinggevoeligheid is meestal gewenscht om ongewenschte geluiden
niet op te vangen en acoustisch genereeren (fluiten) te voorkomen.

225

:

\
Microfoons vragen in het algemeen een zorgzame behandeling
om beschadiging door stooten, warmte of vochtigheid te voorkomen.
Fig. 186 geeft een electrodynamischen microfoon, fig. 188 een
bandmicrofoon, fig. 189 een koolmicrofoon en fig. 187 een kristalmicrofoon, alle van Philips.
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Fig. 186.

Fig. 187.
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§ 41.

Gramofoons.

Het vastleggen van geluid.
De gramofoonplaat is een middel om allerlei geluiden als het ware
te conserveeren. Met behulp van een gramofoonplaat kan op elk
gewenscht moment een vroeger vastgelegd geluid weer voortge
bracht worden. Een gramofoonplaat is voor het oor wat een film
strook voor het oog beteekent. Behalve de gramofoonplaat zijn er
moderner middelen, waarmede hetzelfde doel bereikt wordt. Bij een
geluidsfilm (sprekende film) is op de filmstrook een bandje voor de
geluidsweergave gereserveerd. Langs fotografischen weg is de door
zichtigheid daarvan in opeenvolgende punten zeer verschillend ge
maakt. Indien de film met zekere snelheid tusschen een spieet
vormige lichtbron en een fotocel doorschuift, zal de lichtsterkte op
de fotocel varieeren en daardoor zal een in sterkte wisselende electrische stroom in die cel ontstaan. Deze stroom zal na versterking
in een luidspreker geluid kunnen voortbrengen. Bij het PhilipsMiller systeem wordt gebruik gemaakt van een film, die uit een
doorzichtige en ondoorzichtige laag bestaat. De doorgelaten lichthoeveelheid wordt geregeld door een, in breedte wisselende, strook
uit de laatste laag te snijden. De jongste concurrent van de gramofoon is de magnetofoon. Daar wordt een staalband onder den invloed der geluidstrillingen meer of minder sterk gemagnetiseerd.
Bij het bewegen van dezen band langs een spoel ondergaat deze dus
den invloed van een in sterkte wisselend magneetveld. Als gevolg
daarvan worden in die spoel in sterkte wisselende spanningen geinduceerd. De band kan ontmagnetiseerd worden en vervolgens
voor een andere opname gebruikt.
In tegenstelling tot de gramofoonplaat vertoonen de films en
banden geen slijtage bij het afdraaien. Zij brengen echter belangrijk
hoogere kosten met zich mede, maar kunnen een betere weergavekwaliteit geven.
De gramofoonplaat.
De gramofoonplaat is een ronde schijf, waarop een spiraalvormige
groef is gesneden. De spoed van deze groef is zeer klein (100 sporen
per inch), zoodat na één omwenteling van de schijf de groef bijna
in hetzelfde punt uitkomt. Door de groef niet een vloeiend verloop,
doch, beantwoordende aan zekere geluidstrillingen, een zigzagvorm
te geven, kunnen die geluidstrillingen worden vastgelegd. Indien
een scherpe naald in de groef geplaatst wordt en de plaat rondge228

draaid, zal de naald, indien deze op de juiste wijze is bevestigd, de
groef volgen. De naald krijgt dus ten opzichte van de hoofdrichting
der groef een heen en weer gaande beweging. Het gaat er nu om
deze beweging te gebruiken voor het opwekken van electrische
spanningen.
De gramofoonopnemer. Verschillende systemen.
Dit is een gelijksoortig probleem als in den microfoon werd op
gelost. We mogen dus dezelfde systemen verwachten. Dit gaat
echter niet geheel op, daar slechts de gevoeligste methoden worden
toegepast voor de constructie van den gramofoonopnemer. Dat zijn
de electrodynamische en de kristalmethode. De constructie met de
koolkorrels is ook beproefd, maar leidde niet tot een gunstig
resultaat. De electrodynamische opnemers zijn nogal kostbaar en
worden niet veel gebruikt. Zij berusten op het principe, dat een
spanning wordt opgewekt in een spoel, die in een sterk magneetveld
beweegt. Het systeem van den kristalopnemer is schematisch weer
gegeven in fig. 190. Het kristal K is aan één zijde ingeklemd en
draagt aan de andere zijde de naald N. De beide zijden zijn belegd
met een geleidend plaatje, waarvan de electrische spanningen
worden af genomen. De kristalopnemer veroorzaakt door zijn licht
gewicht een goede weergave, juist ook van de hooge tonen en een
geringe plaatslijtage. Deze opnemer moet met behulp van een
grooten weerstand R (0,5 a 1 M Q) op den versterker worden aan
gesloten (fig. 191).

