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HOOFDSTUK VI,
DE GRONDSTOFFEN VOOR DE RADIOTECHNIEK.
In de voorgaande hoofdstukken hebben wij ons hoofdzakelijk met
de electrische werking der schakelelementen en hunne functie
in de schakelingen bezig gehouden. Problemen van constructieven aard
hebben wij daarbij geheel buiten beschouwing gelaten. Het is nochtans
vanzelfsprekend, dat de radiotechnicus het niet alleen met theoretische
kennis kan stellen. Als constructeur b.v. moet men — precies zooals in
de electrotechniek of in den machinebouw — ook bescheid weten over
den mechanischen opbouw der radio-apparaten. Over dergelijke pro
blemen kan men echter maar met kennis van zaken oordeelen, indien
men met de eigenschappen van de voor den bouw der onderdeden,
enz., gebruikte grondstoffen vertrouwd is. Alvorens de constructiepro
blemen te bespreken, zullen wij daarom vooraf de voornaamste bouw
stoffen van de radio-apparaten en hunne onderdeden bestudeeren.
Gedurende deze studie zullen wij tevens trachten de redenen voor de
keuze van deze of gene bouwstof, met het oog op een bepaald doel,
trachten toe te lichten. Door de studie van deze problemen zullen wij
een onmisbare bazis voor de doelmatige constructie der apparaten ver
krijgen.

Het is goed de bouwstoffen der radiotechniek in twee hoofd
groepen onder te verdeden, namelijk in geleiders en in niet-geleiders
of isolatoren. Dit is in stoffen met een beperkten ohmschen weerstand
en met een zeer hoogen (bijna oneindig) ohmschen weerstand. Daar
enboven zullen wij nog enkele speciale stoffen behandelen. Uit deze
indeeling blijkt reeds, dat wij de zoogenaamde slechte geleiders gewoon
weg bij de geleiders zullen rangschikken. Het is namelijk maar zeer
moeilijk in te zien, waarom stoffen met een zekeren ohmschen weer
stand, maar die in werkelijkheid toch nog den stroom doorlaten, apart
« als slechte geleiders » dienen beschouwd te worden en waarom deze
in een afzonderlijken groep zouden moeten behandeld worden. Dit
begrip is ontstaan in een lang vervlogen tijd, het is verouderd, versleten
en ondoelmatig.
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1. Isolatoren.

a ) Algemeenheden.
In de eerste plaats noteeren wij het volgende:
Volmaakte n i e t - g e leiders bestaan niet, S t o f ohmsc hen
h oogen
<
f en
met
een
buitengewoon
weerstand k unnen technisch a 1 s isolatoren beschouwd worden. In e 1 e c t r i s c h opzicht is een
technische i s o lator beter, naarmate zijn o h m s c h e
weerstand h o o g e r en z ij n diëlectrische 1verliesf a k t o r geringer is
(zie 2d0 deel).
M echanisch
moet een goede isolator een vold oende knike n b reuk vastheid h
hebben.
Bovendien m o e t het
ebb
verwerken der stof gemak kei ij k kunnen g e s c h i e den en de e lasticiteit moet voldoende z ij n. Z ij n e
onder den
mechanisch*e
gesteldheid mag ook,
invloed van uitwendige faktoren, niet veranderen. V e r d e r dient de kostprijs binnen aanvaard-

bare

grenzen

te

liggen.

Isolatoren, die aan al deze eischen beantwoorden, bestaan nog
niet. De uitzichten om een dergelijke stof te kunnen verwezenlijken
zijn eveneens zeer gering, want door de ervaring weet men, dat die
isolatoren welke enkele der gewenschte eigenschappen bijna volkomen
bezitten, geenszins aan de andere eischen voldoen. Een zeer kenmer
kend voorbeeld hiervoor zijn de keramische isolatoren, die in electrisch
opzicht uitstekend zijn, terwijl zij schematisch soms ver van volkomen
zijn, en zich daarenboven zeer moeilijk laten bewerken (het onlangs
ontdekte Ergan blijkt hierop echter een uitzondering te maken). Daar
uit volgt dat de radiotechnicus ook op dit gebied vaak compromissen
sluiten moet; voor alles is dit het geval bij de keuze van geschikte
grondstoffen.
Na deze principieele bemerkingen zullen wij ons eerst in het kort
bezig houden met de technische gegevens, die voor de beoordeeling
van de kwaliteit der isolatoren gebruikt worden. Daarbij worden de
mechanische gegevens buiten beschouwing gelaten; wij zullen ze pas
bij de bespreking der verschillende stoffen vermelden, en dit dan nog
slechts zoover als dit in het belang der constructie noodzakelijk schijnt.
Voor het karakteriseeren der electrische eigenschappen van iso
latoren gebruikt men doorgaans de volgende gegevens:
I ) De oppervlakte weerstand. Deze wordt bepaald door twee
10 cm lange electroden op 1 cm afstand naast elkaar op het proefstuk
te leggen, de electroden aan een spanning van 1.000 Volt te onderwerpen,
en de aldus gevormde stroom te meten. De verhouding tusschen de aan
gelegde spanning V en den vloeienden stroom in A is dan de opper-

734

vlakteweerstand in Cl. De te meten stoffen moeten vooraf gedurende
langeren tijd in lucht met een vochtigheidsgraad van 90 tot 100 % be
waard worden. Dan wordt de oppervlakte afgeschuurd en een eerste
meting in den oorspronkelijken toestand gedaan; daarna volgt een twee
de meting, nadat de stof gedurende 24 uur in water is gedompeld, een
derde na inwerking gedurende drie weken van zwavelzuur op 25 %, en
tenslotte een vierde na drie weken inwerking van ammoniakdamp. Uit
de vier verkregen resultaten wordt het algebraïsche gemiddelde berekend.
2) De tangens van den verlieshoek (zie hoofdstuk V) wordt be
paald uit formule

tg 8 =

N

(559)
(-)
E'2 ü> C
(Daarin is E de aangelegde spanning, w = 6,28 frequentie, C de
ca paciteit.) Doorgaans
;aans wordt de IO—4 voudige waarde opgegeven.
3) De doorslagspanning, d.i. de spanning welke onder vonkvorming dwars door een I cm dik stuk der betreffende stof slaat. De
waarde dezer spanning kan door eenvoudige meting bepaald worden;
de doorslagspanning wordt meestal door de fabrikanten opgegeven in
kV / mm.

4) De diëlectrische constante (zie hoofdstuk II).
Door deze vier waarden worden de electrische eigenschappen van
een isoleerende stof tamelijk duidelijk gekarakteriseerd. De oppervlakteweerstand is een maat voor de geschiktheid als isolator, de tangens
van den verlieshoek is een maat voor de kwaliteit der stof, wanneer
ze aan de inwerking van een wisselspanning onderworpen is; de door
slagspanning geeft aan, met welke maximumspanning men nog met
deze stof kan werken; de diëlectrische constante wordt bij de bereke
ning van condensatoren gebruikt, die met de betreffende stof als diclectricum gebouwd worden.
I hans komen wij tot de bespreking der verschillende isolatoren.
In verband met hun oorsprong kan men ze indeelen in organische iso
latoren (voortkomende van planten of dieren) en in anorganische iso
latoren (voortkomende uit het delfstoffenrijk). Wij bespreken eerst de
organische isoleerstoffen.
b) De organische isolatoren.
1) Vezelstoffen. Hierin worden gerangschikt: katoen, glans
garen en zijde. Zij worden voornamelijk gebruikt voor het omspinnen
van draden, en ze worden meestal nog met een of ander vloeibaar
isoleermiddel gedrenkt (geïmpregneerd)
(wasdraad). Vezelstoffen
worden ook gebruikt voor de fabrikatie van isoleerkousjes. Met zijde
geïsoleerde draden nemen veel minder plaats in. dan even dikke draden
met katoen geïsoleerd.
2) Hout. Het natuurlijk voorkomende hout is een slechte gelei
der. Het kan echter goed gedroogd en behoorlijk bewerkt, b.v. na ge735

durende langeren tijd in paraffine gekookt te zijn, tot een zeer goeden
isolator verwerkt worden. Desondanks wordt hout niet veel gebruikt,
daar het ongunstige mechanische eigenschappen heeft; onder den in
vloed van vocht en temperatuurschommelingen treden zelfs, na behoor
lijk paraffineeren, zeer storende verschijnselen op. In de radiotechniek
wordt het bijgevolg nog slechts gebruikt voor de constructie van
kastjes, enz.
3) Oliën. Alleen lijnolie heeft hier belang. Deze wordt gebruikt
voor het drenken van isoleerkousjes en van papier. Dit oliepapier dient
o.a. als isoleerende tusschenlaag bij het wikkelen van kleine transfor
matoren. De oliën hebben een zeer hoogen isolatieweerstand, dit is de
reden waarom ze in de sterkstroomtechniek zooveel gebruikt worden.
4) Harsen. Daaruit wordt de terpentijnolie en het colophonium
vervaardigd. Het zijn allebei goede isolatoren.
5) Gummi. Hierbij dient gerangschikt te worden: het zoo ge
naamde hardgummi of eboniet. In de aanvangsjaren der radiotechniek
speelde eboniet een grooten rol bij den bouw van apparaten, daar het
een zeer hoogen isolatieweerstand en een tamelijk hooge doorslagspanning bezit. Jammer genoeg is de verlieshoek zeer aanzienlijk; ook
heeft het zekere mechanische en chemische eigenschappen, waardoor
de gebruiksmogelijkheid sterk beïnvloed wordt. Zoo heeft het het groote
nadeel, dat op de oppervlakte, onder den invloed der zonnestralen,
sporen van zwavelzuur gevormd worden, daardoor wordt de oppervlakteweerstand aanzienlijk verminderd. Dit verschijnsel kan men te
gengaan door herhaald inwrijven met petroleum en door het zuur weg
te nemen, desgevallend door afwrijven met een verdunde ammoniakoplossing. Vroeger werden voornamelijk de montageplaten uit eboniet
gevormd. Men kan het zeer glanzend polijsten, zeer gemakkelijk ver
werken, waarbij alleszins het gereedschap vaak dient aangeslepen te
worden. Door vulcanisatie kan men ook ebonietstukken aan elkaar
kleven. Het eboniet ondergaat een zeer sterken invloed door de
warmte. Bij 40° wordt het reeds week, zoodat ebonietplaten gemak
kelijk doorbuigen; men kan ze dan slechts zeer moeilijk tot hun oorspronkelijken vorm terugbrengen.
Het gewone weeke gummi dient ter isolatie van draden
en litze; voor de hoogfrequentietechniek heeft het geen praktische beteekenis, de verlieshoek is te groot, de gevoeligheid voor vet en olie
aanzienlijk, de isolatieweerstand is hoog.
6) Was. Bij de wassoorten behoort het ceresin waarmede papier
gedrenkt wordt voor isolatiedoeleinden. Ook hoogspanningstransformatoren worden hiermee uitgekopkt.
7) Schellak is een zeer gezocht impregneermiddel voor spoelwikkelingen. Nochtans zijn de diëlectrische verliezen zeer hoog en men
zal het in de hoogfrequentietechniek zooveel mogelijk vermijden, voor-
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al voor zeer hooge frequenties. Schellak is oplosbaar in alkohol, borax,
ammoniak en koolzure alcaliën.
De tot dusver opgesomde isolatoren zijn van zuiver organischen
oorsprong, d.i. zij komen direct voort van dieren of planten. Zeer goede
isolatoren verkrijgt men door zekere organische isoleerstoffen met be
paalde anorganische stoffen te mengen, en op een geschikte wijze te
verwerken; over deze stoffen zullen wij het thans hebben.
8) Kunstboom. Hierbij behoort het galalith, dat uit caseïne
en formaldehyd gevormd wordt. Als kneedbare massa, die door aan
raking met de lucht gemakkelijk verhardt, kan het gemakkelijk bewerkt
worden, vooral wanneer het veel vocht bevat. Deze stof kan geponst
en geprest worden. Het kan in alle kleuren verkregen worden, en het
ondergaat geen invloed door vetten, aether en benzine. De electrische
eigenschappen zijn niet bizonder gunstig, zoodat het in de radiotechniek
slechts gebruikt wordt voor afstemknoppen, handvatsels, enz.
9) Paraffine. Deze wasachtige stof hebben wij hierboven
reeds vermeld; zij wordt voornamelijk gebruikt tot impregnatiedoeleinden, maar electrisch heeft ze geen bizonder goede eigenschappen.
De doorslagspanning van paraffine is hoog, de diëlectrische cpnstante
klein.
10) Frolitul. Trolitul waarvan het hoofdbestanddeel aardolie
is, heeft gelijkaardige eigenschappen als paraffine. Het smeltpunt ligt
echter veel hooger. Wegens zijn buitengewonen kleinen verlieshoek
heeft het voor de hoogfrequentietechniek een groote beteekenis ver
kregen; het wordt gebruikt voor lamphouders, spoellichamen en isoleerplaten, die in electrisch opzicht zeer degelijk moeten zijn. Het on
dergaat geen invloed door water, loogen en zuren. Vormstukken, zelfs
met schroefdraad, kunnen gespoten worden. Het trolitul is bijna een
ideale hoogfrequentie-isolator, daar het, naast den geringen verlieshoek,
uitstekende electrische eigenschappen bezit en daar het bovendien nog
gemakkelijk verwerkt kan worden. De mechanische vastheid en de
warmtebestendigheid zijn nochtans gering. Dit nadeel levert het groot
ste bezwaar op, wanneer in de nabijheid van een voorwerp uit trolitul
met een soldeerbout moet gewerkt worden. Door een kleine onvoor
zichtigheid kan het gebeuren dat het voorwerp tengevolge der ver
warming beschadigd wordt. In dit opzicht is het ameniet, dat een varian
te van het trolitul is, iets beter. Daartegenover heeft deze stof weer
een grooten verlieshoek. In ruwen toestand is het trolitul glashelder;
het wordt nochtans ook als gekleurde stof geleverd. Als dunne plaat
vertoont het een groote gelijkenis met celluloid.
« Trolitul Si » is een nieuwe spuitgeutmassa, die hoofdzakelijk be
staat uit polystyrol met verbeterde warmte- en vormbestendigheid.
Deze betere eigenschappen worden verkregen door bijvoeging van verliesarme minerale vulstoffen. « Trolitul Si » is vooral als grondstof ge737
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schikt voor deelen, die bij den inbouw of gedurende het gebruik aan
warmte zijn blootgesteld. Dit materiaal is eveneens geschikt voor de
bevestiging van metalen deelen, zooals: veeren van schakelaars, soldeerlipjes, moeren, enz. (inbedding); het vormen geschiedt zonder dat
nadeelige spanningen optreden, en daardoor is het zeer geschikt tot het
verkrijgen van vormstukken met ongelijkmatige doorsnede.
11) Aminoplasten. De aminoplasten bestaan hoofdzakelijk
uit aldehyden, zij zijn in alle kleuren leverbaar en zeer lichtecht, terwijl
ze in electrisch opzicht slechter zijn dan trolitul en de nog later te
bespreken keramische stoffen.
12) Phenoplasten. In de algemeene electrotechniek hebben
deze stoffen een groote toepassing gevonden wegens hunne voortref
felijke mechanische eigenschappen; in de hoogfrequentietechniek wor
den zij slechts spaarzaam gebruikt, daar zij slechtere electrische eigen
schappen hebben dan trolitul en de keramische stoffen. De grondstof
voor alle phenoplasten is het bakeliet, dat samengesteld is uit phenol
en formaldehyd. Het is lichtgeel getint. Men kan het zonder bezwaar
tot op 300° verhitten. Chemisch wordt het slechts aangetast door zwavel
en salpeterzuren. Een variante van het bakeliet is het resol. Dit is een
vloeistof, die hoofdzakelijk gebruikt wordt voor het impregneeren van
vezelstoffen en z.g.n. bakelietplaten. Bovendien worden kastjes en
meubeltjes voor radio-apparaten daaruit gevormd.
13) Celluloid. Dit is een mengsel van nitrocellulose, kamfer
en alkohol. Celluloid is een goede isolator, die zeer gemakkelijk te be
werken is, maar die wegens zijn groote brandbaarheid slechts ongraag
gebruikt wordt. Kleine akkumulatoren worden soms in celluloïdbakken
geplaatst, daar deze lichter zijn dan glazen potten. Een niet brandbare
variëteit van celluloid is het zoogenaamde cellon, dat ook onder aller
lei vormen kan gefabriceerd worden, gemakkelijk te verwerken is en
goede isoleerende eigenschappen heeft. Tot denzelfden groep behoort
ook het trolit. dat meestal zwart is en eigenschappen bezit, die groote
gelijkenis vertoonen met die van eboniet; daar het echter zeer breek
baar is, en daar het betrekkelijk slecht te verwerken is, wordt het
voor de hoogfrequentietechniek meer en meer uitgeschakeld.
14) Isoleerkarton.
1
Met dezen verzamelnaam bedoelen wij
al de kartonsoorten, die met een isoleermiddel geïmpregneerd werden.
Natuurlijk is de totale isolatieweerstand van een aldus behandelde stof
niet zeer hoog, zoodat isoleerkarton in de hoogfrequentietechniek slechts
daar gebruikt wordt, waar de isolatie er minder op aan komt. Dit is
o.a. het geval voor spoellichamen van luidsprekers.

15) Presspan bestaat in hoofdzaak uit sulfietcelstof zonder
vulstoffen. De vastheid wordt verkregen door vervilting en druk. Het
materiaal heeft gelijkaardige eigenschappen als isoleerkarton; de isola738
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tieweerstand is nochtans hooger. Presspan kan verkregen worden in

i.

dikten van 0,1 tot 0,5 mm.
16) Isoleerpapier. Dit is gewoon papier, dat met een bakelietlak gedrenkt is, en waarvan meerdere lagen op elkaar gekleefd
worden, waarna men de stof laat verharden. In den groep der isolatiepapieren hooren de volgende producten tehuis: Presszel, Pertinax,
Tubonit, Trolitax, Neolit, Strelit, Wahnerit. Voor de radiotechniek
komen vooral Pertinax en Wahnerit in aanmerking; beide hebben een
betrekkelijk hoogen isolatieweerstand en zijn gemakkelijk te bewerken;
Pertinax scheurt alleszins bij het boren of zagen, zoodat onzuivere snij
kanten ontstaan. De diëlectrische verliezen zijn tamelijk hoog, zoodat
deze stoffen voor degelijke hoogfrequentinrichtingen niet mogen ge
bruikt worden. Daarentegen kan men b.v. deze stoffen als frontplaten
van apparaten gebruiken, voor zoover deze bouwwijze nog in aan
merking komt.
Pertinax wordt in allerlei kleuren en in de meest verschillende
variëteiten geleverd. Zekere pertinaxsoorten vertoonen een groote ge
lijkenis met gepolijst hout. Voor zelfbouwapparaten geniet Pertinax nog
altijd een zekere voorkeur.
Wordt katoen of asbestweefsel met bakelietlak geïmpregneerd en
daarna met Resit behandeld, dan verkrijgt men een buitengewoon weerstandbiedend materiaal, dat in de hoogfrequentietechniek, b.v. bij de
vervaardiging van zeer stabiele spoellichamen, goed te pas komt, maar
waarvan de electrische eigenschappen echter niet bizonder gunstig zijn.
17) Fiber. Dit is een stof, welke verkregen wordt door de be
handeling van cellulose met een oplossing van zinkchloride en die onder
hoogen druk vast wordt en blijft. Fiber wordt gebruikt als wikkelingsdrager bij de fabrikatie van weerstanden.
18) Isoleerband. Isoleerband is een lijnwaadlint, dat met een
mengsel van gummi en heete lijnolie geïmpregneerd wordt. De massa
blijft gedurende langen tijd kleverig. Vaak wordt aan het mengsel ook
nog pik toegevoegd.
19) Vormstoffen. In de laatste jaren is men er steeds meer
toe overgegaan, de kastjes van goedkoope ontvangers niet meer uit
hout, maar wel uit vormstoffen te vervaardigen.
Deze werkwijze is vooral zeer belangrijk bij de fabrikatie van zeer
groote series, daar ook zeer ingewikkelde vormstukken zonder eenige
moeite kunnen geperst worden, waarbij dan terzelfder tijd nog me
talen deelen kunnen worden aangebracht. De massa wordt uit een
mengsel van houtzaagsel of asbestvezels met bakeliet samengesteld.
Deze massa wordt onder hoogen druk en op een temperatuur van on
geveer 160° gepolymeriseerd, d.i. tot Resit omgevormd. De zuivere
afwerking van de massa kan slechts met speciaal gereedschap gebeu
ren. Doorgaans is echter een verdere bewerking van de geperste deelen
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onnoodig. daar men door het persen eiken gewenschten vorm kan verkrijgen. Dergelijke produkten komen onder allerlei handelsnamen voor,
o.a.: Tenazit, Thesit, Taumalit, Esconit, Bemit, Turbax, Resinol, Tenatext, Trolitan, enz...
20) Isoleerende 1lakken.
a
Zij worden gebruikt om de doorslagspanning te verhoogen en tevens als bescherming tegen vochtigheid
en mechanische invloeden. Er bestaan isoleerende laksoorten, die reeds
aan de lucht drogen en andere, die slechts in een oven kunnen ver
harden. Met ozon kan men het drogen veel vlugger doen geschieden.
Een gering zuurgehalte is van groot belang voor isoleerlakken, daar
anders de daarmee bestreken of geïmpregneerde wikkelingen gemak
kelijk worden aangetast.
Het geleidingsvermogen voor warmte moet voor alle isolatoren
zoo groot mogelijk zijn, omdat de onder de isolatie liggende wikke
lingen snel moeten kunnen afkoelen. Bij presstoffen verhoogt de ge
leidbaarheid voor warmte zeer sterk, wanneer men er kwartszand,
kwartsmeel of asbest aan toevoegt.
c)

De

anorganische

isolatoren.