Fig. 191.
Vroeger werd veel gebruikt de electromagnetische opnemer. Deze
heeft een constructie, die gelijkt op sommige electromagnetische
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luidsprekers. Als gevolg van den onvermijdbaren magneet is hij
zwaar en veroorzaakt daardoor slijtage van de plaat. Evenals in de
gelijknamige luidsprekers treden gemakkelijk niet-lineaire vervor
mingen op.
Extra versterking der lage frequenties.
Bij het snijden van de groef worden de frequenties beneden
300 Hz verzwakt weergegeven. Het is daarom noodig, dat deze
frequenties bij de weergave extra versterkt worden in de goede
verhouding. Dit kan geschieden door den opnemer voor deze
frequenties extra gevoelig te maken of door den versterker zoodanig
te construeeren, dat deze den lagen frequenties een extra versterking
geeft.
Directe weergave.
Oorspronkelijk, toen men nog geen versterkers kende, werd geen
omzetting in electrische trillingen uitgevoerd. De naald bracht de
beweging over op een membraan. Een flinke hoorn was het middel
tot het verkrijgen van voldoende acoustische energie. In koffergramofoons is dit nog steeds gebruikelijk. De geluidssterkte is van
zelfsprekend beperkt.
De opstelling van den arm.
De opnemer is met een arm aan een draaipunt bevestigd. De arm
kan in dat punt heen en weer, doch eveneens op en neer bewegen.
Zoodoende kan de naald steeds de groef blijven volgen. Voor een
goede weergave en een geringe slijtage is het noodig, dat de
bewegingsrichting van de naald loodrecht staat op de raaklijn aan
de groef. Dit kan helaas slechts op een punt van de plaat het geval
zijn. De opstelling van den opnemer moet zoo gekozen worden, dat
aan bovenstaande voorwaarde ongeveer in het midden der groef
voldaan is. De afwijkingen aan beide einden der groef worden
kleiner door een langeren arm te nemen en door den opnemer
eenigszins schuin aan het einde van den arm te plaatsen. Fig. 192
geeft de juiste opstelling aan.
Groef en draaisnelheid.
De groef loopt van buiten naar binnen, dus van b naar a in fig.
192. Het gedeelte binnen cirkel a wordt niet gebruikt, omdat naar
mate men het middelpunt meer nadert, de steeds sterkere kromming
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van de groef en de steeds geringere snelheid het onvervormde
snijden en opnemen steeds moeilijker maken. De diameter van a
mag niet kleiner zijn dan ongeveer 10 cm. De draaisnelheid is
genormaliseerd op 78 omwentelingen per minuut. De draairichting
is volgens den pijl. Het is noodzakelijk, dat de draaisnelheid zeer
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constant is, daar anders de frequenties gewijzigd zouden worden
weergegeven. Dit zou zich openbaren als een zeer storende ver
vorming. De remmende werking van den opnemer is niet constant,
maar afhankelijk van den aard van het geluid. Een en ander maken
het noodig, dat een sterke motor gebruikt wordt. De voorkeur dient
gegeven aan een synchroonmotor, die een vast toerental heeft. Het
feit, dat een dergelijke motor niet uit zichzelf aanloopt, is van weinig
beteekenis. Een zware platenschijf werkt als vliegwiel en bevordert
dus een rustigen gang. Indien geen synchroonmotor gebruikt wordt,
kan met een zoogenaamde stroboscopische schijf bij een lamp op
50 Hz-wisselstroomnet de snelheid nauwkeurig worden gecontro
leerd.
Montage van schijf en motor.

i

Het geheel dient zoodanig gemonteerd te zijn, dat geen gebrom
ontstaat als gevolg van mechanische trillingen. Trillingen kunnen
ontstaan in te lichte onderdeden of in den motor. Wordt voor het
geheel een losse kast gebruikt, dan moeten platenschijf en motor
op één as geplaatst of door een overbrenging zonder speling ge
koppeld zijn. Tezamen met den opnemer zijn zij op een plank
gemonteerd, die met behulp van rubberringen op een houten kast
wordt bevestigd. In het geval van een vaste opstelling kan de motor
in rubber worden opgehangen. De koppeling tusschen de motoras
en de as van de platenschijf moet eenige soepelheid hebben, zoodat
trillingen sterk gedempt worden. Deze koppeling mag echter niet
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uitgesproken veerkrachtig zijn, daar dan zwevingen in de snelheid
van de platenschijf gaan optreden. Vanzelfsprekend moeten de
lagers zoo zijn, dat de platenschijf zich niet ten opzichte van den
opnemer kan verplaatsen.
Naald en naaldgeruisch.
De naald dient den vorm der groef nauwkeurig te volgen. De
vorm der naald is daarom van groote beteekenis. Een te dikke naald
heeft snel de punt versleten, met tot gevolg, dat de randen der
groef beschadigd worden, onder voortbrenging van veel naaldgeruisch. Zeer fijne naalden zijn te buigzaam, waardoor zij eigen
trillingen kunnen vertoonen. Een tusschensoort naald is het beste.
Dezelfde naald dient slechts een beperkt aantal malen te worden
gebruikt, daar anders de nadeelen van de te dikke naald naar voren
komen. Naalden, die geen verwisseling behoeven, zijn vervaardigd
van safier of diamant.
Als gevolg van zeer kleine ongelijkheden in het materiaal van de
plaat ontstaan oneffenheden in de wanden der groef. Deze komen
overeen met de vervormingen van de groef in de frequenties van
omstreeks 6000 tot 7000 Hz. Die oneffenheden doen natuurlijk haar
invloed gelden op de bewegingen der naald en veroorzaken een
samenstel van bovengenoemde frequenties, dat zich als het typische
naaldgeruisch laat hooren. Teneinde dit geruisch te vermijden,
worden deze frequenties wel in een filter uitgezeefd.
Beperktheid der weergave.
De weergave van frequenties boven 6000 Hz op gramofoonplaten
is in de praktijk niet goed mogelijk. Met speciaal plaatmateriaal,
een goede nieuwe naald en een zeer goeden opnemer komen ze te
voorschijn, doch reeds na enkele malen draaien zijn de uiterst fijne
oneffenheden, waardoor ze bepaald worden, afgesleten.
De dynamiek is eveneens beperkt, namelijk tot maximaal 35 dB.
§ 42.

Batterijen.