Wij komen thans tot de bespreking van de minerale isolatoren en
tot die van de kunstmatige isolatoren, welke uit anorganische stoffen
zijn samengesteld.
1) Mica. Een in de natuur voorkomende kristallijne stof met
uitstekende electrische eigenschappen. Haar isolatieweerstand is buiten
gewoon groot, haar verlieshoek zeer klein. Mechanisch heeft mica het
voordeel gemakkelijk in zeer dunne plaatjes te kunnen gekloven wor
den. Jammer genoeg is zuivere mica betrekkelijk duur, zoodat deze
stof slechts in prima apparaten, b.v. bij precisiecondensatoren kan wor
den gebruikt. De hooge prijs was de voorvoornaamste oorzaak, dat de
door de verwerking vrijkomende afvallen gebruikt werden, ze wor
den namelijk met een geschikt bindmiddel samengevoegd en dan ge
perst. Zoo verkrijgt men het Micanit en het Micafolium. Op dezelfde
wijze kan men papier of zijde met mica vermengen en op eene of
andere geschikte wijze verwerken. Vermengt men de micaresten met
glas, en verhit men dit mengsel, om het daarna in groote stalen vor
men te persen, dan ontstaat het buitengewoon harde Micalex, dat even
eens een betrekkelijk kleine verlieshoek heeft.
Tot voor enkele jaren werd zuivere mica in de hoogfrequentietechniek, ondanks zijn hooge prijs, zeer ruim gebruikt, thans heeft
men hiervan afgezien — behoudens voor uitzonderlijke gevallen —
vermits de intusschen ontdekte keramische isolatoren grootere voordeelen bieden.
2) Kwarts. Kwarts is een zeer goede isolator met een zeer kleine
verlieshoek en een buitengewoon hoogen isolatieweerstand. Daartegen-
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over kan het zeer moeilijk verwerkt worden wegens zijn ongewone
hardheid. Daarom en tevens wegens zijn hoogen prijs wordt het slechts
zelden als isolator gebruikt.
3) G 1 a s is een kunstmatige anorganische isolator waarvan de
hooge isolatieweerstand spreekweerdelijk geworden is; desondanks
heeft glas geen groote beteekenis voor de radiotechniek, daar het nog
overtroffen wordt door de jongste keramische stoffen. De verlieshoek
van glas is tamelijk groot.
5

4) Porcelein. Het porcelein is een der meest bekende iso
latoren der sterkstroomtechniek. In de hoogfrequentietechniek wordt
het nauwelijks gebruikt wegens zijn betrekkelijk hoogen verlieshoek.
Alleen in het voedingsdeel der installatie, waar hooge spanningen op
treden, b.v. bij zenders wordt er af en toe nog gebruik van gemaakt.
5) De nieuwe keramische isolatoren. Het voornaamste voordeel van alle keramische isolatoren is gelegen in 1hun geringen
verlieshoek; daardoor zijn zij uitzonderlijk geschikt voor de hoogfrequentietechniek.

De gebruikte grondstoffen zijn doorgaans magnesiumsilicaten in
den vorm van speksteen en talk. Steatit o.a. bevat 80 tot 90 % spek
steen; dit is ook het geval voor Frequentit en Frequenta terwijl het
Calit overwegend uit talk bestaat. Frequenta en Frequentit zijn geelachtig gekleurd terwijl Calit wit is. Een uitstekende isoleerstof is het
Calan, dat uit veel magnesia en weinig talk bestaat. De fijngemalen
grondstoffen worden met vloeimiddelen vermengd, waardoor ze in kouden toestand kunnen gevormd worden. Het ongebrande materiaal kan
men draaien, trekken, vochtig en droog persen. Na het branden ver
krijgt men een volkomen homogene stof.
De zeer kleine verlieshoek van alle keramische massa’s is jammer
genoeg afhankelijk van de frequentie. Deze afhankelijkheid is het ge
ringst voor Frequentit. De absolute grootte van den verlieshoek wordt
eigenlijk slechts door mica overtroffen; de nieuwe isoleerstof Diacond
zou echter nog een kleineren verlieshoek hebben dan mica.
Indien de massa maar alleen moet dienen voor isolatiedoeleinden,
maar niet als diëlectricum gebruikt wordt, dan zal men een zoo klein
mogelijke diëlectrische constante nastreven. De capacitieve verschuivingsstroom en — bij een gegeven verlieshoek — ook de opgeslorpte
energie nemen lineair resp. quadratisch toe met de diëlectrische con
stante. Moet de stof daarentegen als diëlectricum dienen, dan neme men
de diëlectrische constante natuurlijk grooter, opdat men groote capa
citeiten irï kleine ruimten zou kunnen onderbrengen. Hiertoe dient b.v.
het Kerafar, waarvan de diëlectrische constante de buitengewoon hooge
waarde van 40 tot 60 bereikt. De verlieshoek blijft desondanks binnen
bruikbare grenzen.
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Warmtebestendigheid is voor menige hoogfrequentiednrichting
volstrekt noodzakelijk. De isolatoren moeten onder den invloed van
temperatuurschommelingen dus zoo weinig mogelijk beïnvloed wor
den. Deze eisch wordt zeer goed vervuld door het bekende Sipa. De
uitzettingscoefficient bedraagt slechts I /8 van die der gewone Steatitmassa's. Ook het Tempa is zeer warmtebestendig en de electrische
eigenschappen hiervan veranderen niet met de temperatuur.
De jongste keramische isoleerstof is het Ergan, dat pas onlangs
op de markt verschenen is; het kan zeer goed met hardstalen gereed
schap bewerkt worden, heeft een zeer kleine diëlectrische constante en
geringe hoogfrequentieverliezen.
Voor de praktijk kan men over het algemeen, vooral voor ge
wone toestellen, alle keramische stoffen als gelijkwaardig beschouwen.
Zoo zal men o.a. nauwelijks een onderscheid kunnen waarnemen in
de werking van een zender, wanneer deze eens met Frequenta en de
andere maal het Calit wordt opgebouwd. Gewoonlijk zijn de in de
overige bouwdeelen optredende verliezen veel grooter dan die in de
isolatoren. Bijgevolg komen kleine verschillen in de kwaliteit der iso
latoren niet meer in aanmerking. De nauwkeurige bepaling van den
verliesfaktor heeft dus voor den praktikus geen groot belang; ook heeft
het praktisch geen zin door vergelijking der verlieshoeken de eene stof
tegen de andere uit te spelen.

I

Zooals hierboven reeds vermeld, kan men de nog niet gebrande
keramische massa’s alle mogelijke vormen geven. Ook ingewikkelde
stukken met openingen en holten kunnen gemakkelijk gevormd wor
den. Brengt men, onmiddellijk na het harden, passende metaaldeelen
in deze holten, dan wordt het metaal door het inkrimpende materiaal
vastgehauden. Gewoonlijk voorziet men echter voor dit doel openingen
met schroefdraad, waarin men de metaaldeelen vastzet.
Voor de fabrikatie van condensatoren is het van belang, dat men
de keramische stoffen met metaal kan bespuiten, zoodat de opgespoten
laag goed vastgehecht blijft. Dit metalen beslag vormt de condensatorplaat. Het diëlectricum bestaat dan slechts uit de betreffende kera
mische massa zonder de anders voorkomende dunne luchtlagen.

De nieuwe keramische stoffen spelen in den ontvanger- en zendertechniek een grooten rol. Vóór alles worden spoellichamen, condensatorisolatoren en lamphouders uit keramische stoffen samengesteld.
In den laatsten tijd werden ook geheele montageplaten voor ontvan
gers, versterkers, enz., uit keramische stof vervaardigd.
In tabel 64 geven wij een overzicht van de electrische eigenschap
pen der belangrijkste isolatoren. Daar de hierin voorkomende waarden
uit verschillende bronnen komen, kan de tabel slechts ter algemeene
oriënteering dienen.
,. .
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Tabel 64.
der

De electrische eigenschappen
b e langrijkste

5 cc
53

Stof

u u
Q

Q

Verlieshoek tg
10CO |
300 | 150

U)
■rt G

<t -r.
*“• W E

Ï3
o <0

O W>

•H O
® V

25-5

■3^

20-85
6-10

s-e

Calnn

35-45

2,9
6,5-b,6

CalanCepeciaal) Ultra calan
Calit
Calit(speclnal) -

35-45

6,5

S

Geperste
barnsteen

p?

Cellonlak

Condenso
Condensa C
Ergaan
Frequente
Frequents D
Frequentit
Kunothoorn
(Galalith)
Glas
Karton(Hard)
Kerafar K
Kerafar S
Kerafar T
Kwarts
Kwartsgla:

35-45
35-45
3,5-6,5

1OOC

47

3
3

46

5,6-6,O
5,9-6,O

10
10-30
25-35
100

25

3,5-3,y

Kwarts goed

7,0

Mica
Micanit
Micaiex
Papier
Paraffine
Plexigum|A

3

en 3 ’

Po Hopsas
Porcelein
Prescpun
Schellak

16-28
15

300
15-20
34-36
10-13

Trolon
Turbax
Turbonit

5
3-4
5

45
15-20
50

30

Zondar opgave van

3000

4000 10.000 12.000 50.000 100.000

200

200

200

200

100

{3^6
2,1

3,2

2,6

2,6

1,0
3,8
8,0

1,0
3,7

1,0
3,4

l:

5,0
4,0
10,0

fre-

guentie

3,5-5,0

1,2-1,3
2,1
5,0-6,o
3,0-3,6
4,5-5,O
5,4-5,6

4,9-6,2
6-10
2,1-2,6
7,0-8,0

3
3

6,1
3,2

7,2
«,1

1,0

I 1,8

1,8

1,7

6,5

6,5

5,5

5,2
1,6

18
145

3,2
6,0

1,8
1,1

2-5(1)8-12(2

720
5-10
5-10
5-10
1.0

I

2*5
2,2

1000-2500

18

18

1,1
15,0

18

2,6
2,3
< 2
6,0

7,3
1000

6,8

1,7
8

5,7
2,8

2,8
2,3
< 2
7,0

3,0
2,0
8,0

4,0
3,0
0,0

350

19

200
700
260

400-1000
200-700
20-40

10-15
15-20
15-20
1,0
1 2,8

{s*,0
1,7

6,0

kS

220

1,0
1,8

3,8

3,7

6,0

8,0
6,0

9,7
7,2

200

220

200
3,6

2,8
1,7
27,0
7,0

1,7

1,7

8

18
170

100
200-600

40
20

63

49

56

70

2,6
5,0
6,4-6,5

iSti.t
Tempo
Trolit
Trolltan
Trolltul

6.5- 7,5
4.5- 6,O
80
70
40
3.6- 4,7
4,2

ï

e-M
200

6-17

3

I

2000

(200
1100

6.5

40-5C
80-100
4 ,5
5,6-6,1

5
3,5

76 I 30 I
o

3,5

C

4
3

M10~ 'op golflengtte resp. frequentie van
100 |
e
25
3

o- c

300

Amenit
Aminoplast K
Bakeliet massa

isolatoren.

70

9

17

18

1,S
S3

15

290

265

I

85

3^6

400-600
1 100-300
I 1000-2500

(1)(gedroogd,(2)sgeimpraegneerd
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2. Geleiders.

Als geleider beschouwen wij elke grondstof, die een zeer kleinen
of een eindigen ohmschen weerstand heeft. Wij maken daarbij onder
scheid tusschen electrische geleiders en magnetische geleiders. De eerstgenoemden geleiden stroomen, de laatsten magnetische krachtlijnen.
Ook voor het magnetisme bestaat een wet van Ohm. Daarover zullen
wij bij de bespreking van de magnetische geleiders meer zeggen.
a)

Electrische geleiders.

Evenals voor de isolatoren is ook bij de geleiders een zekere mechanische gesteldheid vereischt. Mechanisch moet de stof voldoende
weerstandbiedend zijn en desgevallend aan alle weersinvloeden kunnen
weerstaan, zonder te oxydeeren. Verder moet men ze goed kunnen
bewerken, zonder dat hierbij de hardheid geheel of gedeeltelijk ver
loren gaat. In electrisch opzicht zijn de eischen zeer verschillend. Wordt
de stof gebruikt als electrische verbinding van organen dan moet zij
een zeer lagen electrischen weerstand hebben, vermits een hooge weer
stand zeer aanzienlijke ohmsche verliezen zou veroorzaken. Wil men
de stof daarentegen als uitgesproken weerstandsmateriaal doen dienen,
dan zal men een stof met zeer hoogen specifieken weerstand nemen,
opdat men voor een bepaalde waarde van den weerstand met zoo
weinig mogelijk materiaal zou terecht komen. Gewoonlijk wordt in
dergelijke weerstanden zeer veel warmte ontwikkeld. Alle weerstandsmaterialen moeten bijgevolg in hooge mate warmtebestendig zijn, op
dat zij na langere in bedrijfsstelling en op hooge temperaturen niet
breekbaar of beschadigd zouden worden.
I ) Koper. Een der beste geleiders, zoowel in mechanisch als
in electrisch opzicht, is het koper. Daar zijn specifieke weerstand zeer
gering is, wordt het bij voorkeur gebruikt voor verbindingen.
Koper is gemakkelijk te bewerken; men kan het draaien, boren,
freezen, gieten, ponsen, trekken, enz., hoofdzakelijk wordt koper onder
den vorm van draad in alle dikten gebruikt. Naar gelang de isolatie
maakt men onderscheid tusschen draad met katoen- en zijde-isolatie,
emaille- en wasdraad. Bij de omsponnen draden ligt onder de omspinning vaak nog een dunne papierlaag. Ook zijn er omsponnen draden
met een emaillelaag op het blanke koper. Dergelijke isolatie is voor
zeer hooge spanningen soms wel noodig. Koperlitze bestaat uit een
aantal zeer fijne gebundelde koperdraadjes van 0,2 mm dikte. Tot
dezen groep behoort ook de hoogfrequentlitze, die uitsluitend uit zeer
fijne draadjes bestaat, elk draadje is door een dunne emaillelaag ge
ïsoleerd, zoodat de draden onderling geen kontakt maken, daardoor
wordt de werkzame oppervlakte van het bundeltje veel grooter en
de hoogfrequentieweerstand veel lager.
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Met behulp van tabel 65 kan men de Engelsche en Amerikaansche
• draaddikten omrekenen in millimetermaat.

Tabel 65.
O m r e k ening van Engel sche en Amerikaan s c h e
draaddikten in millimetermaat.
(S.W.G. = Imperial Standard Wire Gauge;
B. & S. = Brown & Sharpe Wire Gauge).

Nr.

ij

<CD

mm

7/0
6/0
5/0
4/0
3/0
2/0
0
I
2
3
4
5
6
7
8
9
10
I I
12

r

12,70
I 1,79
10,97
10,16
9,45
8,84
8,23
7.62
7,01
6,40
5,89
5.38
4.88
4,47
4,06
3,66
3,25
2,95
2,64

.0
Nr.

mm

I 1,68
10,39
9,27
8,25
7.34
6,53
5,82
5,18
4,62
4.1 I
3,66
3,25
2,90
2.59
2,29
2,03

13
14
15
16
I7
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

-ad

7Ï cn‘

cn

< co

Nr.

cn
mm

mm

2,34
2,03
1,83
1,63
1.42
1,22
1,02
0,91
0,81
0,71
0,61
0,56
0,51
0,46
0,41
0,36
0,33
0,30
0,28

1,83
1,63
1.45
1.27
1.14
1,02
0,91
0,81
0,72
0,64
0,56
0,51
0,46
0,41
0,36
0,31
0,28
0,25
0,23

mm

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

0,27
0,25
0,23
0,20
0,18
0,17
0,15
0,13
0,12
0,1 1
0,10
0,09
0,08
0,07
0,06
0,05
0,04
0,031
0,025

mm

0,20
0,18
0,15
0,14
0,13
0,1 I
0,10
0,09
0,08

Het koper wordt in de hoogfrequentietechniek verder gebruikt
als afschermmateriaal voor statische en hoogfrequent-magnetische vel
den, en wel onder den vorm van afschermdoozen of kasten, waarin men
het af te schermen orgaan — b.v. een spoel — onderbrengt. Alles
zins gaat men er thans meer en meer toe over, aluminium tot dit doel
te gebruiken omdat het veel lichter is en praktisch hetzelfde werk doet.
2) Bronssoorten. Legeert men koper met tin ongeveer in
de verhouding van 9:1, dan verkrijgt men brons, een buitengewoon
sterke en weerbestendige legeering, die daarom gebruikt wordt bij de
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vervaardiging van antennelitze. Voegt men aan het hierbovenvermelde
mengsel nog phosphor toe, dan ontstaat phosphorbrons, terwijl
men door een geringe toevoeging van silicium het siliciumbrons
bekomt, dat nog bestendiger is dan phosphorbrons, maar een alleszins
hoogeren specifieken weerstand heeft.

3) Mess i n g. Legeert men koper in de verhouding van onge
veer 6:4 met zink, dan ontstaat messing, een technisch zeer belangrijke
stof, die goed verwerkt kan worden behalve voor afschermingen. Mes
sing dient voornamelijk voor het vervaardigen van schroeven en andere
blanke metaaldeelen.
4) Aluminium. Thans is aluminium na het koper de be
langrijkste geleiders, sinds men geleerd heeft het onder een vorm voort
te brengen, waardoor het in electrisch en mechanisch opzicht bijna
gelijkwaardig wordt aan koper, en in andere opzichten, b.v. gewicht
op dit laatste metaal, zelfs voordeelen behaalt.

Daar aluminium in Europa zelf in elke gewenschte hoeveelheid
kan gewonnen worden, terwijl wij voor het koper afhankelijk zijn van
het buitenland, is men er toe overgegaan overal het koper te vervan
gen door dit metaal, wanneer zulks eenigzins mogelijk was. Dit geldt
in de eerste plaats voor afschermingen, waarin vaak een aanzienlijke
hoeveelheid materiaal wordt opgeslorpt. De geleidbaarheid van alu
minium is de helft kleiner dan die van koper. Desondanks kan men
het zonder eenig bezwaar als geleidingsmateriaal gebruiken, overal
waar de doorsnede in verhouding grooter kan worden genomen: een
toename van gewicht is hiermede niet verbonden. De mechanische
houdbaarheid van het aluminium is niet zoo groot als die van het koper,
daarom worden aluminiumgeleiders, welke aan groote trekbelasting
onderworpen zijn, vaak uitgevoerd met een stalen ziel in het midden,
waardoor de breukbelasting veel hooger wordt.

Met geschikt gereedschap is aluminium gemakkelijk te bewerken.
Walst men het tot zeer dunne plaat, dan verkrijgt men de voor de
afschermingen gebruikte aluminiumfolie. Het montagegestel (chassis)
van het radio-apparaat wordt soms ook uit aluminiumplaat vervaardigd.
Wegens zijn geringer gewicht verdient aluminium hier de voorkeur te
genover koper. De geringere geleidbaarheid speelt daarbij geen rol,
vermits men al de belangrijke geleidingen afzonderlijk installeert.
Wanneer aluminium aan de lucht is blootgsteld, ontstaat er een
slecht-geleidende oxydelaag, die vóór het maken van een verbinding
dient te worden weggenomen.

Tengevolge van de mindere geleidbaarheid is men verplicht dik
kere draden te gebruiken om met dezelfde draadlengte op denzelfden

weerstand te komen.

746

V ergelijking tusschen aluminium e n koper.
Zacht aluminium
bij 20° C

Zacht koper
bij 20° C

2,7
36
0,0278

8,9
58
0,0172

Specifiek gewicht
Electrische geleidbaarheid .
Specifieke weerstand

Aluminiumdraad weegt slechts half zoo zwaar als een koperdraad
met dezelfde geleidbaarheid. Daarentegen moet hij 1,27 maal zoo dik
zijn als koperdraad om dezelfde geleidbaarheid te hebben, wat over
eenstemt met een doorsnede van 1,6 maal de koperdoorsnede.
Dit alles is nader toegelicht door tabel 66, waarin de koper- en
aluminiumdraden met gelijken weerstand per m zijn opgegeven.

Koper-

en

T a b e 1 6 6.
Aluminium draad met
weerstand per meter.