Waar komt de electrische energie vandaan?
Evenals electromotoren, electrische verwarmingstoestellen en
electrische lampen betrekken ontvangtoestellen het voor hun werking
benoodigde vermogen uit een electrische energiebron. Bij de
paragraaf over de voeding der toestellen zijn als zoodanige bronnen
genoemd de electriciteitsnetten, de batterijen en de accu’s. De
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eigenlijke bron van het electriciteitsnet is een generator, waarvan de
besproken rijwieldynamo een eenvoudig voorbeeld is. Energie kan
echter niet zoo maar ontstaan, doch moet ergens vandaan komen.
Bij een generator wordt de energie in den vorm van mechanische
energie geleverd door de aandrijvende machine of motor. In
batterijen en accu’s bewerkt een geheel andere oorzaak de voort
brenging van electrische energie. Daar is het de scheikundige, of
met een vreemd woord, de chemische werking tusschen de stoffen,
die in het element de electrische energie levert. Een andere mogelijk
heid tot het verkrijgen van electrische energie is die, welke in het
thermokoppel wordt toegepast. Wanneer de verbindingsplaats van
twee verschillende metalen of metaallegeeringen wordt verhit en de
andere uiteinden op een lagere temperatuur worden gehouden,
ontstaat tusschen deze vrije uiteinden een spanning (zie fig. 193).
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Fig. 193.

Het'einde A wordt verhit en met den meter M wordt dan een
stroom geconstateerd. Ijzer en constantaan worden voor dit doel
veel toegepast. In het thermokoppel is de toegevoerde warmte de
bron der electrische energie. Het thermokoppel wordt gebruikt voor
temperatuursmetingen en in meetinstrumenten voor wisselstroom.
Het galvanisch element.
Wanneer twee verschillende metalen in een electrisch geleidende
vloeistof worden geplaatst, zonder dat zij elkaar, aanraken, blijkt er
een electrische spanning tusschen deze metalen aanwezig te zijn.
Dit is ontdekt door den Italiaan Galvani. Daarom spreekt men van
een galvanisch element. Inplaats van een metalen staaf kan ook een
koolstaaf worden genomen. Verbinden we de beide staven buiten
het bad met behulp van een electrischen weerstand, dan gaat een
electrische stroom vloeien. Buiten de vloeistof vloeit de stroom van
de positieve pool naar de negatieve pool (men zegt ook wel van plus
naar min) en in de vloeistof van min naar plus. In § 1 zagen we,
dat een stroom door 'een vloeistof een scheikundige werking heeft.
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Dit blijkt uit het ontstaan van de gasbellen aan de pluspool, maar
ook uit het langzaam maar zeker wegteren van de minpool. Deze
lost namelijk geheel op. Naarmate dit oplossen voortschrijdt en de
pool dus kleiner wordt, wordt de geleverde stroom kleiner tot
tenslotte het element is uitgeput.
De noodzakelijkheid van den depolarisator.
De gasontwikkeling heeft op de werking van het element een
ongunstige werking. De pluspool is namelijk, nadat de stroom een
tijdje gevloeid heeft, met een gaslaagje bedekt. Dit laagje verhindert
het contact tusschen vloeistof en pluspool en verhoogt daardoor den
inwendigen weerstand van het element en vormt zelfs een tegen-emk.
Dat de spanning op de klemmen van het element hierdoor aanzienlijk daalt, is duidelijk. Het element wordt zelfs vrijwel onbruik
baar. Het ontstaan van de tegen-emk noemt men polarisatie. Om
dit tegen te gaan, moet het gas, in dit geval waterstof, zoo snel
mogelijk verdwijnen. Een goede methode daarvoor is het aanvoeren
van zuurstof. Waterstof en zuurstof verbinden zich namelijk
tezamen tot water, dat hier geheel onschuldig is. Een stof, die
gemakkelijk zuurstof afstaat en daartoe in het element gebruikt
wordt, heet depolarisator. „De” beteekent hier, dat de stof ontpolariseert.
Het Leclanché-element.
Het meest bekende galvanische element is dat van Leclanché.
(spreek uit le klansjee). De negatieve pool is een zinken staaf, de
vloeistof is een salmoniakoplossing, de pluspool is een koolstaaf.
Deze laatste is, omgeven door een laag bruinsteenpoeder, in een
poreuzen pot geplaatst. Het geheel is vereenigd in een glazen beker.
Het bruinsteenpoeder dient als depolarisator. Ter vermijding van
den poreuzen pot wordt de bruinsteenpoeder, gemengd met koolpoeder, tezamen met de koolstaaf veelal tot één geheel geperst.
Daarmee wordt de inwendige weerstand belangrijk verminderd. Het
element levert een spanning van ongeveer 1,5 V. Het geheel neemt
veel plaats in en is door de aanwezigheid der vloeistof moeilijk
hanteerbaar. Daarom heeft men de droge elementen vervaardigd,
veelal batterijen genoemd. Het bruinsteen wordt met behulp van een
linnen zakje op zijn plaats gehouden. Inplaats van de vloeistof
wordt een breiachtige massa van in salmoniak gedrenkt zaagsel
gebruikt. Dit alles wordt tezamen in een zinken busje geplaatst. Dat
. busje is tevens de minpool.
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Andere samenstellingen.
Behalve het Leclanché-element zijn in den loop der jaren nog vele
andere mogelijkheden beproefd. In vele gevallen onderscheiden zij
zich door de wijze van depolarisatie. Deze wordt soms verkregen
door een vloeistof te nemen, die gemakkelijk zuurstof afgeeft, soms
ook door zuurstof aan de lucht te onttrekken door toepassing van
bijvoorbeeld poreuze kool. In het laatste geval spreekt men wel van
een luchtzuurstofelement. De hierin toegepaste wijze van depolari
satie werkt minder goed. zoodat het element slechts geschikt is voor
kort gebruik met betrekkelijk lange onderbrekingen. In de tusschenpoozen wordt dan voldoende depolarisatie verkregen. Als vloeistof
is gebruikt: natronloog, verdund zwavelzuur, geconcentreerd
salpeterzuur en kopersulfaat. Als pluspool komen dan koper of
platina in aanmerking. De spanningen varieeren van 0.7 tot 2,3 V.
Gebruiksaanwijzingen.
Het spreekt vanzelf, dat alle natte elementen een zorgvuldige
verzorging vereischen; de omgang met zwavelzuur en salpeterzuur
vereischt het nemen van de noodige voorzorgen. De aansluitklemmen
behooren tegen chemische aantasting gevrijwaard te zijn.
Door serieschakeling van een zeker aantal elementen kan de
gewenschte spanning verkregen worden. Daarbij neemt echter de
inwendige weerstand evenveel toe als de spanning!
Indien een te sterke stroom aan een batterij wordt onttrokken, zal
de depolarisatie het tempo niet voldoende kunnen bijhouden en de
spanning op de klemmen snel dalen. De levensduur wordt boven
dien verkort.
De capaciteit.
Om de prestatie, waartoe een batterij in staat is, te kunnen aan
geven, heeft men het begrip capaciteit (bevattingsvermogen!) inge
voerd. De capaciteit wordt uitgedrukt in ampère-uren, afgekort Ah.
Het aantal ampère-uren verkrijgt men door de afgenomen stroomsterkte te vermenigvuldigen met het aantal uren gedurende welke
deze stroom geleverd kan worden. In het algemeen is de capaciteit
kleiner bij grooter stroomsterkte. Deze capaciteit heeft natuurlijk
niets te maken met die van een condensator! Om een indruk te
geven, kunnen van Amerikaansche batterijen de volgende gegevens
vermeld worden. Een gloeistroombatterij (1,5 V) met een gewicht
235