Koper

Draaddikte
mm

0,16
0,18
0,20

0,22
0,25
0,28
0,30
0,35
0,40
0,45
0,50
0,55
0,60
0,65
0,70
0,80
0,90
1,—
1,10
1,20
1,50
2,—

Aluminium

Gewicht
per
I 000 m
kgr

Draad
lengte
per kgr
m

0,179
0,226
0,280
0,338
0,437
0,548
0,629
0,856
1,120
1,420
1,750
2,120
2,520
2,950
3,430
4,470
5,660
7,000
8,46

5580
4410
3580
2960
2290
1820
1590
I 170
895
705
570
470
397
339
292
224
177
143
1 18
93
63
35

10,07
15,73
28,0

g e 1 ij k e n

Overeen
stemmen
de draaddikte
mm

Weerst.
per m
Q

0,20
0,23
0,25
0,28
0,30
0,35
0,38
0,45
0,50
0,55
0,60
0,70
0,75
0,80
0,90
1,—
1,15
1,30
1,40
1,50
1,90
2,50

0,885
0,668
0,565
0,450
0,394
0,289
0,244
0,174
0,141
0,1 1 7
0,098
0,072
0,063
0,055
0,0437
0,0354
0,0268
0,021
0,018
0,0157
0,0098
0,00565

Gewicht
per
I 000 m
kgr

0,085
0,1 12
0,132
0,166
0,190
0,260
0,306
0,430
0,530
0,640
0,765
1,035
1,190
1,350
1,715
2,120
2,800
3,580
4,150
4,780
7,670
13,200

Draad
lengte
per kgr
m

I 1800
8910
7560
6030
5250
3850
3270
2320
1890
1560
1310
970
842
742
585
473
358
280
242
209
131
76
747

5) Aluminiumlegeeringen. Legeert men aluminium met
andere metalen, dan ontstaan stoffen met betere mechanische eigen
schappen (grootere hardheid, enz.); tegelijkertijd wordt daardoor de
weerstand tegen chemische inwerking verhoogd. De aluminiumlegeerin 
gen worden onder verschillende namen in den handel gebracht, o.a.:
« Aldrey », « Aludur », « Duralplat », enz. Hunne geleidbaarheid is
meestal kleiner dan die van het zuivere metaal. Met betrekking tot de
bewerking gedragen zich de aluminiumlegeeringen als messing of nikkel.
Zij kunnen ook gesoldeerd worden, in tegenstelling met het zuivere
metaal, dat meestal slechts gelascht kan worden. Van belang is ook
de veredeling van aluminiumlegeeringen door oxydelaag; daardoor
wordt de weerbestendigheid verbeterd en het materiaal minder gevoe
lig voor chemische invloeden gemaakt, terwijl tevens de sterkte nog
verhoogt. Een nieuwe grondstof met name Cupal werd in den laatsten
tijd in den handel gebracht; dit is niets anders dan aluminium, bedekt
met een dunne koperlaag.
6) Weerstandmateriaal. Voor de fabricatie van electrische
weerstanden worden doorgaans legeeringen gebruikt; zuivere metalen
vinden hier slechts bij uitzondering toepassing. Dit laatste is slechts het
geval voor ijzer, en dan nog voornamelijk tengevolge van zijn eigen
schap de weerstand te veranderen met de temperatuur. Alle geleiders
bezitten deze eigenschap in zekere mate. Bij den eenen wordt de spe
cifieke weerstand hooger bij toenemende temperatuur, bij den anderen
wordt de specifieke weerstand kleiner. Tot den eersten groep behooren
alle metalen, terwijl de tweede groep is samengesteld uit kool en bijna
alle vloeistoffen. Bij de berekening van weerstanden dient men hier
mede rekening te houden, voor zoover de betreffende weerstand aan
temperatuurschommelingen onderworpen is, wat doorgaans wel het ge
val is. De wiskundige formuleering van het verschijnsel luidt als volgt:

R2 = Rj [1 +a(03-a1)] (Q)

(560)

Daarin is
de temperatuur (° C) in afgekoelden toestand,
ü2 de temperatuur (° C) in warmen toestand, a de temperatuurcoeffi
cient, R2 de weerstand op temperatuur fr2,
de weerstand op tempe
ratuur 0x.
Voorbeeld:
a = 0,0037, *3 = 100’, Ox = 50°, Rx=100

100 [1+0,0037(100-50)1 =118,5 ft.

Zooals men ziet neemt de weerstand toe met het temperatuurver
schil en met den temperatuurcoefficient a. Deze coëfficiënt is een materiaalfaktor, die voor elke stof verschilt. Is a positief, dan wordt de weer
stand hooger, zooals zonder meer uit de formule blijkt, wanneer het
temperatuurverschil hooger wordt. Is a = 0, dan is de weerstand onaf748

hankelijk van de temperatuur. Is « negatief, dan wordt de weerstand
lager met toenemende temperatuur. In tabel 67 geven wij de meest
voorkomende temperatuurcoefficienten.
Een belangrijke toepassing van het hierboven aangehaalde ver
schijnsel vormen de zelfregelen.de weerstanden, die meestal gebruikt
worden met het doel, de eene of andere stroom constant te houden,
terwijl de spanning verandert. Legt men b.v. een bepaalde spanning
aan op een ijzerdraad, dan wordt een stroom gevormd in overeen
stemming met den weerstand. Hierdoor wordt het ijzer heet en de
specifieke weerstand van den draad verhoogt, waardoor de stroom tot
een bepaalde sterkte vermindert. Verhoogt men de spanning, dan wordt
de stroom slechts zeer weinig sterker, want elke stroomverhooging
heeft een bepaalde temperatuurverhooging en gelijktijdig een overeen
stemmende verhooging van den weerstand tot gevolg. Hierdoor wordt
een verdere toename der stroomsterkte verhinderd. Hieruit blijkt, dat
een dergelijke weerstand de wet van Ohm niet meer volgt, vermits hij
geen constante maar wel een variabele waarde heeft. Het verschijnsel
treedt natuurlijk sterker op den voorgrond, naarmate de temperatuurcoefficient van de betreffende stof grooter is. Daar het ijzer een zeer
hooge temperatuurcoefficient heeft, is het uitzonderlijk geschikt voor
de constructie van dergelijke weerstanden. Door de werking wordt het
ijzer sterk verhit, en om oxydatie tegen te gaan, wordt de draad in een
waterstofatmosfeer ondergebracht. In verband hiermede noemt men
dit over het algemeen ijzer-wateratofweerstanden.

Tabel

De

67.

temperatuurcoefficienten van enk e 1 e
legeeringen en vloeistoffen.

+ 0,0041
Aluminium
-0,001
Aluminiumbrons
+ 0,0045
Bismuth
Brons
+ 0,004
Cadmium
+ 0,0042
Keukenzout oplossing —0,02
Kool
-0,0005
Konstantan
+ 0,00003
+ 0,0043
Koper
+ 0,0007
Kruppin
+ 0,0009
Kwikzilver
+ 0,00417
Lood
+ 0,00001
Manganin
+ 0,0015
Messing

I

Nieuwzilver
Nikkel
Nikkeline
Platina
Platina-Rhodium
Silumin
Soda-oplossing
Staal
Tantalum
Tin
Wolfram
Ijzer
Zilver
Zink

metalen,

+ 0,00035
+ 0,0067
+ 0,0002
+ 0,00397
+ 0,0017
+ 0.004
-0,02
+ 0,0045
+ 0,0034
+ 0,0045
+ 0,0047
+ 0,0045
+ 0,0036
+ 0,0039

Wil men de waarde van den weerstand constant houden, dan
moet de temperatuurcoefficient der betreffende stof zoo klein mogelijk
zijn.
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Er bestaan legeeringen met zeer kleinen temperatuurcoefficient,
die tevens een zeer hoogen specifieken weerstand hebben, o.a. kopernikkel en koper-mangaanlegeeringen. verder legeeringen uit ijzer, nik
kel, chroom en nikkel, enz. Een zeer lagen temperatuurcoefficient be
zit een legeering uit ijzer, chroom en nikkel.
In tabel 67 hebben wij de temperatuurcoefficienten van de be
langrijkste weerstandmaterialen opgegeven. Natuurlijk moeten de
weerstandsstoffen een hoog smeltpunt hebben, om geen beschadiging
te ondergaan door de optredende warmte. In tabel 68 geven wij een
overzicht over de materiaaleigenschappen der belangrijkste metalen en
legeeringen.

b)

Magnetische geleiders.

Wij hebben reeds in het kort er op gewezen, dat de magnetische
krachtlijnen eveneens aan een wet onderworpen zijn, die groote gelijkenis vertoont met de wet van Ohm voor de electrische geleiders. Op
de betreffende verschijnselen zullen wij thans iets nader ihgaan, maar
nochtans niet verder dan met het oog op de materialenkennis noodig
blijkt, want op zichzelf heeft de leer van het magnetisme niets te
maken met de hoogfrequentietechniek.
Precies zooals wij van een electrischen stroomkring spreken, kan
men ook een magnetischen stroomkring beschouwen. Ook maakt men
in de leer van het magnetisme onderscheid tusschen magnetische span
ning, magnetischen stroom en magnetischen weerstand. Deze drie groot
ten zijn volgens een zekere wet van elkaar afhankelijk, deze zouden
wij de magnetische wet van Ohm kunnen noemen, daar zij in principe
dezelfde beteekenis heeft, en dezelfde functie vervult als de wet van
Ohm in de electrotechniek.
De tegenhanger van de electromotorische kracht is de magnetomotorische kracht, die men ook M.M.K. of magnetische spanning
noemt. Voor electromagneten is deze afhankelijk van den stroom door
de spoel en zij wordt uitgedrukt in « Oerstedt-cm », een eenheid, die
herinnert aan den Deenschen physicus Oerstedt die in 1820 het ver
band tusschen electriciteit en magnetisme ontdekte.
De magnetische tegenhanger van den electrischen stroom is de
krachtvloed, dien men flux noemt. Deze geeft aan, hoeveel krachtlijnen
door een magnetomotorische kracht kunnen worden opgewekt in een
gegeven magnetischen weerstand. De eenheid van de flux is de « Max
well » of krachtlijn (naar een Engelschen physicus).
Beschouwt men de flux in een enkele cm2 van de stof, waardoor
hij zich voortplant, dan komt men tot de magnetische dichtheid. Hier
door wordt aangegeven hoeveel krachtlijnen (Maxwell) zich in 1 cm“
van het vlak bevinden. De eenheid wordt uitgedrukt in krachtlijnen/cm-

of Gauss (Duitsche physicus).
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Specifieke

Tabel 68.
eigenschappen van v e r s c h i 11 e n d e
metalen en 1 egeeringen.
Spec.
weerst.

Stof

c

o

g
<u

>
'5
N

o

EJ
g Z
c
o ~

’E o

o—

c
<v
bn

f
|

i

<L>
bO

Q —
d

‘o

I ~

I<

op 20° C (1)

Aluminium
Bismuth
Cadmium .
Koper .
Kwikzilver
Lood
Nikkel . .
Platina
Tantalum .
Tin . . .
Wolfram .
Ijzer
. .
Zilver
Zink

Duralumin (

0,03
1,2
0,075
0,017
0,95
0,21
0,07
0,1
0,15
0,12
0,05
0,1
0,016
0,06

Spec.
geleid
baarheid
op 20° C (1)

34
0,84
13,3
57
1,06
5
14

10
6,8
8,4
20

10
62
17

Spec.
gewicht

2,7
9,8
8,6
8,9
13,55
11,4
8,0
21,5
16,8
7,3

19,1
7,8
10,5

7,1

4 % Cu/I %

Mg) ...

0,05
10 % Mg)
0,066
Hydronalium (
0,038
Silumin (
12 % Si) . . .
Elektron (
90 % Mg) . . 0,08-0,055
95 %
Aluminiumbrons (
Cu) ....
0,13/0,29
Brons (85 % Cu, 9 % Zn, 6 %
Sn)................................................ 0,028-0,021
Constantan (54 % Cu, 45 %
0,49/0,51
Ni, 1 % Mn)
. .
Manganin (85 % Cu, 12 %
0,42
Mn, 3 % Ni) . . .
Messing (62 % Cu, 38 % Zn) 0,07/0,08
0,35/0,41
Nieuwzilver (65 % Cu, 23 %
Zn, 12 % Ni)........................
0,4/0,44
Nikkeline (55 % Cu, 45 % Ni)
0,2
Platin-Rhodium (10 % Rh)
0,1/0,25
Staal................................................

20
15
26
12-18

2,8
2,6
2,7
— 1,8

3,5/7,5

— 8,4

36-48

7,8/8,8

2

8,8

2,4
12,5

8,4
8,3
8,6

2,7
2,5
5
6

8,8

21,6
7.8

(1) De opgegeven specifieke weerstand heeft betrekking op een draad van
lang en I mm2 doorsnede; hetzelfde geldt voor de specifieke geleidbaarheid.
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De magnetische tegenhanger van den electrischen weerstand is de
magnetische weerstand. De eenheid is de Gilbert, naar den naam van
den eersten onderzoeker van het aardmagnetisme. De magnetische weer
stand, spanning en flux zijn onderling aan elkaar gebonden door de
magnetische wet van Ohm. Hieronder geven wij de gebruikelijke

symbolen:
flux (krachtlijn, Maxwell) =<£
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Magnetische spanning (Oerstedt • cm)= M
Magnetische weerstand (Gilbert) =R
De magnetische wet van Ohm kan dan als volgt geschreven worden:

M
(M axwell)
R

<I>=

(561)

In de praktijk rekent men niet graag met den magnetischen weer
stand R en de magnetische spanning M. Evenals men de electrische
weerstanden door materiaalconstanten bepalen kan, is dit ook het geval
met den magnetischen weerstand. Deze is grooter, naarmate de lengte
van den weg l der krachtlijnen grooter is, en naarmate de magnetische
geleidbaarheid p- resp. de door de krachtlijnen doorloopen doorsnede Q
kleiner is. Dus heeft men de formule:
l
(Gilbert)
(562)
R=
De magnetische spanning wordt gewoonlijk vervangen door de
magnetische veldsterkte H: deze verkrijgt men, door de magnetische
spanning te deelen door de lengte van de door de krachtlijnen doorloopen
weg Z:

H=

M

(Oerstedt)
l
Men heeft bijgevolg:

<& =

(563)

H-l-pQ

= H /x • Q (Maxwell) (564)
l
Deze beschouwingen zijn slechts geldig voor homogene (gelijk
matige) velden; deze beperking speelt hier echter geen rol. Uit de boven
g r o o t e r wordt,
staande uiteenzetting blijkt nochtans dat de flux grooter
door
naarmate de magnetische veldsterkte, de doorloopen
doorsnede en de magnetische geleidb aarheid grooter
zijn. De magnetische geleidbaarheid noemt men ook permeabiliteit (van het Latijnsch permabilis= doordringbaar).
Doorgaans rekent men niet met de werkelijke flux, maar met de
dichtheid der krachtlijnen B- Men heeft:
B —-

(Gauss)

(565)

Formule (564) kan men ook schrijven:
(566)
B = H • M (Gauss)
de
electrische
weerstanden
meestal
Terwijl de geleidbaarheid van
constant is, wanneer men hierbij geen rekening houdt met den invloed
der temperatuur, is dit met de ma;ignetische geleidbaarheid of permeabiliteit geenszins het geval. De permeabiliteit isi voor alles afhankelijk
van de sterkte van het magnetische veld. Daar nu 1het magnetische veld H
volgens de betrekking
H = const • ƒ (Oerstedt)
(567)
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alleen afhankelijk is van den opwekkenden stroom, blijkt hieruit, dat
het verband tusschen ƒ en B in geen geval lineair kan zijn, als de permeabiliteit varieert met H- De aard der variatie van p- alsmede hare absolute
grootte is in hooge mate afhankelijk van de stof, waardoor de
krachtlijnen heen moeten. Alleen lucht en andere niet-magnetische stoffen
als b.v. koper maken hier
&
op uitzondering. Voor de
I wow J—
14ÜOO -ze stoffen is p = const=l.
rtooo —
Magnetische stoffen als ij
nooo —
fOÜOO------zer, nikkel, enz., hebben
3000 êooo doorgaans een veel groote1000
7r Gici>)>cr
£000
re veranderlijke permeabili
5000
«OJO
teit. In de praktijk is het bij
3000
gevolg
slechts, uitgaande
Zooo
442
;ooc
van metingen, het verband
O t ! 3 * 5 6 7 t 9 KH
tj !S K O !3 ----- e-tusschen B en ƒ resp. H
grafisch voor te stellen. Fig.
Fig. 442.
442 toont een dergelijke
magnetiseeringskromme voor smeedijzer, dynamostaal en gietijzer.
De begrippen remanentie, coërcitiefkracht en hysteresis zullen wij
ook nog in het kort bespreken.
Als remanentie (Latijnsch remanere = achterblijven ) is het over
blijvende magnetisme bekend, dat na het ophouden der magnetische
opwekking, b.v. na het uitschakelen van den electrischen magnetiseeringsstroom, achterblijft. De remanentie wordt bepaald door de achterblij
vende dichtheid der magnetische krachtlijnen en ze wordt bijgevolg uit
gedrukt in Gauss (symbool BJDe coërcitiefkracht (Latijnsch coercere dwingen) geeft aan,
welke magnetische veldsterkte H/k men door een vooraf gemagnetiseerde
stof in omgekeerde richting moet stuwen, om de remanentie op te heffen.
De eenheid der coërcitief 
Maagdeliike
kracht is dan ook dezelfde
kromme
als die der magnetische
veldsterkte,
namelijk
de
Remanentie
Oerstedt.
Het geheele magneti►+ 5
seeringsverloop — magneti- -5

2

seeren, remanentie, gebruik
der coërcitiefkracht, ophef
fen van het magnetisme,
magnetiseeren in tegenovergestelden zin — noemt men
hysteresis (Grieksch hysterein = achterblijven). Ware
er geen achterblijvend mag-

-Ir

Remanentie,-£r

— £fnai
"

Coërcitiefkracht

443

Fig. 443.
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netisme aanwezig, dan zou het volstaan de opwekkende kracht weg
te nemen en weer te laten werken, om het geheele magnetiseeringsproces te doorloopen. In fig. 443 zijn de in aanmerking komende faktoren grafisch voorgesteld. Wij veronderstellen een stof te hebben, die
vooraf nog niet gemagnetiseerd werd, en waarin dus geen remanentmagnetisme aanwezig is (aanvankelijke dichtheid der krachtlijnen B = 0.
maagdelijke stof). Voor de eerste maal magnetiseeren wij de stof met
een veldsterkte Hmax • Dan verkrijgt men tusschen B en H het door de

gestreepte kromme voorgesteld verband (maagdelijke kromme). Neemt
men de opwekking weg, dan blijft het remanent magnetisme Br behou
den. Om dit te vernietigen moet een magnetisch veld in tegenoverge
stelde richting werken (coërcitiefkracht H^)- Verhoogt men de nega
tieve magnetische veldsterkte H nog verder tot Hmax dan wordt,de stof
in tegenovergestelde richting gemagnetiseerd (B77iax )• Dan verkrijgt men
evenals te voren een negatieve remanentie Br en om deze op te heffen,
heeft men weer een (positief gerichte) coërcitiefkracht H/( noodig. Het
magnetiseeringsverloop heeft met het magnetiseeren der stof in positie
ven zin geleid tot een dichtheid der krachtlijnen B7nax• Zooals men ziet
wordt de maagdelijke kromme slechts eenmaal doorloopen.

Het is duidelijk, dat de door de krommen begrensde propeller
vormige oppervlakte grooter is naarmate de remanentie en de coërci
tiefkracht van de gebruikte magnetische stof grooter zijn. Verder is het
duidelijk, dat ook de voor het op-, af- of ommagnetiseeren noodige
electrische arbeid grooter is, naarmate de propellervormige oppervlakte
aanzienlijker is. Beschouwt men het ommagnetiseeren niet als doel maar
als ongewenscht nevenverschijnsel (d.i.o.a. het geval bij transformato
ren, waarvan het ijzer voortdurend door den wisselstroom wordt om
gemagnetiseerd) , dan vormt de hierboven vermelde electrische arbeid
resp. energie een verlies (hysteresisverlies). Men zal er bijgevolg naar
trachten het propellervormig oppervlak zoo klein mogelijk te houden,
en tot dit doel zal men de voorkeur geven aan stoffen met geringe
remanentie en coërcitiefkracht. Anders is het gesteld voor magnetische
stoffen, die na één enkele magnetiseering een zeer groote en voort
durende remanentie moeten behouden zooals b.v. bij luidsprekermagneten. Voor dergelijke stoffen geeft men de voorkeur aan een groote rema
nentie en een sterke coërcitiefkracht. Men spreekt dan niet meer van
remanentie maar van permanentie (Latijnsch permanere = bestaan).
Hoewel men bij deze stoffen bijna nooit een coërcitiefkracht zal doen
optreden, dient ze theoretisch toch zeer hoog te zijn; daar niet alleen
een negatieve magnetische veldsterkte maar ook elke mechanische in
vloed, en zelfs een temperatuursverandering kunnen verwekken, die
werken als een negatieve coërcitiefkracht. Hiermede dient men van
zelfsprekend rekening te houden.
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Voor de beoordeeling der kwaliteit van de magnetische stoffen is
noch de remanentie Br, noch de
Inductie
coërcitiefkracht beslissend,
want van twee permanente mag
30/? neten met gelijke remanentie
kunnen
de
coërcitiefkrachten
zeer verschillend zijn en omge
1
keerd. Vroeger werd bijgevolg
i
verondersteld, dat voor de be
oordeeling der kwaliteit van een
444
Veldsterkte
magnetische stof het product der
coërcitiefkracht met de remanen
O
tie
• B
doorslaggevend is.
Fig. 444.
Dat dit niet het geval is, blijkt
uit fig. 444, waarin men duidelijk ziet, dat bij gelijke B en H$ het
verloop der B-H kromme (de z oogenaamde demagneiiseeringskromme )
verschillend kan zijn- De kromming is doorslaggevend voor de kwaliteit van het magneetstaal, zoodat deze door de formule

2

nz

X—

*—fa

G=(B

H)m„

(568)

gekenmerkt wordt, d.i. door den grootsten rechthoek, die in de B'Hkromme kan worden geteekend. Voor de twee magnetische stoffen I en
2 in fig. 444 zou volgens de vroegere methode de kwaliteit gelijk zijn,
Volg<
vermits ze dezelfde remanentie en coërcitiefkracht hebben. Volgens
de
nieuwe methode is nochtans
G1=(BH) max

Bi * Hi

(569a)

G2=(BH) max

B? ‘ H ’

(569b)

Daaruit volgt:

G, > G 2
Bijgevolg is de kwaliteit der ma:gnetische stof n° I beter dan die
van n° 2.
(BHU
geeft de energie (in Erg) per cm3 magneetDe waarde:
8 nstaal aan, die bij gunstige dimensioneering in de uitwendige ruimte wordt
oopgezameld.