!
!

■

van 1 kg leverde 300 mA gedurende 340 uren. De spanning was
toen gedaald tot 1 V. De geleverde capaciteit was dus ca 100 Ah.
Een anodebatterij (120 V) met een gewicht van 11 kg leverde
30 mA gedurende 100 uren. De spanning was toen gedaald tot
70 V. De geleverde capaciteit was dus 3 Ah.
§ 43.

Accumulatoren.

Vergelijking met batterij en condensator.

i

De naam is ontleend aan het vreemde woord accumuleeren, dat
opzamelen beteekent. Men spreekt gewoonlijk kortweg van accu. De
accu zamelt electrische energie op door een chemische omzetting
op de polen. Zij geeft weer electrische energie af bij een chemische
omzetting in omgekeerde richting, waardoor de polen weer in den
ouden toestand komen. De accu heeft dus met de batterij gemeen,
dat de electrische stroom uit een scheikundige werking ontstaat.
Het verschil is, dat de batterij slechts eenmaal gebruikt kan
worden, terwijl de accu na ontlading met behulp van een
electrischen stroom weer teruggebracht kan worden in den
toestand, waarin electrische energie kan worden afgegeven. Dat
afgeven noemt men ontladen. Dit ontladen is geheel iets anders
dan het ontladen van een condensator! Daar is electrische energie
aanwezig, die van de platen wordt weggeleid; in den accu is echter
chemische energie aanwezig, die electrisch wordt afgevoerd. Het
verschil komt duidelijk uit in het spanningsverloop. De spanning op
den condensator vermindert zeer snel, terwijl die van den accu ge
durende langen tijd vrijwel constant blijft.
De loodaccu.
De meest bekende accu is de zoogenaamde loodaccu. Deze be
staat uit twee looden platen, de polen, geplaatst in een glazen of
ebonieten bak met zwavelzuur. In geladen toestand is de positieve
plaat bedekt met het donkerbruine loodoxyde en de negatieve plaat
met een poreuze grijze laag van fijn verdeeld lood van sponsachtigen vorm, loodzwam genaamd. Loodoxyde en loodzwam worden
het actieve materiaal genoemd. Na ontlading zijn loodoxyde en
loodzwam beide grootendeels omgezet in loodsulfaat. Deze stof is
een scheikundige verbinding van lood en zwavelzuur. De negatieve
plaat is daarbij lichter en de positieve plaat donkerder van kleur
geworden.
In volgeladen toestand is de spanning tusschen de platen ca
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2,8 V. Bij ontlading daalt deze zeer snel tot ca 2,1 V. Daarna daalt
de spanning gedurende de ontlading zeer geleidelijk tot 1,9 a 1,85 V,
waarna niet verder onladen mag worden, daar anders wegens het
optreden van niet omkeerbare scheikundige werkingen onherstelbare
beschadigingen zouden ontstaan. De hoogte van de spanning is
echter geen goede maat voor den graad van ontlading. Om den
ladingstoestand te weten, maakt men gebruik van het verschijnsel,
dat het soortelijk gewicht van de vloeistof bij ontlading afneemt. Het
soortelijk gewicht, afgekort s.g., geeft de verhouding aan tusschen
het gewicht van de vloeistof en het gewicht van een gelijke hoeveel
heid water. Bij ontlading wordt de vloeistof dus lichter van gewicht.
Dit wordt gemeten met een zuurweger. Deze heeft den vorm van
fig. 194. Het ding is van glas en op den smallen steel van een geijkte
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Fig. 194.