De verliesfaktor van een ijzersoort geeft de totale magnetiseeringswarmte (hysterisis- en wervelstroomverliezen) op 50 Hz in Watt/kg
aan en wel voor 2 verschillende waarden der inductie:
I/IO . . . verliesfaktor voor een inductie van 10.000 Gauss
K,5 . . . verliesfaktor voor een inductie van 15.000 Gauss.
Bij de fabrikatie van magnetische metalen zal men er steeds naar
trachten een stof met groote permeabiliteit te bekomen. De voornaam
ste functie van de magnetische stoffen beslaat in het verwekken van
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een zeer hooge dichtheid der krachtlijnen, wat voor spoelen, smoor
spoelen, transformatoren, enz., gelijk staat met een hooge zelfinductie.
Hooge zelfinductie wordt namelijk steeds nagestreefd.
Men spreekt van magnetische verzadiging, wanneer de dichtheid
der krachtlijnen in het inwendige der magnetische stof niet of zeer wei
nig meer toeneemt, ondanks het sterker wordend magnetisch veld.
Dit kort overzicht uit de leer van het magnetisme volstaat voor
de studie der radiotechniek. Aan de hand daarvan zal het ons mogelijk
zijn de verschillende magnetische stoffen, met het oog op hunne eventueele bruikbaarheid, juist te beoordeelen en in te zien, waarom men
van deze of gene stof eene of andere eigenschap eischt.
Nu over de magnetische stoffen zelf:
I) Week ij z e r. Het weekijzer wordt in
in de radiotechniek ge
bruikt als kernmateriaal voor smoorspoelen en transformatoren, als
mede voor magneten van electrodynamische luidsprekers. De magne
tische eigenschappen zijn gekenmerkt door zeer geringe remanentie en
coërcitiefkracht. Het voor de fabrikatie van luidspreker-electroinagneten gebruikte weekijzer moet een zoo hoog mogelijk liggend verzadi
gingspunt hebben, want het komt hier in de eerste plaats aan op een
groote dichtheid der krachtlijnen. De remanentie, de coërcitiefkracht.
en binnen zekere grenzen ook de permeabiliteit, spelen hier slechts een
bijkomenden rol. Voor weekijzer kernen van transformatoren of
smoorspoelen zal men, zo.oals reeds vermeld, streven naar zoo klein
mogelijke hysteresisverliezen, alsmede naar geringe remanentie- en
coërcitiefkracht. De permeabiliteit daarentegen moet zoo groot mogelijk
zijn, teneinde een voldoend sterke inductie te kunnen verkrijgen. Van
belang is hier ook een zoo hoog mogelijk liggend verzadigingspunt, ver
mits men anders gevaar loopt, dat de secondaire spanning der trans
formatoren geen getrouwe afbeelding is van de primaire spanning. De
secondaire spanning is immers evenredig met den flux. Van een vormgetrouwe transformatie kan echter slechts gesproken worden, wanneer
de krachtlijnenflux ook gelijkmatig met den primairen stroom toe
neemt. In het verzadigingsgebied is dit echter niet meer het geval, daar
stemt een bepaalde variatie van den primairen stroom slechts overeen
met een veel kleinere variatie van den flux, zoodat een daarmee over
eenstemmende geringere wisselspanning ontstaat. Beschouwt men de
magnetiseeringskromme van fig. 442 en veronderstelt men, dat het
werkpunt naar de bovenste bocht verschoven wordt, dan stemt een
vermindering der veldsterkte blijkbaar overeen met een grootere varia
tie van een aantal krachtlijnen, en bijgevolg met een grootere spanningsvariatie dan bij een gelijke toename der veldsterkte, zoodat gedu
rende ééne halve golf de secondaire wisselspanning kleiner is dan ge
durende de andere halve golf. Dit is een niet-lineaire vervorming en
er worden bijgevolg harmonischen gevormd. Het verloop van dit ver756

schijnsel kan men vergelijken met de werking der electronenlampen
in
1
het gebied der niet-lineaire deelen van de karakteristiek.
Vanzelfsprekend kan men ook ijzer met tamelijk laag verzadigings
punt gebruiken, op voorwaarde een betrekkelijk groote ijzerdoorsnede
te nemen. Evenals men bij voorbeeld voor vochtverzadiging der lucht,
een grootere hoeveelheid water noodig heeft, naarmate de hoeveelheid
lucht grooter is, heeft men ook een grootere magnetische veldsterkte
noodig voor het verzadigen van grootere hoeveelheden ijzer. Het verhoogen der doorsnede vormt echter nooit een volkomen oplossing ver
mits daardoor ook de verliezen door ommagnetiseering de te gebrui
ken ruimte en den prijs verhoogen.

2) V 1 o e i ij z e r. Het vloeiijzer heeft geen bizonder hoog ver
zadigingspunt. Men kan dit echter bereiken door toevoeging van nik
kel, chroom, mangaan, silicium en koper. Dergelijke metaalmengsels
worden in den handel gebracht onder namen als « Rohmetall », « Permenorm », « Megapenn », « Hipernik », « Permalloy », « Mumetall »,
enz. Natuurlijk zijn deze legeeringen duurder dan gewoon vloeiijzer.
Nochtans wordt hiervan een ruim gebruik gemaakt bij de constructie
van goede transformatoren en smoorspoelen. In tabel 69 geven wij een
overzicht van de permeabiliteit der in de radiotechniek gebruikte ijzersoorten, terwijl in tabel 70 een aantal legeeringen opgenomen zijn met
zeer hooge permeabiliteit.
3) Magnetische staalsoorten, permanente magne
ten. Pvïagnelische staalsoorten worden gebruikt, waar het er op aan
komt, een sterk en bestendig magnetisch veld te verkrijgen, ook na
het wegnemen der opwekkende kracht. Dit is o.a. het geval voor de
kernen van permanent dynamische luidsprekers en voor de permanente
magneten van electromagnetische luidsprekers, koptelefoons, toonafnemers, enz. Het was niet eenvoudig staalsoorten te ontwikkelen, die aan
de gestelde eischen beantwoordden. Het voor eenvoudige hoefijzerrnagneten gebruikte staal heeft b.v. op verre na de noodige dichtheid
der krachtlijnen niet.
Een goede permanente magneet moet een hooge coërcitiefkracht
en een hooge remanentie, dus een groote magnetische energie-inhoud
bezitten. Wegens deze vaststelling mag men evenwel niet tot het be
sluit komen, dat twee verschillende magneten met gelijke coërcitief
kracht en remanentie denzelfden energie-inhoud hebben. Er bestaat
voor elke magneetsoort een maximum energie-inhoud, die afhankelijk
is van den vorm der magneten en bijgevolg van het werkpunt. Daal
de radiotechnicus zich nooit met de ontwikkeling van magneetstaalsoorten bezig te houden heeft, behoeven wij hierop niet verder in te gaan.
Wij onthouden slechts, dat het vormen der magneten een zeer grooten
invloed heeft op het gebruik, waarvoor de staalsoort geschikt is.
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Tabel 69.
de voor den ontvangerbouw
gebruikte i j z e r s o o r t e n.

Permeabiliteit

Stof
Normaal HF-ijzer

Speciaal HF-ijzer
voor K.G.

van

Po
aanvankelijkt;e
waarde

Gebruik

f* max

3-5(1)

Voor HF-spoelen
in het omroepbereik tot 2 MHz

1,5-2(1)

id. boven 2 MHz

Normale
dynamoplaat
Goede dynamoplaat
Zeer goede dynamoplaat
Transformatorplaat

voor

B= 1000

-

200

1400

3000

300

2500

4000

500

3500

6000

5000

10000

1500
tot

2000

tot

In de sterkstroom
techniek voor
voedingstransformatoren, smoorspoelen, stroomen spanningsomvormers.

-X. 6000

(1) Effectieve waarde. De verhouding eener spoel met HF-ijzerkern tot een gelijk
waardige spoel zonder kern. — De absolute waarde van
ligt hooger, ongeveer bij 12-20.

Tabel 70.
C o ë r c i t i e f k r a c h t en permeabiliteit
magnetische legeeringen.

Stof

Gemiddelde
samenstelling

Coërcitief
kracht
in
Oerstedt

van

Betrekkelijke
aanvangspermea-

Betrekkelijke
maximum
permea
biliteit

In

waterstof
uit gegloeid
ijzer
Permalloy

Fe met opgelost H2
21,5% Fe. 78,5%
Ni
Mumetaal
15 % Fe, 5 % Cu,
77 % Ni
2 % Cr, 0,8 % Mn
Fe - Ni - Mo 17,8% Fe, 78,5%
Ni, 3,7 % Mo
Fe
Al - Si 84,5 % Fe, 6 % Al,
9,5 % Si
Fe - Mn - Al - 81 % Fe, 4 % Mn,
Si
6 % Al, 9 % Si
1040
11 % Fe, 14 % Cu,
72 % Ni, 3 % Mo
(1) Uitgegloeid in een magnetisch veld.
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0,025

14000

0,021
0,030
0,025

6000
12000
6000

0,04

280000
167000 I
610000*1»
45000
100000

> 20000
30000
30000

0,013

51000

100000

Over het algemeen is de coërcitiefkracht kleiner, naarmate een
op den weg der krachtlijnen voorkomende luchtspleet breeder is, en
naarmate de magneet korter is in verhouding tot zijn doormeter. Een
kleinere coërcitiefkracht stemt echter overeen met een veel grootere
gevoeligheid van den magneet voor storende, van buiten af inwerkende
magnetische velden. Werkt een dergelijk veld b.v. in demagnetiseerende
richting, dan vermindert de remanentie van een korte dikke magneet
met luchtspleet gemakkelijker dan die van een lange dunne magneet
zonder luchtspleet. Bijgevolg zal men de luchtspleet van permanente
magneten, gedurende hunne opstapeling in magazijnen, sluiten door
een goede ma:gnetische shunt in den vorm van een stuk ijzer, anders
zbuden trillingen of andere invloeden de permanentie gemakkelijk
kunnen verzwakken.
Tabel 71/72 geeft nadere bizonderheden over de magnetische
eigenschappen van enkele staalsoorten en voor permanente magneten
gebruikte speciale legeeringen. De permanentie wordt in de eerste plaats
in hooge mate bepaald door het koolstofgehalte van het gebruikte staal.
Een goede magneetstaalsoort moet minstens 1,7 % koolstof bevatten.
Toevoeging van chroom en nikkel verbeteren de magnetische eigen
schappen. Nog gunstiger valt een toevoeging van kobalt uit; dergelijke
legeeringen hebben coërcitiefkrachten tot 500 Oerstedt, terwijl de coër
citiefkracht van weekijzer vaak minder dan I Oerstedt bedraagt.
Het « Oerstit » is een magnetische staalsoort, die speciaal ont
wikkeld werd voor permanent-dynamische luidsprekers; zij heeft een
coërcitiefkracht die 700 Oerstedt kan bereiken; met moderne magneetstaalsoorten kan men de dichtheid der krachtlijnen opvoeren tusschen
5.000 en 16.000 Gauss.
4) Hoogfrequent ij ze r. Hoogfrequentijzer wordt gebruikt
om de zelfinductie van spoelen aanzienlijk te verhoogen. Praktisch beteekent zulks, dat men met hoogfrequentijzerkernen een gegeven zelf
inductie verkrijgt met veel kleinere spoelen dan zonder ijzer. Bij kernlooze spoelen is de zelfinductie slechts afhankelijk van den doorme
ter, het aantal toeren en de soort der wikkeling van de spoel. Voor
een bepaalde waarde der zelfinductie moet de spoel dus een zekere
minimumafmeting hebben. Bij het gebruik van ijzer wordt de veld
sterkte gevoelig verhoogd, zoodat men dezelfde zelfinductie verkrijgt
met veel minder draadtoeren. Terzelfdertijd heeft men daarbij het
voordeel, dat de koperverliezen aanzienlijk verminderen, want de Ohmsche weerstand is in dit geval veel geringer.
Gewoon ijzer kan men voor dit doel niet zonder meer gebruiken.
Het zou werken als een kortsluitkring, waarin sterke wervelstroomen
zouden ontstaan. Om dit te verhinderen moet de electrische geleidbaar
heid van het gebruikte ijzer praktisch 0 zijn. Dit is het groote verschil
tusschen het hoogfrequentijzer en de tot dusver besproken ijzersoorten;
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Tabel 7 1-72.
eigenschappen
van enkele
Magnetische
staalsoorten en van voor de vervaardiging
der permanente magneten gebruikte
speciale legee ringen.

Stof

Chroomstaal
Wolframstaal
Cobaltstaal

KS-staal (Honda)
KS-staal (HondaTitan)
Mishima-Leg
Mishima-Leg
Oerstit 500

Oerstit 700
Nieuw KS-staal
(Honda)
Fe - Pt - Leg

Gemiddelde
samenstelling

Remanentie
Br in
Gauss.
(benad)

Coërcitief
kracht
in
Oerstedt
(benad)

1 % C, 2 % Cr
0,7 % C, 5 ... 6 % W
1,1 % C, 36 % Co, 4,8 %
Cr, 3,5 % Mn
0,8 % C, 35 % Co, 7 %
W, 2 % Cr
28 % Co, 16 % Ni, 11 %
Ti, rest Fe

9500
10500

65
65

9300

227

10500

230

7500

830

10 % Al, 25 % Ni, rest Fe
12 % Al, 30 % Ni, rest Fe
12 ... 16 % Al, 24 . . .
28 % Ni, rest Fe
9 . . . 13 % Al, 24,5 . . .
30 % Ni, rest Fe
28 % Co, 16 % Ni, 11 %
Ti, rest Fe
50 atom % Pt
50 atom % Fe
(78 gew. % Pt)

9600
7600

240
660

7000
5000
6000

500
650 .. . 750

7500

830

3000
4000

1750

al de andere eigenschappen zijn hieraan ondergeschikt, maar zij zijn
evenwel niet minder belangrijk.
Wij hebben er reeds op gewezen, dat ijzerkernspoelen veel kleiner
zijn dan gewone, en dat hunne koperverliezen eveneens geringer zijn
dan die van kernlooze spoelen; bovendien vertoonen ijzerkernspoelen
veel minder strooiïng, wat van groot belang is. Daardoor wordt een
afscherming nutteloos, en bijgevolg vervallen ook de anders in de af
scherming optredende verliezen. De voor de hand liggende vraag of de
bijkomende ijzerverliezen en de overblijvende wervelstroomverliezen
niet opwegen tegen de mindere koper- en afschermverliezen, kan voor
de thans bekende hoogfrequent-ijzersoorten negatief worden beant
woord; het wegvallen van koper- en afschermverliezen is zelfs zeer
merkbaar.
De noodige vermindering der electrische geleidbaarheid wordt be-
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reikt, door het hoogf requentijzer niet als vaste massa te gebruiken, maar

wel onder den vorm van een mengsel bestaande uit ijzerpoeder en een
gemakkelijk vast wordend bindmiddel. De kleine ijzerdeeltjes worden
door het bindmiddel van elkaar geïsoleerd, zoodat de ohmsche weer
stand van de kernmassa buitengewoon groot wordt. Op deze wijze kan
geen noemenswaardige wervelstroom ontstaan.
Het oudste materiaal van dezen groep is het Ferrocart, dat be
staat uit papierstrooken, die met de hierboven vermelde ijzerbrij be
streken worden en dan opgerold worden. Onder den invloed der
warmte wordt de brij tot een harde massa, die men kan snijden, ponsen
en vormen. Later is men er toe overgegaan de ijzerbrij zonder het
gebruik van papier tot den gewenschten vorm te pressen. Daartoe zijn
weliswaar speciale matrijzen noodig, maar bij deze werkwijze gaat geen
stof verloren, terwijl bij snijden en ponsen onvermijdelijk afval ont
staat. Door het pressen wordt de stof ook harder en vertoont daarom
ook minder neiging tot afbrokkeling. Hoogfrequentijzer wordt in den
handel gebracht onder verschillende benamingen, o.a.: « Ferrowunder »,
« Sirufer », « Prehferrum », « Ferronith », « Draloperm », enz. Een
werkelijk verschil bestaat tusschen deze stoffen niet. Alles samen ge
nomen hebben zij dezelfde voor- en nadeelen.
Tabel 5 I bevat nadere gegevens over Sirufer.
De permeabiliteit van gewoon Ferrocart bedraagt ongeveer 12,
m.a.w. het bezit een 1 2 maal betere magnetische geleidbaarheid dan
lucht. Het verdient wel vermelding, dat de permeabiliteit door de tem
peratuur beïnvloed wordt; het gepreste materiaal ondergaat met een
temperatuurverandering van 10° alleszins slechts een permeabiliteitsvariatie van ongeveer 0,1 %.
De permeabiliteit kan nog verhoogd worden door meer ijzerpoe
der te nemen in verhouding tot het bindmiddel. Alleszins nemen dan
de ijzerverliezen sterk toe. Als gunstigste waarde heeft men voor de
permeabiliteit ongeveer 18 gevonden. Vanzelfsprekend moeten de per
manentie en de coërcitiefkracht zoo klein zijn, als maar eenigzins moge
lijk is, vermits de ommagnetiseering geheel zonder verliezen moet kun
nen geschieden. Praktische proeven hebben aangetoond, dat bij de
meeste hoogfrequent-ijzersoorten de coërcitiefkracht in werkelijkheid
zoo klein is, dat men ze kan verwaarloozen; voor de remanentie is dit
evenwel niet het geval. Met bijna alle hoogfrequent-ijzersoorten stelt
men namelijk vast, dat een vooraf gemagnetiseerd stuk, zelfs na enkele
uren, een magneetnaald nog krachtig doet uitslagen op betrekkelijk
groote afstanden; dit is nadeelig. Gewoonlijk hebben de hoogfrequentijzerkernen een kleine luchtspleet om de totale permeabiliteit te kunnen
regelen. In het gunstigste geval zelfs wordt hierdoor de bereikbare
inductie verminderd, maar het is een uitstekend middel om de spoelen
aan te passen, terwijl de strooiïng niet noemenswaard verhoogd wordt.
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Over het electrische verschil tusschen lucht- en ijzerkernspoelen

zullen wij in hoofdstuk VII handelen.
3. Andere grondstoffen.
Af en toe worden in de radiotechniek nog enkele andere stoffen
gebruikt, die weliswaar electrisch geen bizondere beteekenis hebben,
maar die door den radiotechnicus toch dienen gekend te zijn. Wij zul
len ze daarom in het kort bespreken.
1) Bimetalen. Bimetalen beteekent twee metalen.
Het zijn platen uit verschillend metaal, die over hunne geheele lengte
op elkaar gesoldeerd zijn. Daar de twee metalen verschillende uitzettingscoefficienten hebben, wordt onder den invloed van een bepaalde
temperatuursverhooging de eene plaat langer dan de andere, met het
gevolg, dat de bimetaalstrook begint te krommen. De kromming ge
schiedt steeds in ééne richting. Dit verschijnsel wordt gebruikt voor het
verkrijgen van zelfwerkende kontakten.
Daar dergelijke kontakten meestal slechts voor zwakke stroomen
in aanmerking komen, behoeft de door de buigende strook af te leggen
weg niet groot te zijn. Het is van veel meer belang een vrij sterken
kontaktdruk te verkrijgen, want anders kunnen reeds bij geringe tril
lingen onderbrekingen ontstaan, ofwel kan de overgangsweerstand te
hoog worden. Om een toereikenden kontaktdruk te bekomen, zal men
de platen tamelijk dik nemen.
De uitzetting is afhankelijk van de temperatuur en ze verschilt
voor alle metalen. Men neemt derhalve de metalen zóó, dat op de
bedrijfstemperatuur, waarbij de kromming het sterkst moet zijn, een
zoo groot mogelijk verschil tusschen de uitzettingscoefficienten be-

staat.