schaalverdeeling voorzien. Naarmate de vloeistof lichter is, zakt de
zuurweger dieper in de vloeistof. Op het punt, waar de schaalver
deeling door het vloeistofapparaat steekt, wordt het s.g. afgelezen.
Indien het s.g. gedaald is tot 1,18, dan mag niet verder worden
ontladen. In geladen toestand is het s.g. = 1,20 a 1,25.
Het laden van den loodaccu.
Het laden moet gebeuren met een niet te sterken stroom. De
spanning stijgt regelmatig tot ca 2,3 V. Dan is het grootste gedeelte
van het loodsulfaat verdwenen en begint een gasontwikkeling aan
de polen. Dit noemt men het koken van den accu. De spanning stijgt
nu, als gevolg van de aanwezigheid van het gas (polarisatie), snel
tot 2,8 V. De lading moet worden doorgezet tot het koken aan beide
polen in flinke mate optreedt. Het mag echter vooral niet te lang .
duren, daar anders de lagen van loodoxyde en loodzwam
afbrokkelen. Hierdoor zou de capaciteit van den accu verminderen
en ontstaat het zoogenaamde slib op den bodem van den accu. Een
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normale laadtijd is 8 a 10 uur. De temperatuur mag niet stijgen
boven 50° C. Indien een kortsluiting in den accu aanwezig is,
stijgen onder het laden de spanning en het s.g. slechts langzaam,
doch de temperatuur zeer sterk. Kortsluiting kan ontstaan door
kromtrekken der platen of door het zich ophoopen van te veel slib.
Het kromtrekken komt vooral voor bij de positieve platen, als gevolg
van te ver doorgevoerd of te snel ontladen.
Gebruiksaanwijzing.
Een loodaccu vereischt een zorgvuldige behandeling, daar anders
de capaciteit snel afneemt en zeer gemakkelijk onherstelbare
defecten kunnen optreden. Lading en ontlading moeten gewoonlijk
niet te sterk geschieden; op geregelde tijden moet echter ontladen
worden tot 1,8 V en geladen tot volle gasontwikkeling gedurende
ongeveer een kwartier. De ontwikkelde gassen zijn ontplofbaar. Een
behoorlijke ventilatie is dus noodzakelijk en alle vuur dient ver
meden te worden. Op geregelde tijden moet de vloeistof aangevuld
worden met gedestilleerd water. Pomp- of leidingwater hebben
verontreinigingen, die zelfontlading, dat is ontlading door inwendige
stroompjes, kunnen veroorzaken. De vloeistof moet steeds 10 a
15 mm boven de platen reiken. Een accu mag nooit geheel ontladen
blijven staan, evenmin geladen. Het vat en de contacten dienen
goed schoon te worden gehouden. Eens per jaar moet de accu
geledigd, met een waterstraal uitgespoeld en terstond weer gevuld
worden met de vloeistof van het juiste s.g.
Het sulfateeren.
Als gevolg van slechte behandeling kan het loodsulfaat op de
platen zich uitkristalliseeren als een harde wit-grauwe laag. Deze
neemt aan de scheikundige werking geen deel meer en draagt dus
niet meer bij tot de oplading. De capaciteit wordt dus minder en
bovendien de inwendige weerstand hooger. Het uitkristalliseeren op
de platen noemt men sulfateeren. Dit is een zeer ernstig euvel, dat
ontstaat als gevolg van
a. te sterk ontladen, b.v. kortsluiting;
b. te sterk zuur (s.g. hooger dan 1,3);
. c. te lang ontladen staan;
d. zelfontlading.
Een gesulfateerde accu vertoont bij het laden een zeer snel
stijgende spanning en een zeer spoedige gasontwikkeling.
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De platen.
Ten einde een accu een zoo groot mogelijke capaciteit te geven,
heeft men allerlei vormen aan de platen gegeven, met de bedoeling
het oppervlak zoo groot mogelijk te maken en het actieve materiaal
een goede hechtplaats te geven. Men onderscheidt massaplaten,
ribbenplaten, doosplaten, roosterplaten, pantserplaten. Meerdere
platen worden gewoonlijk parallel geschakeld. De positieve en de
negatieve worden daarbij om en om geplaatst, zoodanig dat de
beide buitenste platen negatief zijn.
De capaciteit.
Het gewicht van een loodaccu is aanzienlijk. De stationnaire accu,
dat is een vast opgestelde, accu, levert ongeveer 8 Wh per kg
gewicht. Door dunne platen te nemen en deze dicht bij elkaar te
plaatsen in een zuur met hoog s.g. kan dit getal aanmerkelijk
opgevoerd worden ten koste van den levensduur en ook van de
bedrijfszekerheid. Een auto-accu (zie fig. 195) levert ca 30 Wh/kg,
terwijl een loodaccu ten hoogste 40 Wh/kg kan bereiken. Het nuttig
effect, gerekend in Ah, bedraagt 89 a 95 %; in Wh echter 75 a 80 %.
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De Edison-accu.
Door andere materialen te nemen, heeft men getracht, een accu
te construeeren, die niet als de loodaccu een hoog gewicht bezit en
zorgvuldige behandeling vereischt. Edison heeft een oplossing ge
vonden, die naar hem genoemd is. Een nikkel- en een ijzerstaaf
worden geplaatst in een oplossing van kaliumloog. Deze accu mag
met zeer groote stroomen worden belast en kan zonder bezwaar
langen tijd in ongeladen toestand blijven staan. Het nuttig effect is
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echter belangrijk lager dan van een loodaccu namelijk ruim 70 %
in Ah en ruim 50 % in Wh, terwijl de opgewekte spanning slechts
ca 1,1 V bedraagt. De vloeistof bederft aan de lucht en moet daarom
met een laagje olie worden bedekt. De capaciteit kan zonder bezwaar
30 Wh/kg bereiken. Fig. 196 toont een opengesneden model. De
bak is meestal van staal, gevoerd met een laag eboniet.
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§ 44.

Gelijkrichters.