Als materiaal met groote uitzettingscoefficient wordt meestal een
legeering uit nikkel, ijzer en molybdeen gebruikt, terwijl een nikkel-,
ijzerlegeering met een hooger nikkelgehalte gebruikt wordt als materiaal
met geringere uitzetting.
2) Metalen voor thermo-elementen. Thermo-electriciteit noemt men het eigenaardige verschijnsel, dat ontstaat aan de
twee uiteinden van metaalstrooken uit verschillend materiaal, waarvan
de andere uiteinden aan elkaar gelascht zijn. Wanneer het gelaschte
deel verwarmd of afgekoeld wordt, dan ontstaat aan de vrije uiteinden
der metaalstrooken een electrische spanning.
Vroeger werd dit verschijnsel gebruikt tot het opwekken van electrische energie in beperkte hoeveelheid. Hiertoe bouwde men vele der
hierboven beschreven thermo-elementen samen tot zoogenaamde thermozuilen, die met gasvlammen verwarmd werden. In de hoogfrequentietechniek trekt men partij van het verschijnsel bij den bouw van thermomeetinstrumenten. Deze leeren wij later kennen. Voor thermo-elemen
ten gebruikt men best strooken uit bismuth en antimoon, ofwel uit
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constantan en ijzer. Voor hoogere temperaturen neemt men molybdeen
en wolfram ofwel een molybdeenlegeering.
3) Kontaktmetalen. Kontakten tusschen dewelke gedu
rende het bedrijf voortdurend vonken of lichtbogen ontstaan, en die
desondanks toch zuiver moeten blijven, worden vervaardigd uit wolf
ram, platina, iridiumplatina, platinin, zilver of nieuwzilver.
4) Stoffen voor acoustische doeleinden (geluid
dempende stoffen). Hier zijn bedoeld stoffen, die het ge
luid opslorpen, en het in warmte omzetten. Dit is van groot belang
voor het verkrijgen van een bepaalden nagalmtijd in zalen, waarin
zekere uitvoeringen moeten geschieden. Van belang is verder, dat de
betreffende stof geen eigen resonantie heeft. In dit geval kan men ze
ook gebruiken als klankbord voor luidsprekers. Meestal bestaan deze
stoffen uit een mengsel van plantaardige vezels en een geschikt bind
middel; zij komen in den handel voor onder namen als « Cellotex »,
« Ensoplaten », « Dijckerhoffplaten », enz. Al deze stoffen bevatten
talrijke kleine luchtblaasjes, en daardoor wordt de energie nog beter
en sneller verminderd. De verschillende stoffen zijn gemakkelijk te
verwerken. Men kan ze bijgevolg eiken gewenschten vorm geven.
4. Aanhangsel.
Hieraan voegen wij nog enkele tabellen toe, die voor den constructeur van radio-apparaten van groot belang zijn.
Tabel 73.
Elasticiteit e n vastheid van enkele

Stof

Elasticiteitsmoduul

e=L

_______

q

Vloeistaal St.37 .
Gehard veerenstaal
Gietstaal
Gietijzer

2.100.000
2.200.000
2.150.000
1.050.000

Gewalste koperplaat .
Messing (gegloeid)
Roodgeut
Aluminium (zuiver ge
goten)
Zink (gewalst) .

1.150.000
800.000
900.000

Tin
Lood
Phosphorbrons (blan
ke draad) . . . .
Ijzerdraad (gegloeid) .
Koperdraad . . . .
Messingdraad
Platinadraad . . . .
Zinkdraad
. . . •

I
G=—

b
810.000
850.000
830.000
290.000...
400.000

metalen.

Grens der
verhouding
0 f>

Trekvast
heid

2.000
7.500
2.000

3.700-4.500
17.000
3.500-7.000
1.200-3.200

650
900

2.000-2.300
1.500
2.000

675.000
960.000
400.000
50.000

450

1.000-1.200

2.000.000
1.300.000
1.000.000

2.000
1.200
1.200

2.350
350
125

14.000
4.000
4.000
5.000
3.000
1.500
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Tabel 74.
S m e It- r e s p.

vriespunten van all e r 1 e i
bij 760 mmHg-dru k.

°C

Stof

Koolstof
Wolfram
Rhenium
Tantalum .
Molybdeen
Iridium
Rhodium
Platin ....
Palladium
Berlijnsch porcelein
Ijzer (zuiver)
Cobalt ....
Nikkel ....
Vloeiijzer .
Staal ....
Beryllium .
Mangaan .
Gietijzer (grijs) .
Gietijzer (wit)
Koper ....
Goud ....
Zilver ....
Email (kleuren)
Delta-metaal .
Messing
Brons ....
Aluminium
Antimoon .
Zink
....
Lood ....
Cadmium .
Bismuth
Tin .....

± 3.600
± 3.350
±3.170
± 2.800
± 2.600
± 2.450
± 2.000
1.774
1.557
1.550
1.530
1.490
1.450
1.350-1.450
1.300-1.400
1.279
1.260
1.200
1.130
1.083
1.064

±
±

(F}-Het stollingspunt ligt bij 0°.
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Stof

Zacht soldeer
Bismuthsoldeer .
Gummi
Zwavel
Natrium
Naftaline .
Was
....
Kalium
Paraffine .
Stearine
Spermaceti
Phosphor .
Glycerine(l) .
Benzol ....
Water ....
Anilin ....
Terpentijnolie
Keukcnzoutoplossing (verz.)
Lijnolie
Kwikzilver
960 Chloroform
960 Zwavelig zuur
950 Ammoniak
900 Koolzuur
900 Toluol ....
658 Chloor ....
630,5 Zwavelkoolstof .
419,5 Alcohol
Aether ....
327
321
Benzine ~ 0,75
Stikstof
271
Zuurstof
232

stoffen

°C

135-210
94 ... 128
125
113
97,6
80
64
63
54
50
44
44
19
5.5
0
— 6
— 10
— 18
— 20
— 39
— 63
— 73
— 77
— 79
— 94,5
— 101
— 113
— 114
— 118
— 150
— 211
-219

Tabel

De

Naam
Aluminium
/Xntimoon .
Argon .
Arseen .
Barium .
Beryllium .
Bismuth
Boor
Broom .
Cadmium .
Caesium
• Calcium
| Cassiopeium
j Cerium
I Chloor
« Chroom
I Dysprosium
Erbium
Evropium .
Fluoor .
Gadolinium
Gallium
Germanium
Goud
Hafnium
Helium
Holmium .
Indium .
Iridium .
Jood
Kalium
Kobalt . .
Koolstof
Koper .
Krypton
Kwikzilver
Lanthaan .
Lithium
Lood
Lutetium
Magnesium
Mangaan
Molybdeen

75.

chemische elementen e n
atoomgewichten.
Chem.
symbool

Al
Sb
Ar
As
Ba
Be
Bi
B
Br
Cd
Cs
Ca
Cp
Ce
Cl
Cr
Dy
Er
Eu
F
Gd
Ga
Ge
Au
Hf
He
Ho
In
Ir
I
K
Co

c

Cu
Kr
Hg
La
Li
Pb
Lu
Mg
Mn
Mo

Atoomgewicht

26,97
121,76
39,94
74,96
137,36
9,02
209,00
10,82
79,92
112,41
132,81
40,07
175,00
140,20
35,46
52.01
162,46
167,70
152,00
19,00
157,30
69,72

72,60
197,20
178,60
4,00
163,50
114,80
193,10
126,92
39,10
58,97
12,00
63,57
82,90
200,60
138,90
6,94
207,21
175,00
24,32
54,93
96,00

hunne

Naam

Natrium
Neodynium
Neon . . .
Nikkel . . .
Niobium
Osmium
Palladium .
Phosphor .
Platin . . .
Polonium .
Praseodymium
Radium
Rhenium
Rhodium
Rubidium .
Ruthenium
Samarium .
Scandium .
Seleen . . .
Silicium
Stikstof
Strontium .
Tantalium
Tellurium .
Terbium
Thallium .
Thorium
Thulium
!Tiin..................
Titanium
Uranium
Vanadium
Waterstof
Wolfram
Xenon . . .
Ytterbium
Yttrium
Ijzer
. . .
Zilver
. . .
Zink
■ . .
Zirconium
Zuurstof
Zwavel

.
.

.
.

.

.
.
.
.

Chem.
symbool

Atoomgewicht

Na
Nd
Ne
Ni
Nb
Os
Pd
P
Pt
Po
Pr
Ra
Re
Rh
Rb
Ru
Sm
Sc
Se
Si
N
Sr
Ta
Te
Tb
Tl
Th
Tu
Sn
Ti
U
V
H
W
X
Yb

23,00
144,27
20,18
58,69
93,50
190,90
106,70
31,02
195,23
210.00
140,92
226,00
186,31
102,90
85,45
101,70
150,43
45,10
79.20
28,06
14,008
87,63
181,50
127,50
159,20
204.39
232,12
169,40
118,70
47,90
238.14
50.95
1,008'
184,00 I
130.20
173,50
88,93
55,84
107,88
65,38
90,22
16,00
32,06

Fe
Ag
Zn
Zr
O

s
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Tabel

76.

Gemiddelde specifieke warmte van vaste
e n vloeibare stoffen tusschen 0° e n 10 0°.
Spec.
warmte
kcal/kg
®c

Stof

1. Metalen
Aluminium
Antimoon .
Bismuth
Constantan
Goud
....
Koper ....
Kwikzilver

Lood

....

Magnesium
Mangaan .
Messing
Nikkel ....
Platina ....
Tantalum .
Tin............................
Wolfram
Ijzer en staal
Zilver ....
Zink
....

0,22
0,05
0,03
0,098
0,031
0,094
0,033
0,031
0,25
0,12
0,092
0,11
0,032
0,036
0,056
0,034
0,115
0.056
0,094

2. Niet-metalen

Asch
....
Baksteen .
Basalt ....
Beton.....................
Gips
....

0,20
0,22

0,21
0,20

Stof

°C

300
400
500
600
700

0,126
0.131
0,137
0.142
0.159

3. Vloeistoffen
Aether ....
Alcohol
Ammoniak
Aniline
Azijnzuur .
Benzol ....
Chloroform
Glycerine .
Machine-olie .
Naftaline
Olijfolie
Petroleum
Stikstof (vloeibaar )
Terpentijn
Zuurstof (vloeibaar)
Zwavelig zuur
Zwavelzuur

Q
^o.t 1)

37.7
52,2
68,3
85,0
111,6

n , = hoeveelheid warmte noodig om 1
(1) Q o.t
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0,20
0,20
0,20
0.57
0,21
0,31
0,22
0,18

Glas
Grafiet .
Graniet
Hout (eik)
Marmer
Steenkool .
Zandsteen
Zwavel

4. Gemiddelde specifieke warmte van ijzer (e0/)

co.t

Spec.
warmte
kcal/kg

0,54
0,58
1.0
0,49
0,51
0,44
0.23
0,58
0,40
0,31
0,40
0,50
0,43
0,42
0.347
0,32
0,33

tusschen 0° en f-

t°

co,t

800
900
1.000
1.200
1.400

0,17
0,17
0,168
0,167
0,167

Q
^o.t i)

136
153
168
200
233

kg ijzer te verwarmen van 0° tot t°.

HOOFDSTUK VII.
ONTWIKKELING, PLANNING EN CONSTRUCTIE
VAN RADIOTOESTELLEN.
1. Algemeene beginselen.
I hans weten wij bescheid over de werking der radioschakelingen;
wij kennen de daarmee samenhangende speciale problemen, en wij
zijn voldoende vertrouwd met de verschillende berekeningsmethodes.
Tenslotte hebben wij de verschillende grondstoffen leeren kennen, waar
van men in de radiotechniek uitgaat. Bijgevolg beschikken wij over de
noodige kennis om het probleem ontwikkeling, planning en constructie
van radio-apparaten te bestudeeren.
Wij hebben er reeds meermaals op gewezen, dat de aankomende
radiotechnicus zich niet vaak genoeg kan afvragen, of hij alles, wat tot
dusver in de «Radiotechnische School» behandeld werd, voldoende kent
en begrepen heeft. Alleen wanneer dit het geval is, heeft het zin om
met de studie van dit hoofdstuk te beginnen, zoodat wij hiermede een
nieuwe phase onzer vorming betreden. Alleen daarom reeds verdient
het aanbeveling te onderzoeken, of het tot dusver gedane werk al dan
niet succesrijk was. De oplossing der vraagstukken, die wij aan het einde
van enkele hoofdstukken hebben opgegeven, vormt slechts een gedeel
telijke controle over onze nieuw verworven kennis, en het zou geheel
verkeerd zijn te veronderstellen, dat wij heel zadelvast zitten, indien
de oplossing dezer verschillende vragen geen moeilijkheid geboden
heeft. Een dergelijke controle zou veel te oppervlakkig zijn.
Eenige zekerheid voor voldoende kennis verkrijgen wij slechts bij
het praktische werken, dat wij de aankomende radiotechnici zoo sterk
hebben aanbevolen, en vooral wanneer bij den bouw van eenvoudige
radiotechnische inrichtingen fouten en moeilijkheden ontstaan. Indien
een eenvoudig apparaat onmiddellijk
ijdellijk na de afwerking perfect werkt,
is dit geen bewijs voor onze kennis, want wellicht hebben wij gebouwd
volgens een bepaald en uitgebrobeerd plan, dus min of meer mecha
nisch, zoodat waarschijnlijk het persoonlijk geluk, maar niet de bizondere kennis, tot een goed resultaat hebben gevoerd.
Met deze regelen willen wij echter den indruk niet verwekken,
dat men gedurende het praktische werk op radiotechnisch gebied of-

767

wel geluk, ofwel speciale vakkennis moet bezitten. Buiten de volstrekt
noodzakelijke kennis, die geenszins het gewone gemiddelde dient te
overschrijden, en buiten een zeker technisch gevoel, waarover reeds
meermaals gesproken werd, heeft men nog maar alleen praktijk, prak
tijk en nog eens praktijk noodig, en bovendien arbeidsvreugde en zeer
veel geduld. In elk geval behoeft men niets minder dan geluk, een begrip
waarvan men zich in de techniek geheel moet vrijmaken, want indien
men zich op dergelijke dingen verlaat, dan wordt het klare inzicht ver
troebeld, waardoor onvermijdelijk de zakelijkheid en de afkeer van
vooroordeel verloren gaat, waardoor dan weer het werk te lijden beeft.
Wij zullen dus geen geloof hechten aan « slechte » en « goede dagen »
wanneer een of ander tegenslaat, maar wij zullen ons voor alles van
persoonlijke dingen losmaken, en zakelijk en nuchter op ons doel aan
sturen. Alleen wanneer deze conditie vervuld is. en weer steeds op
nieuw vervuld wordt, hebben wij een kans een behoorlijke radiotech
nicus te worden, maar alleen dan.
Komen wij nu terug tot ons thema over de ontwikke
ling, planning en bouw van radio-apparaten. Deze on
derverdeling lijkt noodzakelijk, want het werk, dat gedurende de
ontwikkeling te leveren is, verschilt zeer veel en zelfs principieel van
de planning, die weer iets anders is dan het werk van den fabrikant.
Wij zullen deze drie begrippen eerst nader omschrijven:
Ontwikkeling is voorbereidend werk; het heeft voor doel inrich
tingen uit te denken, die constructierijp zijn en waarop de arbeid van
den fabrikant gesteund is.
Planning beteekent, zooals de naam het zegt, het toepassen der
resultaten der ontwikkeling; om daaruit apparaten samen te brengen tot
een gesloten geheel. Hierbij worden vanzelfsprekend slechts de beste
resultaten op het oog gehouden; bij het plannen wordt dus de geheele
bij de ontwikkeling gebruikte stof overzien, het bruikbare er uitgehaald
en het onbruikbare weggelaten.
De bij de bouw of constructie in aanmerking komende arbeid is
voor het grootste deel van mechanischen aard. Het werk wordt ge
woonlijk door mechaniekers uitgevoerd, die zelf niet al te veel van
de radiotechniek begrijpen, en voor een groot deel zelfs door onge
schoolde hulpkrachten. Dit is voornamelijk het geval naarmate de on
derneming grooter wordt en beter georganiseerd is. De bouw is dus de
praktische verwezenlijking der bij de planning uitgewerkte gedachten
en ervaringen. Deze ervaringen worden gedeeltelijk opgedaan in het
werkhuis, want bij den bouw van groote series komen sommige gebre
ken pas dan op den voorgrond, wanneer een serie van een zekeren
omvang de fabriek of de controlekamer verlaten heeft. Deze vaak on
gunstige ervaringen worden door den planningsdienst goed genoteerd
en . in toepassing gebracht.
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2. Bizonderheden over de bouwwijze van het
hoogfrequentdeel.
Alvorens wij de drie begrippen afzonderlijk bestudeeren, lijkt het
ons gewenscht een klein overzicht te geven over de bouwwijze van het
hoogfrequentdeel, dat in zoo menig opzicht afwijkt van de in de zwaken sterkstroomtechniek gebruikelijke methodes.
Tusschen den technischen wisselstroom en den hoogfrequentstroom
bestaat stipt genomen slechts een quantitatief verschil, namelijk wat
de hoogte der frequentie betreft. Wij weten echter ook, dat dit verschil
reeds gewoonweg met onze zintuigen waarneembaar is. Denken wij b.v.
aan wisselstroomen op de allerhoogste frequentie, die door ons oog als
lichtverschijnsel worden waargenomen; op andere zintuigen werken deze
frequenties niet in. Wordt de frequentie aanzienlijk lager zonder aan
den aard der trilling iets te veranderen, dan verliest de trilling het ver
mogen om op ons oog in te werken; daarentegen werkt ze nu op het
gevoel en wel bijzonder door een pijnlijke waarneming. Het ligt voor
de hand, dat voor wisselstroomen met zoo sterk verschillende eigen
schappen ook verschillende generatoren (zenders) en ontvangers noodig zijn.
Deze vergelijking kenmerkt de toestand slechts bij benadering,
want volkomen van elkaar afwijkende bouwmethodes zijn daardoor nog
niet te verrechtvaardigen; om den werkelijken toestand te begrijpen,
moeten wij de zaak van naderbij onderzoeken.
Wij zullen hierbij gebruik moeten maken van de kennis opgedaan
in hoofdstuk 11, waarin wij leerden, dat de capacitieve weerstand ver
mindert bij toenemende frequentie, terwijl de inductieve weerstand daar
entegen samen met de frequentie hooger wordt. In verband
hiermede zijn alle
11e afwijkingen der hoogfrequentiebouwwijze te verre
verrechtvaardigen tegenover die me
thode, welke in de e 1 e c t r o t e c h n i e k gebruikt worden.
Denken wij even aan een sterkstroomschakelbord met talrijke
kabels voor technischen wisselstroom van 50 Hz. Deze geleiders
verbinden elk twee punten'; andere verbindingen behoeven niet te be
staan. Wij weten, dat men onderscheid maakt tusschen galvanische,
capacitieve en inductieve verbindingen, en dat dit onderscheid geldig
is zöo wel in het laagfrequent- als in het hoogfrequentgebied. Op het
schakelbord komen natuurlijk alleen maar galvanische verbindingen
voor, want het zou niemand in het hoofd komen, spoelen of conden
satoren als verbindende geleiding te gebruiken. Desondanks bestaan
natuurlijk ook hiér onvermijdelijk capacitieve en inductieve verbin
dingen, die als onvermijdelijk bezwaar, ongewenscht bijkomen. Elke
galvanische verbinding, zelfs wanneer ze nog zoo kort is, functionneert
toch als een kleine spoel, die eéri klein magnetisch veld opwekt, zoodra
er een stroom doorheen vloeit. Bij een magnetisch veld behoort échter
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steeds een zelfinductie. Het is niet moeilijk in te zien, dat dit als neven
product optredende magnetisch veld in een naburige kleine spoel, die
zonder meer een andere verbinding zijn kan, een inductiespanning gaat opwekken. Daar deze inductiespanning oorspronkelijk
geenszins voorzien was, verkrijgen wij op deze wijze een volkomen ongewenschte inductieve verbinding. Hetzelfde zou kunnen gezegd wor
den voor capacitieve verbindingen. Bij de bedrading van het schakel
bord zal men nauwelijks kunnen vermijden, dat enkele draden parallel
met elkaar verloopen. Elke geleider heeft echter ook een kleine werk
zame oppervlakte, wanneer de oppervlakten van twee draden op een
zekeren afstand tegenover elkaar liggen, vormen zij blijkbaar een con
densator, die voor wisselstroom altijd een eindigen weerstand heeft. Bij
gevolg moet tusschen de twee geleiders een volkomen ongewenschte
stroom tot stand komen, voor zoover zij onderling een spanningsver
schil vertoonen, daar wij van de veronderstelling zijn uitgegaan, dat de
verschillende geleiders aan het schakelbord niet met elkaar verbonden
zijn, kan men een dergelijk spanningsverschil zonder meer voorzien.
Daaruit volgt, dat ook steeds een nadeelige capacitieve verbinding tus

schen de geleiders bestaat.
In de techniek kan men nooit over volmaaktheid praten; in dit
o:•pzicht is men zelfs vaak verplicht een oogje dicht te knijpen. Het
komt er echter op aan te weten, in hoeverre men in dit opzicht toege
vingen doen mag, en daarmee komen wij tot den kern van het vraag
stuk.

In het vorige hoofdstuk hebben wij gezien, dat in de praktijk geen
oneindig hooge ohmsche weerstanden bestaan. Men zal dus altijd min
of meer groote verliesstroomen moeten voorzien. Deze stroomen zijn
alleen afhankelijk van de hoogte der spanning en van den isolatieweerstand der grondstof. Daar wij in de praktijk zonder schroomvalligheid
over goede isolatoren spreken, is het aan te nemen, dat kleine verlies
stroomen zonder meer kunnen aanvaard worden, wanneer zij een be
paalde maximumwaarde niet overschrijden. In werkelijkheid is dit ook
het geval, en tegen het bestaan van capacitieve of inductieve stroomen
en spanningen is geen bezwaar te maken, zoolang ze niet boven een
zekere maximumgrens gaan. Indien wij ons echter afvragen, waarvan
de grootte dezer reactieve stroomen afhankelijk is, dan vinden wij, dat
niet alleen de spanning en de praktisch bijna oneindige isolatieweerstand maar tevens ook de frequentie hun invloed doen gelden.
Wij zullen verder veronderstellen, dat de toelaatbare inductieve
en capacitieve stroomen voor ons schakelbord nauwkeurig voorgeschre
ven waren; dan komt het er op aan te bepalen, welke schadelijke reac
tieve weerstanden nog aanwezig mogen zijn, zonder dat de maximumstroomwaarde overschreden wordt. Voeren wij de betreffende vast
stellingen door — dit kan zoowel door berekening als door meting ge-
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schieden — dan zien wij dat zoowel de inductieve alsook de capacitieve

weerstanden betrekkelijk groot kunnen worden, zonder dat wij gevaar
loopen de maximumstroomgrens te overschrijden. Dit alles hebben wij
alleen te danken aan de lage frequentie van 50 Hz.
De toestand wordt principieel geheel anders, wanneer hetzelfde
schakelbord in bedrijf gesteld wordt met een wisselstroom, waarvan de
frequentie 10.000 maal hooger is (dus 500.000 Hz). Daar de induc
tieve weerstanden evenredig met de frequentie verhoogen, maar de
capacitieve weerstanden daarentegen in omgekeerden zin veranderen,
hebben wij dus blijkbaar een 10.000 maal hoogeren inductieven en
een 10.000 maal lageren capacitieven weerstand. Het gevolg hiervan
is, dat dc schadelijke stroomen ook nagenoeg 10.000 maal sterker wor
den. met het gevolg, dat ze vermoedelijk de gestelde maximumgrens
overschrijden.
De frequentie is als bedrijfswaarde eens en voor altijd vastgesteld;
zij kan dus niet veranderen, en hierdoor kan men de schadelijke stroo
men dus niet binnen behoorlijke grenzen terugbrengen.
De voor het tot stand komen van den reactieven stroom heerschende spanning heeft evenzoo een vaste waarde. Dus blijft alleen de moge
lijkheid de reactieve weerstand voor een gegeven frequentie te ver
hoogen of te verlagen. Deze methode werd inderdaad toegepast, en
dit feit bepaalt — zooals reeds gezegd — uitsluitend den vorm der
hoogfrequentiebouwwijze met hare afwijkingen van de anders geldende
normen, want het verminderen van den inductieven weerstand resp.
het opvoeren van den capacitieven weerstand op een gegeven frequen
tie kan slechts door vermindering der zelfinductie en capaciteit geschie
den. Een methodische vermindering dezer grootten voert onvermijde
lijk tot een geheel anderen aanblik der constructie. Het duidelijkste
treedt dit op den voorgrond bij de bedrading. Daarover is principieel
het volgende te zeggen:
W i 1 men met gegeven afmetingen van het
apparaat en een bepaalde jschikking der bouw
dee1en de
< kleinst mogelijke zelfinductie en cap a c i t e i t.
dus de
de
kleinst m<ogelijke schadelijke
reactieve: stroomen verkrijge n, dan bestaat daarvoor maar een enkele goede m e thode: zoo kort
m o g e 1 ij k e verbindingen, d.i. recht e draden
raden tuss c h e n de twee punten, die ge leid end met eelkaar
oni
dienen verbonden
te word<e n. Te scherpe ombuigingen, vooral met rechte; h o e k e n, dienen v e r meden te worden.
Slechts door het naleven van dit voorschrift is het mogelijk de
zelfinductie der kleine « geleidingsspoelen » en de capaciteit der kleine
« geleidingscondensatoren » voldoende te verminderen. Wordt deze
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methode in de hoogfrequentietechniek niet volledig,
olledig, streng, en zonder
toegevingen gevolgd, dan verkrijgt men nooit een toereikende ont
koppeling, en men kan van het betreffende radio-apparaat dus ook geen
maximum rendement verwachten.
De gespatieerd gedrukte zinnen hebben voor de constructie van
radio-inrichtingen een zoo groote beteekenis. als de wet van Ohm voor
de algemeene electrotechniek. Vanzelfsprekend gelden deze eischen
slechts voor geleiders, die een werkelijk hooge frequentie voeren, of
die, om eene of andere reden, als bizonder kritisch dienen be
schouwd te worden. Op welke geleidingen dit betrekking heeft, zullen
wij later nog nader vernemen.
Natuurlijk verandert de bedrading alleen, het uitzicht van liet radioapparaat nog niet principieel. Pas wanneer men ook de bouwdeelen zoo
construeert en schikt, dat men voor elk speciaal geval zoo kort mogelijke verbindingen verkrijgt, bekomt men het typische beeld van een
hoogfrequentie-inrichting. Als tweede principe geldt bijgevolg;
i|
De bouwdeelen van een radio-apparaat d i e i
nen altijd
zoo te worden
opgesteld, dat ze door
wor
a
|
de kortst mogelijke
geleiders
kunnen verb o n d e n
e

worden.
Het is niet moeilijk om in te zien, dat een bouwwijze, waarin met
dit punt rekening gehouden werd, niet veel gelijkenis meer vertoont
met de gebruikelijke sterk- en zwakstroombouwwijze. Terwijl het er
daar hoofdzakelijk op aankomt, een uitwendig doelmatige en sierlijke
constructie te bekomen, wordt hiermede bij de hoogfrequentiebouwwijze veel minder rekening gehouden. Vergelijken wij nog cens met
ons sterkstroomschakelbord: daar komt het er op aan, dat de ver
schillende schakelorganen in het bereik der hand staan, en voor de be
diening zeer doelmatig over de plaat verdeeld zijn. De bijhoorende
meetinstrumenten zal men meestal, in groepen vereenigd, symmetrisch
over het bord verdeden. Bij het hoogfrequentie-apparaat daarentegen
worden de deden schijnbaar door elkaar en zeer onregelmatig gemon
teerd. Van een bouwwijze, waarbij rekening gehouden werd met het
uitzicht, kan hier in elk geval geen sprake zijn. Bovendien volgen uit
den eisch, om zoo kort mogelijke verbindingen te verkrijgen, vaak de
meest eigenaardige schikkingen. Bij de bespreking der industrie-apparaten zullen wij dit duidelijker inzien.
Vanzelfsprekend heeft men reeds bij de constructie der onderdeelen de hierboven genoemde principes trachten toe te passen, en ook
deze een doelmatigen hoogfrequenttechnischen vorm gegeven. Ook hier
komt het er op aan, wederzijdsche inwerking der bouwdeelen op el
kaar door passende maatregelen te verhinderen. Alleszins heeft men
bij de ontwikkeling der enderdeelen nog met andere zaken rekening te
houden; zoo is het b.v. van belang de verliezen van spoelen en con772

densatoren zoo gering mogelijk te houden. Vanzelfsprekend streeft men

dit ook in de sterkstroomtechniek na, maar daar heeft dit veel minder
belang, en het doel is veel gemakkelijker te bereiken dan in de hoogfrequentietechniek, waar wij met veel kleinere energieën te doen heb
ben, en waar wij dus bijgevolg moeten trachten er zoo weinig mogelijk
van te verliezen. Bovendien beteekenen verliezen in de hoogfrequentietechniek niet alleen een algemeene vermindering van het rendement,
zooals in de sterkstroomtechniek, maar er zijn nog andere, zeer onaan
gename verschijnselen mee verbonden; zoo is b.v. de selectiviteit van
trillingskringen, waarin hooge verliezen voorkomen veel slechter dan
bij verliesarme inrichtingen. Daarover hebben wij reeds uitvoerig ge
sproken.
Samenvatting. Er zijn drie redenen voor de hoogfrequentbouwwijze:
1. De andere aard der bedrading.
2. De bizondere schikking der onderdeden met het oog op een doelmatige bedrading.
3. De bizondere uitvoering der onderdeelen met het oog op verregaande ontkoppeling en verliesvrijheid.
In paragraaf 4 hierna zullen wij de moderne planningtechniek leeren kennen, waarin met deze drie punten rekening wordt gehouden.
Vooraf zullen wij enkele beschouwingen maken over punten, die van
belang zijn voor de ontwikkeling.

3. De voorbereidende ontwikkeling.
a) De werkwijze. De ontwikkeling strekt zich in de ra
diotechniek niet alleen uit over de radio-apparaten zelf, maar zij beheerscht ook het gebied der onderdeden. Voor den radiotechnicus zelf
is de ontwikkeling van onderdeden nochtans van minder groote beteekenis, vermits de gespecialiseerde fabrikanten in dit opzicht reeds jaren
lange ervaring hebben opgedaan, en op dit oogenblik de leiding in
handen hebben voor de fabrikatie dezer onderdeden. Thans zijn ook
voor elk doel goed doordachte onderdeden verkrijgbaar, en het heeft
weinig zin, de richtlijnen voor de ontwikkeling van dergelijke deden
uitvoerig te bespreken. Wij zullen derhalve in deze paragraaf slechts
daarop zoover ingaan, als dit in het belang van den samenhang vol
strekt noodzakelijk is. In de paragraaf over de constructie van onder
deden zullen wij zonder meer de reeds verwezenlijkte doelmatige bouw
vormen leeren kennen.
Bij de ontwikkeling van volledige radioschakelingen zijn twee gevallen te onderscheiden:

I . De principieele electrische werkwijze en de schakeling van het ap
paraat zijn bekend; wij staan voor het probleem, de schakeling op
eene of andere wijze bijzondere eigenschappen te verleenen, of het
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rendement zöo hoog mogelijk op te voeren, waarbij echter niets

principieel nieuw te ontwikkelen is (perfectionneeren).
2. Het probleem bestaat in het ontwikkelen van een inrichting, die aan
bepaalde eischen beantwoordt, zonder dat over de principieele sa
menstelling der bijhoorende schakeling klaarheid bestaat. Dit stemt
overeen met het ontwikkelen van een geheel nieuw apparaat.
Het mag den beginner veel gemakkelijker voorkomen, problemen
der eerste soort op te lossen. Deze meening is echter geenszins gegrond.
Men kan integendeel de twee gevallen als even moeilijk beschouwen.
In het eerste geval ligt het zwaartepunt in het feit, dat een be
staande inrichting in den eenen of anderen zin uit te breiden is, of dat
het rendement ervan tot het maximum op te voeren is. Het is welis
waar betrekkelijk eenvoudig het rendement te verhoogen van een in
richting, die in beginsel in orde is, en waaraan tot dusver nog niets
verbeterd werd. Heeft de inrichting reeds een zekeren graad van vol
maaktheid bereikt, wat thans meestal het geval is, dan is het al heel
wat moeilijker het rendement nog verder te verhoogen.
Men zou hier kunnen spreken van een kwadratisch verband. Aan
vankelijk heeft een betrekkelijk eenvoudige verbetering een vrij groote
verhooging van het rendement voor gevolg, terwijl later zeer veel moeite
en detailwerk noodig zijn, om een bijkomende zeer geringe rendementsverbetering te bereiken. Vaak is er veel praktijk en een scherp tech
nisch gevoel voor noodig, om het werkelijke maximum van het ren
dement te verkrijgen.
In het tweede geval stelt men doorgaans niet den eisch tot ex
ploitatie van alle mogelijkheden ter verbetering van het rendement.
Hoofdzaak is hier de principieele oplossing van het gestelde probleem.
Verder is het bij de ontwikkeling van een principieel nieuwe inrichting
ook meestal onverschillig, door welke middelen het gestelde doel be
reikt wordt, terwijl de werkelijk gebruikte middelen bij een verbe
tering doorgaans een zeer aanzienlijken rol spelen. Dit beteekent natuur
lijk voor den technicus een niet te onderschaüten belemmering.
Uit deze wenken volgt zonder meer, dat de met een verbetering
verbonden arbeid geenszins te onderschatten is. Vanzelfsprekend heeft
men bij de ontwikkeling van nieuwe apparaten insgelijks vaak het
hoofd te bieden aan groote moeilijkheden. Deze moeilijkheden zijn
echter principieel van anderen aard. Wij zegden reeds, dat voor ver
betering hoofdzakelijk praktijk en technisch gevoel en natuurlijk ook
zeer veel zorg en geduld moeten besteed worden. Ontwikkeling is echter
een scheppende arbeid, waarbij men dient te beschikken over een
goed ontwikkelde combinatiegave en een uitgebreid technisch begrip.
De nieuwe inrichting moet inderdaad in zekeren zin uit niets geschapen
worden, waarbij men zich in het beste geval op de doorgaans zeer
spaarzame aanduidingen steunen kan, die wellicht door anderen in de
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I

vakpers, enz., gepubliceerd werden, en waarin het dan vaak nog gaat

over problemen, die slechts een zekere gelijkenis vertoonen met het te
verwerken thema.
De hoogfrequentingenieur heeft in de praktijk zoowel met verbe
tering als met ontwikkeling af te rekenen. Reeds na een korten tijd
zal hij daarbij zelf inzien, voor welke problemen hij het best geschikt
is. Voor de beide takken is een uitgesproken begaafdheid noodig, en
het heeft een groot voordeel, als men zich later gaat bewegen op het
gebied, waarvoor men den meesten aanleg heeft.
Thans komen wij tot de arbeidsmethodes, die in de praktijk het
best gebleken zijn; wij bespreken in de eerste plaats het geval der
ontwikkeling.
Vooraf dient men zich duidelijk rekenschap te geven van den
inhoud van het gestelde probleem. Men moet weten, wat werkelijk
verlangd wordt, wat en hoeveel men er voor mag gebruiken. Dan begint
men met het ontwerp der geschikte electrische inrichting, meestal een
schakeling. Deze wordt opgeteekend op een blad papier. Het doelma
tigst is dit ontwerp slechts een kwalitatief karakter te verleenen.
Vanzelfsprekend kunnen wij het nauwkeurige verloop van een
dergelijk ontwerp hier niet bespreken, want het gaat hier voornamelijk
om denk- en combinatie-arbeid. Om aan te toonen, hoe men in beginsel
daarbij te werk gaat, zullen wij nochtans een klein voorbeeld uit de
praktijk behandelen.
Zijn wij b.v. voor het probleem gesteld een inrichting te ontwik
kelen, die geschikt is om bij de radio-ontvangst de sluieringsverschijnselen automatisch uit te schakelen. Natuurlijk zijn dergelijke inrichtin
gen sinds lang bekend, en wij hebben daarover reeds zeer veel ge
hoord. Veronderstellen wij echter even, dat een dergelijke inrichting
nog niet zou bestaan, en dat wij voor het probleem staan een geschikte
inrichting uit te denken.
Onze redeneering zou daarvoor ongeveer als volgt kunnen zijn:
Het is nutteloos er over na te denken door welke maatregelen men
het sluieringsverschijnsel zelf kan voorkomen, want wij weten dat het
berust op verschijnselen, die wij zeer onvolkomen beheerschen. Wij
zullen dus onze gedachten dienen te concentreeren op de mogelijkhe
den, die den ontvanger zelf biedt. Na een weinig nadenken zullen wij
dan vinden, dat men een gelijkblijvende geluidssterkte verkrijgen kan,
wanneer men de versterking van den ontvanger in omgekeerde richting
doet varieeren met de veldsterkteschommelingen. Daardoor hebben wij
de grondgedachte voor onze ontwikkeling reeds gevonden. Op een der
gelijk gedacht kan men komen hetzij door een gelukkigen inval, hetzij
door logisch nadenken. Hier zou men den faktor geluk wel eenigzins
in aanmerking kunnen nemen, want het gebeurt zoo vaak, dat iemand,
ondanks ernstig nadenken, niets bruikbaars in het hoofd komt, terwijl in
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andere gevallen vaak geheel onverwacht en zonder eenige moeite de
vruchtbaarste gedachten opdoemen. Dergelijke ©ogenblikken zal men
vanzelfsprekend moeten gebruiken.
Heeft men het grondgedacht te pakken, dan heeft men zich uit
sluitend met de praktische verwezenlijking ervan bezig te houden. In
ons geval staan wij voor het probleem de versterking van den ontvan
ger afhankelijk te maken van de veldsterkte. Wij bedenken, dat de
versterking het doelmatigst kan geregeld worden op een punt, waar
de grootste versterking te verwachten is. Dit is in den laagfrequentversterker. Bij nader onderzoek blijkt het echter, dat deze hier buiten
beschouwing blijft, vermits bij dergelijke regelingen gewoonlijk vervor
mingen optreden. Dat de demodulator niet in aanmerking komt, weten
wij reeds van vroeger. Bijgevolg blijft alleen nog het hoogfrequentdeel over.
Veronderstellen wij dat er reeds lampen bestaan, waarvan de versterkingsfaktor veranderlijk its met de roostervoorspanning. In dit geval
is ook de aard en de wijze der aan te brengen regeling duidelijk. Ver
volgens moeten wij er op aan sturen de veldsterkteschommelingen om
te zetten in gelijkspanningsschommelingen, welke voor het sturen der
hoogfrequentlampen zullen gebruikt worden. Wij weten dat aan den
demodulator een bijkomende gelijkspanning optreedt, en zien bij nadere
overweging, dat ze juist in het tempo der veldsterktevariaties schom
melt. Dus hebben wij slechts de schakeling zoo in te richten, dat deze
gelijkspanning tevens als regelspanning voor de hoogfrequentlampen
werkt.
Zijn wij op het einde van deze gedachtenreeks gekomen, dan
brengt men ze best onder den vorm van een schakeling op papier.
Beschouwen wij dit primitieve schakelschema, dan komen daarin
meestal een paar technische gebreken voor, die men natuurlijk onmid
dellijk verbeteren kan.
Beschouwen wij het tot stand komen van de grondgedachte als
eerste etappe van de ontwikkeling, dan is de tweede
etappe met het opteekenen van het principeschema afgesloten.
De derde
etappe bestaat dan in het berekenen der
d
schakeling. limmers om een schakeling in de praktijk te kunnen ver
wezenlijken, moet men nauwkeurig de waarde der noodige onderdeden
kennen. Dit hebben wij reeds uitvoerig in hoofdstuk V besproken.
De vierde etappe omvat het praktische uitprobeeren
der inrichting, d.i. een werk, waarvoor veel praktische ervaring en oefe
ning noodig is. Daartoe zal men best vooraf een proeftoestel maken,
waarin de verschillende onderdeden vlug en voorloopig samengescha
keld worden. Daarvoor bestaan twee mogelijkheden: ofwel bouwt men
een klein proefapparaat, dat geene speciale mechanische kwaliteit be776

hoeft, en brengt daarin alle noodige deelen onder, of men werkt met

een laboratoriumschakeling, d.i. men schakelt de verschillende deelen
eenvoudig door passende draadverbindingen samen. Beide methodes
hebben hunne voor- en nadeelen.
De constructie van een proefapparaat heeft het voordeel, dat het
mechanisch veel stabieler is, en dat de bedrading veel doelmatiger kan
uitgevoerd worden dan bij een laboratoriumschakeling. Bijzonder inge
wikkelde problemen, b.v. de studie van de hoogste frequenties, kun
nen slechts langs dezen weg worden opgelost, alleen reeds, omdat men
de montage zeer doelmatig kan uitvoeren. Het eenige nadeel van deze
methode is gelegen in het feit, dat de uitvoering betrekkelijk duur uit
valt en tijdroovend is. Alleen aan de mechanische opbouw worden
soms verschillende arbeidsdagen, zelfs weken besteed, vooraleer een
proefapparaat klaar is. Een laboratoriumschakeling heeft dit nadeel niet.
Met eenige oefening kan men de meest ingewikkelde schakelingen in
een paar uur samenstellen, en daarbij komen geen mechanische bewer
kingen in aanmerking, vermits de noodige onderdeelen in het laborato
rium gewoonlijk beschikbaar zijn, en tevens speciaal gebouwd werden
tot het verwezenlijken van dergelijke schakelingen. Men verliest dus
geen tijd en spaart veel geld. Dit is vooral doorslaggevend wanneer men
niet alleen bij gelegenheid maar wel regelmatig dergelijke opsporingen
te verrichten heeft. In laboratoriumschakelingen kan men bovendien
veranderingen aanbrengen, die tijdens de proefneming noodig blijken.
Dergelijke wijzigingen kunnen onmiddellijk geschieden, terwijl men bij
afgewerkte proefapparaten daarvoor bijna altijd soldeerbout, tang en
schroevendraaier moet gebruiken. Een nadeel der laboratoriumschake
ling is, dat daarbij gewoonlijk zeer lange verbindingen en vaak ook een
ongunstige schikking der onderdeelen te pas komen. Wegens hun specialen vorm en afmetingen kunnen de laboratoriumonderdeelen slechts
zelden zoo geschikt worden, als dit wenschelijk is voor de verschillende
proeven. Sommige onderdeelen zijn zelfs gemonteerd op klemmenplaat
jes, enz. Op deze wijze ontstaan gemakkelijk nuttelooze verliezen, die
het verkregen resultaat beïnvloeden en vaak tot een vroegtijdig op
geven der proefnemingen voeren, terwijl men de oorzaak der slechte
resultaten niet altijd op het spoor komt. Hoe aanlokkend dus ook de
voordeelen der tweede methode zijn, is deze toch voor den beginner
niet aan te bevelen, vooral wanneer hij nog niet in de gelegenheid is
geweest hoogfrequenttechnische onderzoekingen uit te voeren, en dus
nog geen gelegenheid heeft gehad, om zich rekenschap te geven over
het effect der verliezen in experimenteerschakelingen. Er is echter niets
tegen deze methode aan te voeren, wanneer zij gebruikt wordt voor
lage frequenties en voor gelijkstroomexperimenten. Voor deze doelein
den kunnen wij zelfs de laboratoriumschakelingen bizonder aanbeve
len. Indien het gaat om ingewikkelde inrichtingen, zal men het expe-
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riment stopzetten, zoodra men vastgesteld heeft, dat de inrichting wel

iswaar principieel maar geenszins bevredigend werkt. Dan is het de tijd
om over te gaan tot de samenstelling van een proefapparaat. Het voor
uitzicht op succes bestaat immers reeds; dit heeft het laboratorium
experiment ondubbelzinnig aangetoond.
Indien de eerste proefnemingen voor de hand liggende resultaten
opleveren, dan is het doelmatig deze zeer kort ---- slechts met steek
woorden ---- te noteeren. Men zal slechts het belangrijke noteeren om
een duidelijk beeld te verkrijgen; voor alles teekent men de nog bestaande gebreken op.
Daarmede begint de v ij f d e etappe der ontwikkeling die
er in bestaat de inrichting constructierijp te maken, d.i. ze, wat de
electrische faktoren betreft, zoo gunstig mo gelijk te dimensioneeren.
Eenerzijds geschiedt dit door overwegingen, anderzijds door praktische
proefnemingen. Men zal er in elk geval naar streven de inrichting zoo
goed te maken als eenigzins mogelijk is. Pas wanneer men niets meer
kan verbeteren, zal men de definitieve waarden der schakeling bepalen.
Daarmede is de eigenlijke ontwikkeling gedaan.