Toepassing.
Een gelijkrichter wordt gebruikt om uit een wisselstroombron een
gelijkstroom te kunnen betrekken. Dit komt zeer veel voor om de
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eenvoudige reden, dat de krachtigste en meest voorkomende bronnen
van electrische energie de wisselstroomnetten zijn. Bij de bespreking
van de voeding der ontvangtoestellen is een en ander reeds duidelijk
geworden.
Er zijn verschillende soorten gelijkrichters, die we achtereen
volgens zullen bespreken.
De diode.
In de eerste plaats de buisgelijkrichters. De werking hiervan werd
besproken in de paragraaf over de diode, terwijl in § 18 de
toegepaste schakeling werd aangegeven. Terloops zij opgemerkt,
dat het beginsel der buisgelijkrichters ook voor zeer groote ver
mogens wordt toegepast bij radiozenders en electrische spoorwegen.
De metaalgelijkrichters.
In de tweede plaats zijn bekend de metaalgelijkrichters, ook wel
sperlaaggelijkrichters genoemd. Deze bestaan uit een metaal en een
halfgeleider. Bij de juiste materiaalkeuze en de juisfe behandeling
heeft deze samenstelling de eigenschap, den stroom in de eene
richting zeer goed te geleiden, doch den stroom in de tegengestelde
richting een zeer grooten weerstand te bieden. Twee bekende uit
voeringen zijn de cuproxcel en de seleencel. De eerste bestaat uit
een plaatje zuiver koper, waarop door de juiste warmtebehandeling
een laagje halfgeleidend koperoxydule gevormd wordt. De seleencel
ontstaat door op een metalen plaatje een laagje selenium aan te
brengen, dat door de goede warmtebehandeling halfgeleidend
wordt, en daarop weer een dunne laag tinlegeering te leggen. Indien
op de cel een te hooge spanning wordt gebracht, treedt doorslag op
in de niet-doorlatende richting. De cel is dan beschadigd en heeft
zijn gelijkrichtende werking verloren. Door meerdere cellen achter
elkaar te schakelen, kan een hoogere spanning verdragen worden.
Een te hooge temperatuur kan de cel niet verdragen. Dat beteekent
dat de toelaatbare stroom begrensd is. Dikwijls worden koelplaten
aangebracht om de ontwikkelde warmte snel af te voeren.
De Graetz-schakeling.
Gelijkrichters met deze cellen worden gebruikt in meetinstru
menten (zie volgende paragraaf), voor het laden van accu’s, voor
het verkrijgen van negatieve roosterspanning in versterkers en soms
ook wel voor grootere vermogens. Heel veel wordt daarbij de
zoogenaamde Graetz-schakeling toegepast. Fig. 197 maakt dit
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duidelijk. Hen viertal cellen, die doorlatend zijn volgens de richting
der bijgeplaatste pijlen, zijn noodig. Het wisselstroomnet wordt aangesloten op de klemmen a en b. Gedurende de eene helft van de
periode vloeit de stroom volgens de getrokken pijlen, dus langs
acRdb; gedurende de andere helft der periode volgens de gestreepte

pijlen, dus langs bcRda. De stroom door R is zoodoende een gelijk
stroom. Afhankelijk van den aard der toepassing is afvlakking al
of niet noodig.
Een andere wijze van gelijkrichting is die met behulp van den
triller. In § 36 werd besproken hoe daartoe een synchroontriller
wordt toegepast.
Losse apparaten.
Gelijkricht-apparaten komen niet alleen in ontvangtoestellen voor,
maar worden ook als losse eenheden in den handel gebracht. Zij
bestaan uit het gelijkrichtende onderdeel (buis of cel), de bijbehoorende schakeldeelen en eventueel een afvlakinrichting, alles
tezamen in een kastje gebouwd. Bij het gebruik dient erop gelet te
worden, dat de toelaatbare spanningen en stroomen niet worden
overschreden. Indien de afgenomen stroom groot is, treedt ge
woonlijk een vrij sterke spanningsdaling aan de klemmen op. Zij
worden in hoofdzaak toegepast voor het laden van accu’s.
§ 45.

Meetinstrumenten.

De noodzakelijkheid van meetinstrumenten.
Tot nu toe hebben we over spanningen, stroomen, weerstanden,
capaciteiten en zelfinducties gesproken en daarbij gedaan alsof de
waarden daarvan geheel bekend waren. Zoodra men in de practijk
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begint met zelf iets te doen of na te gaan, blijkt terstond, dat men
met allerlei onbekenden te maken heeft. Evenals de kruidenier en
de manufacturier hun meetwerktuigen hebben in weegschaal en
maatstok, hebben wij onze meetwerktuigen noodig. Dat is al vroeg
gevoeld en het gevolg is een lange ontwikkeling geweest van velerlei
soorten meetinstrumenten. De meetinstrumenten en de meettechniek
zijn nu tot hoogen graad ontwikkeld. De eerste beginselen ervan
zullen hier in het kort worden besproken.
i

Ampèremeters.