* * *
In onze beschrijving schijnt het geheele verloop veel eenvoudiger,
dan het in werkelijkheid is, want in de praktijk kan een moeilijke ont
wikkeling weken, zelfs maanden en jaren arbeid vereischen. Wij hebben
hier niet te doen met een mechanisch werk, dat men volgens een voor
af opgemaakt plan, punt voor punt verwezenlijken kan, maar met
experimenten, waarbij het telkens weer kan voorkomen,
dat men den oorspronkelijk ingeslagen weg verlaten moet, om er een
nieuwe te zoeken, en geheel opnieuw te beginnen. Dat daarbij vaak
zeer veel tijd verloren gaat, is vanzelfsprekend.
b) De inrichting van het laboratorium. Het pro
bleem der inrichting van een laboratorium met een minimum aan mid
delen en waarin alle in aanmerking komende onderzoekingen kunnen
worden uitgevoerd, is niet zonder meer eenvoudig op te lossen. De
oplossing is des te moeilijker te vinden, naarmate er meer verschillende
soorten onderzoekingen moeten gebeuren, en naarmate er minder geld
voor beschikbaar is.
Van de bespreking van een aniateurlaboratorium willen wij hier
afzien; eigenlijke opsporingen gebeuren daarin bijna nooit, het is daar
meer om knutselen te doen, gewoonlijk om den bouw van een ont
vanger,, waarvan de karakteristieken ergens opgegeven werden.
De inrichting is daarom altijd primitief en bepaalt zich meestal
tot een gelijkstroommeetinstrument, een paar weerstanden en conden
satoren en het noodige gereedschap. Ernstig werkende amateurs, die
uit eigen ingeving (en beurs) en uit liefde tot de zaak opsporingen
willen doen, zullen best doen het hierna beschreven laboratorium als
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voorbeeld te gebruiken. Weliswaar zullen slechts weinig amateurs in
de gelegenheid zijn, zich alle noodige inrichtingen aan te schaffen. Er
bestaat echter altijd de mogelijkheid, om de inrichting geregeld aan
te vullen en te volledigen. De volstrekt noodzakelijke deelen zullen
wij speciaal karakteriseeren.
Voor de keuze van het lokaal gelden in de eerste plaats de algemeene grondregelen voor werkplaatsen. Goede verwarming en goede
verluchting zijn in de eerste plaats noodzakelijk. Zoo mogelijk moet het
lokaal ook gemakkelijk te verduisteren zijn, daar men b.v. bij het ge
bruik van de Braunsche buis best in het duister werkt.
De inrichting bestaat uit een lange zoo doelmatig mogelijk opge
stelde tafel met laden (beter is nog verschillende tafels), de noodige
stoelen en enkele kasten met glazen deuren voor instrumenten en on
derdeden.
Beschikt men over twee lokalen, dan richt men het grootste van
beiden best als eigenlijke werkkamer in, terwijl het kleinste als
stapelplaats gebruikt wordt. Daar meestal slechts een enkele netaansluiting ter beschikking staat, terwijl in het laboratorium echter ver
schillende stroomsoorten en spanningen vereischt worden, is de instal
latie van hulpmachines noodzakelijk.
Beschikt men over een wisselstroomaansluiting, dan moet men
minstens een wisselstroom-geliikstroomomvormer voorzien: thans kan
men wel gelijkrichters voor elke denkbare spanning en debiet verkrij
gen, maar om verschillende redenen is een machinale omvormer voordeeliger. Vóór alles is een omvormer met grootere kracht vaak econo
mischer dan gelijkrichters. De slijtage is kleiner, en tenslotte speelt ook
de geringere afhankelijkheid eener machine van de belasting een grooten rol. Beschikt men slechts over een gelijkstroomaansluiting, dan moet
men een gelijkstroom-wisselstroomomvormer installeeren. Eenankeromvormers kunnen wij voor proefdoeleinden niet aanbevelen. Zij vertoonen vaak een neiging tot vorming van harmonischen, waardoor de
resultaten der proefnemingen beïnvloed worden. Trillers zijn voor klei
nere energieën soms zeer praktisch. Het vermogen van omvormers moet
ongeveer 200 Watt bedragen, voor zoover geen speciale proefnemin
gen, b.v. met grootere zenders, voorzien worden.
De machines worden best in een afzonderlijke machinekamer on
dergebracht. In de werkkamer zal men bij voorkeur een hoofdschakel
bord aanbrengen, waarop de hoofdschakelaars en automatische uitschakelaars gemonteerd worden. Smeltzekeringen zijn weliswaar goedkooper maar onpraktisch. Bij laboratoriumproeven dient men rekening te
houden met een kortsluiting der bedrijfsspanning per man en per dag,
dus met het verlies van een zekering. Dientengevolge zijn de aanschaffingskosten van automatische uitschakelaars vrij vlug uitgespaard.
Met het hoofdschakelbord worden kleinere schakelborden ver-
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bonden; bij elke werktafel behoort een dergelijk schakelbord, waar
op stopkontakten met wisselstroom, gelijkstroom en zoo mogelijk een
lage batterijspanning aanwezig zijn. Vaak is het ook noodig een kleine
hoogspanningsomvormer voor ongeveer 3.000 Volt gelijkspanning te
inslalleeren; het vermogen van deze machine behoeft niet meer dan
100 Watt te bedragen. Zoogenaamde periodenomvormers, die b.v. de
50 Hz netwisselspanning in een andere spanning met hoogere frequen
tie omvormen, hebben slechts voor speciale gevallen eenig belang.
De kleine schakelbordjes worden best boven elke werkplaats be
vestigd. Smeltzekeringen en automaten zijn niet noodig, indien niet al
te veel schakelbordjes met het hoofdschakelbord verbonden zijn.
Is dit toch het geval, dan is een beveiliging der kleine schakel
borden wel loonend, vermits anders de andere medewerkers bij elke
kortsluiting een zekeren tijd worden opgehouden.
Als aansluitkontakten gebruike men slechts stekerbusjes, die zoo
goed mogelijk dienen geïsoleerd te worden. Klemmen zijn in elk geval te vermijden. De busjes moeten duidelijk gemerkt zijn, om het
verwisselen van aansluitingen te voorkomen.
Buiten de bedrijfsspanningen installeere men op elke plaats een
glimlamp voor proefdoeleinden. Zij wordt het best aan den muur be
vestigd in een cylindrisch lichtscherm, dat ongeveer 10 cm over den
glasballon uitsteekt. Onderzoekt men b.v. hooge weerstanden, dan is
het glimlicht uiterst zwak, en bij daglicht nauwelijks waar te nemen.
Door het lichtscherm is de invloed van het daglicht minder groot en
de observatie gemakkelijker. Indien zulks mogelijk is, moet de glimlamp naar keuze met wissel- of gelijkspanning kunnen verbonden wor
den. In de netgeleiding worden best weerstanden van enkele I .000
Ohm ingebouwd, opdat een aardsluiting van het te onderzoeken deel
niet dadelijk de automaten zou doen uitschakelen, of andere deelen
der schakeling, voornamelijk de lampen, niet zouden beschadigd
worden.
Zoo mogelijk moet voor eiken medewerker een ohmmeter met
groot en met klein meetbereik beschikbaar zijn.
De ervaring heeft geleerd, dat deze instrumenten vaak te pas ko
men, bizonder nauwkeurige aanwijzingen behoeven zij niet te geven.
Als andere meetapparaten heeft men in het laboratorium noodig:
enkele goede draaispoelvoltmeters en enkele draaispoelampèremeters
met verschillende meetbereiken tusschen I . . . 500 Volt en ongeveer
I ... 1.000 mA. Een paar goedkoopere weekijzerinstrumenten met ge
lijkaardige meetbereiken zijn voor grovere wisselstroommetingen zeer
bruikbaar. Voor nauwkeuriger metingen moeten draaispoelinstrumenten
met gelijkrichter of thermo-instrumenten aanwezig zijn. Een goede, zeer
gevoelige galvanometer (gevoeligheid ongeveer I 0~8 A per deelstreep)
zal vaak goede diensten bewijzen. Een spiegelgalvanometer is meestal
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onnoodig. Verder heeft men een capaciteitsmeetbrug en een zelfinductiemeetbrug noodig. Het verdient tevens aanbeveling over een paar voedingspparaten met spanningen tusschen 200 en 1.000 Volt voor stroomsterkten tot ongeveer 100 mA te kunnen beschikken; enkele dezer voedingspparaten moeten gestabiliseerd zijn, dit is met glimlampenpotentiometer uitgevoerd zijn; hierop komen wij in hoofdstuk X nog terug.
Een ander meetapparaat dat o.i. in geen enkel H.F.-laboratorium
ontbreken mag, is de Braunsche buis. Zooals wij in hoofdstuk X zullen
zien, kan ze bijna voor al de in de praktijk voorkomende metingen
gebruikt worden, en ze vormt daarenboven nog een volmaakte oscillograaf. Men zou liever een paar meetinstrumenten minder moeten aan
schaffen om een Braunsche buis te kunnen aankoopen. Voor laagfrequentonderzoekingen verdient een gasgevulde buis de voorkeur, terwijl
men voor hoogfrequentmetingen een hoogvacuumbuis noodig heeft. Er
zijn een heele reeks bruikbare installaties; op de belangrijkste zullen
wij nader ingaan in hoofdstuk X. waarin wij bovendien de geheele sa
menhang der belangrijke problemen kunnen toelichten.
Nu een woordje over de schakelelementen en bouwdeelen. Hier
dienen wij eerst te beslissen, of wij overwegend met proefapparaten of
met laboratoriumschakelingen zullen werken. In het eerste geval is het
best de onderdeden te laten, zooals zij door de fabriek geleverd wor
den, ze dus niet te voorzien met gemakkelijk los te maken aansluit
mogelijkheden, klemmenplaatjes, enz. In het tweede geval zal men de
onderdeden derwijze op grondplankjes monteeren, dat men alle deelen
gemakkelijk op de tafel installeeren kan. Minder gevoelige deelen als
voedingstransformatoren, laagfrequenttransformatoren, ijzerkernsmoorspoelen, enz., monteert men best op triplexhout, dat volkomen droog
moet zijn; de plankjes zijn voorzien met geïsoleerde aansluitklemmen. Onderdeden, waarbij de verliesvrijheid een beslissenden rol
speelt, b.v. spoelen, draaicondensatoren, enz., worden bij voorkeur op
trolitul of keramische materialen gemonteerd; zoo noodig kan men ook
pertinax of eboniet gebruiken.
Voor de montage zal men er op letten, dat de verbindingen tus
schen de onderdeden en de klemmen zoo kort mogelijk uitvallen. Hoe
ken en bochten worden hierbij best vermeden. De aan de onderdeden
zelf te stellen eischen volgen uit de hieronderstaande opsomming:
Vaste weerstanden: heeft men noodig in waarden van 5 tot
10.000.000 Ohm voor een belastbaarheid van 2 tot 10 Watt.
Vaste condensatoren: dienen voor een doorslagspanning van min
stens enkele honderd Volt gebouwd te zijn en een capaciteit van 5 tot
20.000 p.fiF of 0,5 tot 10 p-F te hebben; het verdient aanbeveling zoo
mogelijk inductievrije types aan te koopen.
Zeer doelmatig zijn een paar electrolytische condensatoren van
500 /xF voor een bedrijfsspanning van enkele Volt.
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Verder heeft men regelbare weerstanden met waarden van 50 tot
5.000.000 Ohm noodig met een belastbaarheid van 3 tot 20 Watt, en
die tevens als potentiometer gebouwd zijn.
Draaicondensatoren zal men aanschaffen in waarden van 25, 50,
500, 1.000 en 5.000 cm. Zij moeten zoo verliesvrij mogelijk en met
dikke platen gebouwd zijn, omdat zij niet dadelijk, bij een eenigzins
ruwe behandeling, zouden beschadigd worden. Het is zeer goed de
eene of andere condensator met een statische afschermkast uit alu
minium te omgeven.
Vervolgens zal men enkele ijzerkernsmoorspcelen aankoopen van
3 tot 10 Hy met een maximumbelasting van ongeveer I 00 mA, alsmede smoorspoelen van I tot 3 Hy met een maximumbelasting van
ongeveer I A.
Het is wenschelijk over voedingstransformatoren te beschikken,
die de 50 Hz netspanning tot enkele willekeurige spanning kunnen opof aftransformeeren.
De laagfrequenttransformatoren moeten een transformatieverhouding van 1/2 tot 1 /3 hebben met afgetakte primaire, teneinde de pri
maire impedantie voor elk geval eenigzins juist te kunnen aanpassen.
Afgewerkte hoogfrequentiespoeien in voorraad te houden heeft
weinig zin; men kan hoogstens een paar ijzerkernspoelen voorzien met
een zelfinductie van enkele tienden milli-Henry. Wat verder aan hoogfrequentspoelen en hoogfrequenttransformatoren noodig is, vervaardigt
men bij gelegenheid zelf. Het is geen groot werk.
Dat men lampen in vrij groot aantal bij de hand moet hebben, is
vanzelfsprekend; het is evenwel niet aan te bevelen op voorhand een
of twee stuks van elk lamptype aan te schaffen. Men doet beter de
lampen te koopen naargelang men ze noodig heeft; na een zekeren tijd
komt men dan vanzelf in het bezit van een tamelijk omvangrijke ver
zameling lampen, waarmede men zich in de meeste gevallen kan be
helpen.
Enkele standaardtypes, b.v. de meest gebruikelijke eindlampen
en hoogfrequentlampen dient men nochtans van het begin af te be
zitten. Of ze direct of indirect verhit moeten zijn, is in de eerste plaats
afhankelijk van de vermoedelijk door te voeren onderzoekingen.
Dit zijn de belangrijkste onderdeelen, die in het laboratorium aan
wezig moeten zijn. De beginner zal goed doen eerst even de prijs
lijsten der betreffende firma’s te raadplegen, en eventueel om speciale

offerten verzoeken.
Een zeer belangrijk probleem in het laboratorium is de soort der
verbindingssnoeren. Wij bevelen eenpolige gummi-aderlitze aan, waar
van men de zijde of katoenomspinning wegneemt, en waarvan de uit
einden met goede bananenstekers voorzien zijn. De sterkers dienen bij
voorkeur met een zijdelingsche boring voorzien te zijn, om desgevallend
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een bijkomenden steker op te nemen. Het is van belang werkelijk goede
bananenstekers te gebruiken; goedkoope uitvoeringen zijn vaak zeer
ondankbaar, daar zij vrij vlug breken of « lam » worden. De snoeren
neme men in twee verschillende lengten: ongeveer 2 meter en 20
ZU cm
lang. De lange snoeren dienen voor de verbinding der schakeling met
de stroombronnen of met meer verwijderde schakelorganen, terwijl
men de korte met voordeel gebruikt als verbinding tusschen de ver
schillende deelen. Af en toe zal men ook I 0 cm lange stukken noodig
hebben.
De snoeren worden aan gevuld door een grooten voorraad krokodilklemmen. Deze dienen voor de opname van een bananensteker. Met
de klauw dezer klemmen kan men vlug en goed een losse verbinding
maken.
Buiten deze afgewerkte bestanddeelen heeft men nog allerlei
grondstoffen noodig, en voor alles is het noodig over isolatiemateriaal
in den vorm van eboniet-, trolitul- en pertinaxplaten te kunnen beschik
ken. Bovendien zal men tin en koperfolie alsmede aluminium- en ijzerplaat in voorraad hebben. Zeer belangrijk is een groote voorraad verbindingsdraad in alle gebruikelijke dikten met verschillende isolatie.
Ook weerstanddraad van verschillende soort en dikte mag niet ontbre
ken. Tenslotte is het volstrekt noodzakelijk over enkele kleine gereed
schappen te kunnen beschikken als soldeerbouten, schroevendraaiers,
tangen, pincetten, penseelen, soldeermateriaal, enz.; want kleine repa
raties of verbeteringen zijn voortdurend aan de dagorde tijdens het experimenteeren.
Over de hoeveelheden, welke van verschillende deelen voorradig
moeten zijn, kan niets met zekerheid gezegd worden. De beantwoording
van deze vraag is in de eerste plaats afhankelijk van den omvang van
het laboratoriumwerk. Nochtans is het doorgaans niet noodig, vanaf
het begin, reeds zeer veel aan te koopen. Het is voldoende, wanneer
van de belangrijkste deelen en gereedschappen één stuk van elk voor
radig is; door de praktijk komt men er vanzelf achter, wat nog ont
breekt.
In de werkkamer past een schrijftafel met verschillende vakjes
opperbest, want het is ten zeerste aan te bevelen, het schriftelijke werk
der experimenten direct in het laboratorium te volbrengen. Het gebeurt
namelijk vrij vaak, dat men voor de verduidelijking van deze of gene
theoretische kwestie vlug een of ander experiment doen moet; dan heeft
men slechts van de schrijftafel op te staan en naar de werktafel te

gaan.

Dat in de werkkamer ten minste één luidspreker moet aanwezig
zijn, is vanzelfsprekend; een koptelefoon mag eveneens niet ontbre
ken, en een controle-ontvanger voor het korte- en lange golfbereik als
mede voor de omroepgolven is eveneens gewenscht. Over speciale meet783

apparaten zooals de lampvoltmeter, meetzender, laagfrequentgenerator,
enz., spreken wij in hoofdstuk X. Bij de inrichting van een laboratorium
zal men ook goed doen, dit hoofdstuk te raadplegen.
Teneinde alle misverstand te vermijden, vestigen wij er nog even
de aandacht op, dat een ontwikkelingslaboratorium iets principieel ge
heel anders is dan een controlelaboratorium, dat men voornamelijk in
ontvangerfabrieken vindt. In deze laboratoria worden altijd dezelfde
apparaten volgens nauwkeurig gespecifieerde richtlijnen aan een con
trole onderworpen. Bijgevolg is de inrichting van een controlelaborato
rium geheel anders; daarover zullen wij nog spreken bij den bouw der
toestellen. Een zorgvuldig uitgewerkt ontwerp vergemakkelijkt de plan
ning, vermits er uit voortvloeit waarmede men gedurende de construc
tie vooral moet rekening houden.
4. De planning.

Het begrip planning hebben wij reeds toegelicht; de teekenaar houdt zich bezig met de uitwerking van het ontwerp en de
clectromechanische vorming van het radio-apparaat. Het planningwerk wordt in hoofdzaak aan de teekentafel verricht; slechts in geval
van twijfel wordt nogmaals het experiment ter hulp geroepen. Door
gaans schetst de ontwikkelingsingenieur de in zijn geest gevormde in
richting, waarna de teekenaar, die natuurlijk eveneens hoogfrequenttechnische ervaring moet bezitten, de teekening uitvoert. Beschikt men
over nauwkeurige schetsen, dan kan men de definitieve teekening ook
door een ondergeschikte laten uitvoeren.
a) De planning van onderdeden.
Wij hebben er reeds op gewezen, dat het niet loonend is over de
ontwikkeling van onderdeelen te spreken; dit werk is sinds lang vol
bracht. Wij zullen derhalve slechts de hoofdzaken hierover mede
deelen.
I ) Vaste weerstanden. Hierbij dient onderscheid gemaakt te wor
den tusschen de zoogenaamde massaweerstanden en de draadgewikkelde
weerstanden. De massaweerstanden bestaan uit een keramisch lichaam
de eigenlijke weerstandstof wordt ingebrand gedurende de fabrikatie
(zie A Lucas « Ontwerp en Constructie van Weerstanden » ). De sa
menstelling der weerstandstof wordt door de fabrikanten geheim ge
houden, de fabrikatie van dergelijke weerstanden is tamelijk ingewik
keld en heeft voor ons geen groot belang.
Over de weerstandlaag ligt nog een beschermende lak, teneinde
mechanische beschadiging te voorkomen. Als verbindingsmiddel met
de schakeling dienen meestal vrije draaduiteinden. De massaweerstan
den hebben het groote voordeel inductievrij te zijn, vermits zij niet zijn
samengesteld uit draadwindingen; daarom worden zij ook bij de hoog
ste frequenties graag gebruikt.
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De draadgewikkelde weerstanden worden ook voor zwaardere be
lasting gefabriceerd. Als wikkelingsdrager dient meestal een porceleinen
cylinder met groeven, waarin de draad gewikkeld wordt. Bij de kleinere
weerstanden en bij die waar de draadtoeren vlak naast elkaar gewik
keld zijn, ontbreken deze groeven. In dit geval gebruikt men met voor
deel geïsoleerden weerstanddraad, behalve indien men voorziet, dat
de weerstand zeer warm zal worden; voor dit laatste geval verdient geoxydeerde draad de voorkeur, indien de oxydelaag goed isoleerend is.
Voor de wikkeling komt « Chroomnickel- », « Rheotan- », « Nickelin- »,
« Manganin- » of « Konstantandraad » in aanmerking. Is de weerstand
slechts voor geringe belasting bestemd, dan wordt er een beschermende
laag op aangebracht, om den-dan meestal zeer dunnen en gevoeligen
draad, voor zoover mogelijk, tegen uitwendige invloeden te bescher
men. lol dit doei heeft men laksoorten ontwikkeld, die zeer hard wor
den, zoedat ze een voortreffelijke beschuttende laag vormen. De aan
sluitingen bestaan ook hier uit vrije draadeinden of schroefklemmen.
Bij grootere draadgewikkelde weerstanden (voor belasting van
meer dan ongeveer 15 Watt) worden uitsluitend schroefklemmen ge
bruikt. Om de ontwikkelde warmte snel af te voeren, gebruikt men thans
holle weerstandlichamen en men monteert de weerstanden zóó. dat er
de lucht gemakkelijk doorheen stroomt.