f

Allereerst wenschen we de sterkte van een electrischen stroom
te kunnen meten. Daartoe wordt gebruik gemaakt van de ver
schillende eigenschappen, die in § 1 werden besproken. Hoewel
de scheikundige werking ook toegepast kan worden, is deze voor de
practijk van geen belang. Van de warmte-ontwikkeling is gebruik
gemaakt in een instrument, dat in fig. 198 is aangegeven. De te
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meten stroom wordt gevoerd door den draad h, die gespannen is
tusschen de punten A en B. De stroom heeft tot gevolg, dat de
draad verwarmd wordt en, zooals bekend, heeft verwarming uit
zetting tengevolge. Als gevolg van de niet-geleidende draden n en 1
en de veer v, wordt h dan in den stand hx getrokken. Evenzoo komt
1 in den stand 1^ De draad m is dus verschoven en heeft daarbij de
katrol k meegenomen, waardoor de wijzer w in den stand wx is
gekomen. Hoe sterker de stroom, hoe meer verwarming en dus meer
uitzetting en daardoor meer verplaatsing van den wijzer. De uerplaatsing van den wijzer is zoodoende een maat voor de sterkte van
den stroom. Dat is juist wat we wenschen, want door achter den
wijzer een schaalverdeeling aan te brengen, is een onmiddellijke
aflezing mogelijk. Dit is echter eerst waar, als bij de schaalverdeeling
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getalwaarden in ampères of milli-ampères zijn aangegeven. Het
bepalen en bijschrijven dezer waarden heet het ijken van het
instrument. De draden 1 en m zijn aangebracht, omdat de afstand
ab grooter is dan de verlenging van h, en cd weer grooter dan ab.
Door deze constructie wordt de verplaatsing van den wijzer dus
vergroot en daarmee eveneens de gevoeligheid van het instrument.
De uitslag van den wijzer wordt bepaald door de effectieve waarde
van den stroom. Hieruit volgt, dat de meter zoowel voor wissel
stroom als voor gelijkstroom kan worden gebruikt. Deze meter staat
bekend als hittedraadinstrument.
Ook wordt gebruik gemaakt van de electromagnetische werking
van den stroom. Fig. 199 geeft daarvan een voorstelling. De te

•

meten stroom vloeit door de windingen van spoel S. Er ontstaat
dientengevolge een magnetisch veld, dat het weekijzeren blad P
aantrekt. Dit blad wordt dus naar binnen gezogen. Op de as a be
vindt zich echter ook een spiraalveer. Naarmate de as a meer draait,
wordt deze meer gespannen. P wordt zoo ver naar binnen getrokken,
dat de magnetische kracht gelijk is aan de tegenwerkende veer
kracht. In dien toestand is er evenwicht en blijft P staan en dus
ook w. Is de stroom sterker, dan ook de magnetische kracht en P
zal verder naar binnen worden gezogen. Op een schaalverdeeling
D wordt de stroomsterkte af gelezen. Aan de as a is ook nog een
z'uigertje bevestigd, dat zich bevindt in de bus Z. De bedoeling
hiervan is om een zekere demping der bewegingen van den wijzer
te verkrijgen. Er zou anders namelijk veel kans zijn, dat de wijzer
om den evenwichtsstand zou gaan slingeren. Daardoor zou de
aflezing worden bemoeilijkt. Als de stroom door S wordt omgekeerd
van richting, wordt P eveneens aangetrokken. De meter kan dus
ook voor het meten van wisselstroomen worden gebruikt. Indien P
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niet van weekijzer, maar van staal was, zou het blad een eenmaal
verkregen magnetisatie behouden en daarom als gevolg van een
stroom in de eene richting aangetrokken, en door een stroom in de
tegengestelde richting afgestooten worden. Dat is niet de bedoeling.
Het instrument staat bekend als weekijzermeier.
Voorts wordt gebruik gemaakt van de electrodynamische werking
van den stroom. De bouw van een meter, die hierop berust, gelijkt
veel op den bouw van de rijwieldynamo van § 3. In fig. 200 is het

M

Fig.» 200.

Fig. 201.

beginsel op eenvoudige wijze weergegeven. Een permanente
magneet, waarvan de polen met N en Z zijn gemerkt, heeft tusschen
de poolschoenen een weekijzeren trommel T, met daarop gewonden
een wikkeling S. De trommel is draaibaar om de as a, waarop zich
de wijzer w bevindt. In fig. 201 is de wikkeling met as en wijzer
in schuin aanzicht nog eens geteekend. T en M zijn daarbij voor
de duidelijkheid weggelaten. We nemen aan, dat de stroom door de
wikkeling gezonden wordt volgens den ingeteekenden pijl. Nu
vergelijken we dit geval met dat van fig. 3. Dan zien we dadelijk,
dat voor de zijde 1—4 geldt het tweede schema van die figuur. Op
die zijde wordt dus een kracht naar boven uitgeoefend. Voor de
zijde 2—3 geldt echter het eerste schema van fig. 3. Daar is dus
een kracht naar beneden aanwezig. Als gevolg van deze beide
krachten beweegt de wijzer volgens den er bij geplaatsten pijl. Een
aanwezige spiraalveer zorgt weer, dat een evenwichtsstand wordt
bereikt. Hoe meer windingen de spoel heeft, hoe grooter de kracht.
Het instrument wordt dus gevoeliger als er meer windingen aan
gebracht worden, maar ook als een krachtiger magneet wordt
genomen. Indien een stroom in tegengestelde richting door het
spoeltje vloeit, werken beide krachten in omgekeerde richting. Is er
een wisselstroom aanwezig, dan kan de wijzer de snelle omschake
lingen echter in het geheel niet volgen en blijft staan. Deze meter
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is dus niet geschikt als wisselstroommeter. Instrumenten, die volgens
dit beginsel zijn gebouwd, heeten draaispoelmeters. De noodzake
lijke demping wordt meestal op andere wijze verkregen dan in
fig. 195.
Draaispoelmeters kunnen zeer gevoelig en zeer nauwkeurig
worden vervaardigd. Dit is de reden, dat men deze meters ook
gaarne voor het meten van wisselstroomen zou willen gebruiken.
Daarvoor is een oplossing gevonden. Met behulp van een stel
gelijkrichters in Graetz-schakeling wordt de wisselstroom gelijk
gericht en vervolgens gemeten. Een afzonderlijke ijking voor de
wisselstroomen is noodig. Een meter, die door omschakeling zoowel
gelijkstroomen als wisselstroomen kan meten, heet een universeelmeter.
Een veel gebruikte methode om wisselstroomen te meten is ook
die, waarbij gebruik gemaakt wordt van een thermokoppel (zie § 42).
Het thermokoppel wordt dan verwarmd door den te meten wissel
stroom. Als meter wordt de draaispoelmeter gebruikt volgens de
schakeling van fig. 193. Het draaispoelinstrument kan direct in de
waarden van den wisselstroom worden geijkt.
Een andere stroommeter, die gebruik maakt van de electrodynamische werking, is de snaargalvanometer. Deze werd reeds in
§ 1 genoemd.
De ampèremeters van verschillende soort kunnen onderverdeeld
worden naar hun nauwkeurigheid. Deze wordt aangegeven in het
aantal procenten, dat de aanwijzing ten hoogste fout kan zijn. Bij
groote nauwkeurigheid van het instrument zal het de moeite loonen
een zeer nauwkeurige en [ijnverdeelde schaal aan te brengen. Boven
dien wordt dan onder de schaal een spiegel aangebracht. Bij de
aflezing moet de stand van het oog zóó zijn, dat de wijzer zijn
spiegelbeeld bedekt.
Meerdere meetgebieden.
Laten we eens veronderstellen, dat een stroommeter een grootsten
uitslag heeft bij 0,1 A. Kunnen nu geen sterkere stroomen dan van
0,1 A gemeten worden? Zonder extra hulpmiddelen niet, maar'wel
met behulp van de schakeling van fig. 202. Ix is de stroom, dien we
wenschen te meten. Deze splitst zich in I2 en I3. Maken we R
bijvoorbeeld gelijk aan één negende gedeelte van den weerstand
van A, dan is I3 = 9 I2. Hieruit volgt, dat I2 = ~ I r Als dus
Ij = 1 A, dan is I2 = 0,1 A. Een stroomsterkte van 1 A kan zoo246

doende nog juist gemeten worden. Men zegt, dat het meetgebied
nu 10 maal vergroot is. R is een shunt. Door meerdere shunts te
nemen, kunnen meerdere meetgebieden worden verkregen. De
shunts worden meestal ingebouwd en door een schakelaar inge
schakeld.
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Fig. 202.

Voltmeters.
Een stroommeter kan in beginsel ook als spanningsmeter dienst
doen. Volgens de wet van Ohm is immers de spanning op de
klemmen gelijk aan de stroomsterkte vermenigvuldigd met den
inwendigen weerstand. Daarom kan de schaal ook direct in volts
geijkt worden. Voor een voltmeter wordt gewoonlijk een spoeltje
met veel windingen en hoogen weerstand gekozen. De stroom is
dan zwak. Het instrument verbruikt zoodoende weinig energie. Een
voltmeter kan meerdere meetgebieden krijgen door weerstanden in
serie te schakelen (zie fig. 203). Als de inwendige weerstand van
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Fig. 203.
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R
V gelijk is aan ^ daji is Vj = ^ V2 = ^ V. Indien de meter een
vollen uitslag van 10 V aanwijst, is de spanning tusschen de
klemmen a en b dus 50 V.
Ohmmeter.
Een stroommeter kan ook als weerstandsmeter, gewoonlijk ohm
meter genoemd, dienen Fig. 204 maakt dit duidelijk. Indien een
bekende spanning V op de klemmen a .en b wordt aangesloten, is
R te berekenen uit de formule R =

I wordt afgelezen op A.
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Aannemende, dat steeds dezelfde spanning op V wordt gebruikt,
kan A ook in ohms worden geijkt. Hierbij moet er aan gedacht
worden, dat de gevonden weerstandswaarde steeds de som is van
R en den inwendigen weerstand van A! De laatste moet daarom
steeds van de berekende waarde worden afgetrokken om de juiste
waarde van R te vinden. De spanning tusschen a en b kan vanzelf
sprekend met een voltmeter worden gemeten.

{a)—rUUlRJb
Fig. 204.

Buisvoltmeters.
Voor spanningsmetingen wordt veel gebruikt gemaakt van buis
voltmeters. Deze ontleenen hun naam aan de erin toegepaste
electronenbuis. Zij hebben het groote voordeel, dat zij geen energie
onttrekken aan de schakeling, waarin gemeten moet worden.
Waarschuwing bij het gebruik.
Indien men metingen wil gaan doen, dient men altijd zeer zorg
vuldig te werk te gaan. Een te sterke stroom of een te hooge
spanning kunnen namelijk het gebruikte meetinstrument onherstel-

i

baar vernielen. Vooral bij .een universeelmeter met meerdere meetgebieden (zie voorbeeld fig. 205) kan het maar al te gemakkelijk
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voorkomen, dat de schakelaars niet in den goeden stand staan of de
aansluitingen niet goed zijn aangebracht. Hierop kan niet te veel
worden gelet.
Andere meetinstrumenten.

i

Er zijn nog vele andere meetinstrumenten vervaardigd. Enkele
namen zullen volledigheidshalve worden genoemd: buistesters (zie
fig. 206) voor het beproeven van electronenbuizen, meetbruggen in
velerlei uitvoering voor het meten van weerstanden, capaciteiten en
zelfinducties, kathodestraaloscillografen voor het geven van een

zichtbaar beeld van allerlei electrische en mechanische verschijnselen,
toongeneratoren voor het opwekken van toonfrequente trillingen,
oscillatoren voor het opwekken van radiofrequente trillingen, uervormingsmeters, golfmeters voor het meten van de frequentie,
veldsterktemeters, enz.
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