2) Regelbare weerstanden. In de radiotechniek worden bijna uit
sluitend draaiweerstanden gebruikt, want de in de sterkstroomtechniek
gebruikelijke schuifwcerstanden zijn te groot en te onhandig; zij komen
in de radiotechniek slechts bij uitzondering te pas, en dan nog meestal
op holle cylinders of holle ringen uit geperste stof, porcelein of fiber
gewikkeld. Het wikkellichaam moet zooveel mogelijk vuurvast zijn;
geperste stoffen komen bijgevolg slechts voor geringe belastingen in aan
merking. Het weerstandsmateriaal is in den vorm van draden of linten
getrokken, hel wordt ringvormig om het weerstandlichaam gewikkeld,
dat slechts bij uitzondering met wikkelgroeven uitgevoerd is. zoodat
de opeenvolgende wikkelingen vlak naast elkaar liggen. Ter aansluiting
dienen meestal klemmen of soldeerlipjes. Van groot belang is de goede
afwerking van het schuifkontakt; de kontaktoppervlakte moet volko
men vlak en onberispelijk glad zijn, opdat de vaak zeer fijne weerstand
draad niet zou beschadigd worden. Nochtans is een zachte wrijving
beslist noodzakelijk, opdat de oppervlakte van den weerstanddraad
steeds blank zou blijven. Vanzelfsprekend dient de kontaktdruk op elke
plaats groot genoeg te zijn, bijgevolg moet het schuifkontakt uit veerend materiaal bestaan. De goede werking van een regelweerstand is in
hooge mate afhankelijk van de goede oplossing, die men aan het kontaktprobleem gegeven heeft. Ruwe kontaktoppervlakten doen vonken
ontstaan waardoor oxydatie ontstaat, zoodat een goed kontakt onmo785

gelijk wordt. Van groot belang is ook een zacht draaiende as, die slechts

zeer weinig spel mag hebben. Een regelbare weerstand mag niet zoo
warm worden als een vaste weerstand. Terwijl het er bij een vasten
draadweerstand alleen op aan komt, dat de draad niet verbrandt, moet
voor een regelbaren weerstand, vóór en na de verhitting, de draad de
zelfde mechanische gesteldheid hebben. Sterk uitgegloeide draden zijn
doorgaans week en onelastisch. Verder heeft een overmatige verhit
ting een uitzetting van den draad voor gevolg, die na de afkoeling niet
meer verdwijnt, zoodat de verschillende draadtoeren op het wikkellichaam door elkaar slingeren, en door het schuifkontakt heen en weer
geschoven worden; zij zijn dan in korten tijd doorgesleten. Men zal
dus bedenken, dat een vaste weerstand alleen aan een electrische be
lasting en een regelweerstand ook aan een mechanische belasting onder
worpen is. Bijgevolg zal men er voor de draaiweerstanden steeds op let
ten, dat de verwarming nooit zoo sterk toeneemt, dat daardoor de me
chanische eigenschappen van den draad veranderd worden. Regelbare
draadweerstanden worden in de radiotechniek hoofdzakelijk voor ge
ringere weerstandswaarden gebruikt; de bovenste grens ligt ongeveer bij
20.000 Ohm. Voor hoogere weerstanden komen bijna uitsluitend regel
bare massaweerstanden in aanmerking, bij dewelke de weerstandstof in
een dunne laag op een rond weerstandlichaam gespoten wordt. Men
vindt onder meer ook massaweerstanden, waarbij de weerstandlaag met
kleine draadbeugeltjes verbonden is, die op hunne beurt afgetakt wor
den. Voor de aftakking gebruikt men doorgaans de reeds genoemde
veerende schuifkontakten, verder gebruikt men soms ook de rolaftakking, waardoor het weerstandsmateriaal mechanisch minder belast
wordt, de aansluiting gebeurt over klemmen of soldeerlipjes. De massa
weerstanden zijn bijna volkomen inductievrij, hun weerstand verandert
evenwel met de temperatuur, maar alleszins binnen tamelijk enge gren
zen. Wordt de weerstand gedurende langeren tijd overbelast, dan kan
wel een blijvende, zeer aanzienlijke weerstandverandering optreden.
Massaweerstanden zijn bijgevolg gevoeliger voor overbelasting dan
draadgewikkelde weerstanden. Ook vertoonen zij een sterke neiging tot
gedeeltelijke verbranding. Verbrande weerstanden herkent men aan het
feit, dat het schuifkontakt niet glad en gelijkmatig over de oppervlakte
heen schuift. De verplaatsing geschiedt krassend en onregelmatig. Goede
massaweerstanden hebben, vergeleken met draadgewikkelde weerstan
den, het voordeel eener zeer gelijkmatige regelbaarheid. Voor draad
gewikkelde weerstanden verspringt men telkens minstens één draadtoer,
waarbij de spanningsval dan ook telkens min of meer verspringt.
In dit verband zijn verder nog de ijzer-waterstofweerstanden te
vermelden, die onder de benaming ijzer-urdox-regelweerstanden voor
verschillende spanningsbereiken verkrijgbaar zijn. Verder dienen ver
meld de urdox-compensatieweerstanden, die een tegengestelde regel7S6
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werking hebben. In de tabellen 77 en 78 hebben wij de gegevens voor
deze regelweerstanden opgenomen.

3) Potentiometers. De potentiometers zijn precies gebouwd zooals draaiweerstanden, zij hebben echter nog een derde kontakt, dat met
het einde der weerstandwikkeling verbonden is. Men kan op die wijze
een potentiometerschakding vormen, waarin de te verdeden spanning
aan de uiteinden der wikkeling gelegd wordt. Tusschen het schuifkontakt en een uiteinde der wikkeling kan men dan, binnen de grenzen
der aangelegde spanning, elke willekeurige spanning aftakken. Voor de
aansluiting zijn gewoonlijk klemmen of soldeerlipjes voorzien. De be
vestiging geschiedt meestal centraal.

Ta bel 7 7.
IJ zer-Urdox-regel weerstanden.
Stroomsterkte
inA

Type

Rcgelbereik
in V

EU 1

I 10-220

EU II

55-1 10

180

EU IV
EU V

25- 50
80-160
35- 70

EU VI

I 10-220

EU VII

50-100

EU VIII
EU IX
EUX
EU XII
EU XIII
EU XX

75-150
95-190
35- 70
85-170
25- 50
35- 70

EU III

200

Te gebruiken
in ontvangers

Huls
Aantal
lampen

Netspanning

Volt

2- 4
3- 4
2
4
2
3

220
150 ?
I 10 \
1 10
150
I 10

2- 4
2
3- 4
2
4- 5
2-3
2
4
2-3

260
125 i
150
180
240
125
220/240
130
160

driepins-

huls

8 zijdelingsche
kontakten

I
In dit geval is hei lager der as met een schroef en een moer voor
zien. De bevestiging geschiedt in de front- of in de grondplaat. De moer
wordt aangezet, waardoor de potentiometer komt vastzitten op de montageplaat. Deze centrale montage is zeer eenvoudig, en zij wordt thans
bij alle onderdeden toegepast, die mechanisch eenige gelijkenis vertoonen met de regelweerstanden.

4) Vaste- of blokaondensatoren. Oorspronkelijk bestonden de
vaste- of blokcondensatoren uit meerdere lagen dunne metaalfolie, die
door mica of oliepapier gescheiden waren. De bij elkaar behoorende
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Ta b e 1 78.
U r d o x -compensatieweerstand e n.
Type

Stroomsterkte
mA

II

Spann.
val.
Volt

I

Max.
netspann.
Volt

Huls

U 918
U 1218
U 1518

180
180
180

9
12
15

1 10
150-220
150-220

driepinshuls
of Edison
« 10 »-liuls

U
U
U
U
U
U

200
200
200
200
200
200

9
12
12
20

8 zijdelingsche
kontakten

45

I 10
150-220
150-220
I 10-125
1 10-150
125

12

220

920
1220/5
1220/6
2020
3620
4520

U 1230

I 200-300
I' aaJÏMaMKSMBHMMMMHamv

36

l
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speciaal

electroden werden verbonden met schroefklemmen; het geheele pakket
werd ofwel tusschen twee metalen platen samengeperst, of in een ge
smolten isoleerende massa gedompeld. Op die wijze verkreeg men recht
hoekige kastjes, die vaak zeer moeilijk te bevestigen waren, veel ruimte
innamen, en geen bizonder goede electrische eigenschappen hadden.
Thans wordt deze vorm voor kleine capaciteiten (tot ongeveer 20.000
pF) niet meer gebruikt; kleine capaciteiten voert men bijna uitsluitend
uit als « wikkelblok » (rolcondensatoren). De electroden zijn hier band
vormig, zoodat ze samen met het eveneens bandvormige diëlectricum
kunnen opgerold worden. De aansluitingen geschieden aan beide zijden
van den rol door draadeindjes, die aan de klemmen der onderdeden
kunnen vastgesoldeerd worden. In de schakelingen nemen deze rollen
slechts weinig plaats in, daar men ze meestal in de verbindingen kan
a hangen ». Alleszins volgt uit de bouwmethode dezer rolcondensatoren, dat ze een zekere schadelijke zelfinductie vertoonen. die
gedurende de fabrikatie door bizondere kunstgrepen dient vermeden
te worden. Als diëlectricum gebruikt men bij goedkoope condensatoren
meestal papier. Voor goede condensatoren wordt echter vaak een kera
mische stof als diëlectricum gebruikt. Enkele dezer sloffen hebben een
zeer hooge diëlectrische constante, zoodat men met een enkel plaatje
zeer aanzienlijke capaciteiten verkrijgt. Het metaalplaatie wordt op de
keramische massa gespoten of gebrand. Men gebruikt vaak buisjes en
de aldus verkregen condensatoren vertoonen geen zelfinductie-effekt.
Voor grootere capaciteiten van 0,1 tot 10 />.F gebruikt men de
zoogenaamde bekercondensatoren of blokcondensatoren. Zij bestaan uit
twee dunne metaalstrooken, die men samen met een bandvormig dielectricum oprolt, en in een alminiumdoosje stopt, dat verder met para-
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line gevuld wordt. Wil men condensatoren bouwen voor een hoogere
doorslagspanning b.v. enkele 100 Volt, dan moet het diëlectricum dik
genoeg genomen worden. In dit geval zullen condensatoren van enkele
microfarad een tamelijk grooten omvang verkrijgen. Men mag wel reke
nen dat de « wikkel » van een condensator per ,uF ongeveer de grootte
heeft van een luciferdoosje. Desgevallend schakelt men meerdere con
densatoren samen, die in een gemeenschappelijke aluminiumdoos wor
den ingebouwd, die dan verder met paraffine gevuld wordt. Het uit
vullen geschiedt met een laag speciale vulmassa, welke de condensator
beveiligt tegen mechanische beschadiging, en tegen het indringen van
vocht. De aansluitingen geschieden met behulp van soldeerlipjes, die
langs boven uit de vulmassa te voorschijn komen. Vanzelfsprekend heb
ben dergelijke condensatoren een aanzienlijke zelfinductie. Doorgaans
is dit niet nadeelig, want dergelijke groote condensatoren worden slechts
zelden in hoogfrequentschakelingen gebruikt; zij dienen voornamelijk
voor het afvlakken van bedrijfsspanningen. Wordt terzelfdertijd nog een
lage hoogfrequentweerstand vereischt, zooals dit door ontkoppelingsschakelingen vaak het geval is, dan kan men de groote bekercondensatoren met kleine inductievrije rolcondensatoren parallel schakelen.
Als bizonder hooge capaciteiten in een zeer beperkte ruimte moe
ten ondergebracht worden, zooals dit b.v. het geval is bij laagfrequentschakelingen, dan gebruikt men electrolytische condensatoren, waarvan
de fabrikatie volgens een zeer ingewikkelde speciale methode ge
schiedt. Een volledige beschrijving van een dergelijke fabrikatiemethode
heeft voor ons geen belang. Wij beperken ons met er op te wijzen,
dat de electrolytische condensatoren meestal in ronde bekers of recht
hoekige doosjes geleverd worden; de kleine types evenwel ook onder
den vorm van rollen. Bij de gewone uitvoering zal men voor de aan
sluiting op de polariteit letten, daar de condensator anders als een
kortsluiting werkt. Nochtans bestaan er ongepolariseerde electrolytische
condensatoren, die uit twee gewone in serie geschakelde electrolytische
condensatoren bestaan; een verwisseling der polen schaadt hier niet.
Een inwendige doorslag van eenvoudige electrolytische condensa
toren heeft geen beschadiging voor gevolg; na enkelen tijd ontstaat weer
een volmaakte isolatie. Vroeger bestonden er electrolytische condensa
toren met vloeibaar diëlectricum, waarvan de beker gevuld was met
een vloeistof; zij moesten altijd rechtop gemonteerd worden om verlies
te vermijden. Deze vorm wordt thans niet meer geleverd; hij is vervan
gen door droge condensatoren, die een vast electrolyt bevatten. Van
zelfsprekend kunnen electrolytische condensatoren nooit gebruikt wor
den in wisselstroomschakelingen, daar zij voor de eene halve golf al
tijd een kortsluiting vormen. Komt het er echter op aan, een kortsluiting
van wisselspanningen te verkrijgen, zooals b.v. bij het overbruggen van
kathodeweerstanden, dan kan men zonder meer een electrolytische con789

densator gebruiken. Dit is ook het geval voor pulseerende gelijkspan
ningen, zooals deze in voedingsblocs voorkomen.
5) Variabele condensatoren. Hierbij behooren in de eerste plaats
de eigenlijke draaicondensatoren, waarvan de waarde gedurende het be
drijf voortdurend kan veranderd worden, verder de trimmers,
welke slechts eenmaal op de gewenschte capaciteitswaarde worden ge
regeld.
Draaicondensatoren bestaan in ontelbare uitvoeringen. De meest
gebruikelijke constructie is die, waarbij een groep van meerdere platen
met een specialen vorm in een ander platenpak met een even groot aan
tal platen en eveneens een specialen vorm gedraaid wordt, zoodat de
twee platenstellen op zeer korten afstand tegenover elkaar komen lig
gen, zonder dat ze met elkaar in aanraking komen. De capaciteit wordt
grooter, naarmate men het draaibare platenpak (de rotor) verder in
het vaste pakket (de stator) draait.
Neemt men lucht als diëlectricum, dan moet de condensator me
chanisch zeer nauwkeurig afgewerkt zijn, terwijl de afstand tusschen
de platen met het oog op een hooge capaciteit en het gebruik van be
perkte plaatsruimte niet groot mag zijn (minder dan 2 mm bij gewone
uitvoeringen). Met het minste spel op de as ontstaat vaak een ongewenschte aanraking tusschen de twee platenpaketten (electroden), wat
in radioschakelingen aanleiding kan geven tot zeer onaangename kort
sluitingen. Verder moeten de platen een bepaalde mechanische vast
heid hebben, opdat zij niet zouden doorbuigen. Verwerkt de draaicondensator sterke hoogfrequentstroomen, wat reeds het geval kan zijn
bij kleine zenders, dan moet men een lagen ohmschen weerstand der
platen nastreven, dus een zoo goed mogelijk geleidend materiaal ge
bruiken met een groote doorsnede, anders worden de verliezen te groot.
De isolatie tusschen rotor en stator, voor zoover dit geen lucht is, zal
men van de beste kwaliteit nemen. Vroeger nam men isoleerstukken
uit geperste stof of eboniet; thans gebruikt men bijna uitsluitend trolitul
of keramische stoffen. Het is tevens van belang, dat voor de onderlinge
bevestiging der twee platenstellen niet te veel stof noodig is, ook hier
mede zal men bij de constructie rekening dienen te houden.
Het beste diëlectricum voor draaicondensatoren is nog altijd lucht
(luchtcondensatoren). Wegens de geringe diëlectrische constante en de
hierboven vermelde mechanische moeilijkheden zijn zeer groote elec
troden noodig. Daardoor is men er reeds vroegtijdig toe overgegaan,
ook vaste stoffen met hoogere diëlectrische constante en hoogere doorslagspanning als diëlectricum te gebruiken. Zoo ontstonden de zooge
naamde bakelietcondensa'oren en de micacondensatoren, waarmede
men een vrij groote capaciteit in een betrekkelijk kleine ruimte kan
onderbrengen. Tegen mica is in electrisch opzicht niets aan te voeren,
nochtans is het zeer duur en vrij moeilijk te bewerken; ook wordt de
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micalaag vrij vlug doorgeschuurd. Bakeliet daarentegen heeft een tame
lijk grooten verlieshoek, zoodat het slechts voor goedkoope conden
satoren in aanmerking komt. Men zal dan ook slechts bakelietcondensatoren gebruiken op plaatsen waar de verliesvrijheid niet volstrekt
noodzakelijk is. De trolitulcondensatoren zijn electrisch veel beter; wat
de verliezen betreft staan ze gelijk met luchtcondensatoren. Jammer
genoeg wordt de dunne trolitulplaat gemakkelijk doorgeschuurd, zelfs
bij goed afgewerkte condensatoren; in dit opzicht is trolitul minder
goed dan mica.
Van zeer groot belang is de goede afwerking van de inrichting
voor stroomafname aan den rotor. Aanvankelijk trachtte men dit uit
te voeren zooals in de sterkstroomtechniek met kontaktringen en bor
stels. Deze methode bleek echter onbruikbaar te zijn, daar het kontakt
zelfs bij de meest zorgvuldige uitvoering ongelijkmatig was, met het
gevolg, dat steeds krassende geluiden optraden. Men is er vervolgens
toe overgegaan, de verbinding tusschen rotor en het overige der schake
ling over een beweeglijke spiraalveer te doen geschieden, zooals dit bij
draaispoelinstrumenten geschiedt. Electrisch is een dergelijke verbinding
onberispelijk, zoolang de frequentie der aan den condensator optre
dende spanning niet te hoog wordt. Op korte golf (beneden 100 m)
werkt de zelfinductie der spiraal reeds storend, en bij ultra korte golf
(beneden 10 m) werkt zij praktisch als een smoorspoel. Voor dit spe
ciale geval voert men de verbinding derhalve uit als beweeglijke korte
snoertjes, die in elk opzicht bevredigend werken.

De assen van goede draaicondensatoren loopen thans bijna uit
sluitend in kogellagertjes, waardoor een uiterst gering zijdelings spel
bereikt wordt. Bijna alle moderne draaicondensatoren zijn aangelegd
voor centrale bevestiging; als aansluitmiddelen zijn soldeerlipjes en
schroefklemmen voorzien. De platenvorm is meestal logarithmisch (zie
hoofdstuk V). Vaak worden de buitenste platen met insnijdingen voor
zien, opdat men de capaciteiten van meervoudige condensatoren be
hoorlijk zou kunnen aanpassen, door het uitbuigen van segmenten.
De trimmers zijn in mechanisch opzicht veel eenvoudiger gebouwd.
Meestal zijn ze met een vast diëlectricum uitgevoerd, zoodat aan mecha
nische precisie geen bizondere eischen gesteld worden. Vele trimmers
zijn zoo geconstrueerd, dat één electrode door een stelschroef of iets
dergelijks tegen de andere kan worden gedrukt; de twee electroden
zijn dan door een dunne mica- of trolitullaag gescheiden. Bij andere
types zijn de electroden buisvormig, en worden ze in elkaar gestoken.
Voor goede trimmers is de grondplaat uit keramisch materiaal ver
vaardigd. Voor de goedkoopere types gebruikt men wel geperste
massa’s of bakeliet. De draaias is gewoonlijk zeer kort. Het bovenste
einde is als een schroefkop afgewerkt, zoodat men de trimmers met een
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gewonen schroevendraaier gemakkelijk kan regelen. Regelknoppen
worden zelden gebruikt.
6) Hoogfrequentspoeien. Geen ander onderdeel heeft, wat zijn
bouw betreft, zooveel wijzigingen ondergaan als de hoogfrequentspoel.
In de kinderjaren van den omroep had men in het geheel geen klaren
kijk op de waarde of op de gebreken der verschillende spoelenvormen.
Men beschikte niet over meetresultaten noch over uitgebreide prak
tische ervaring. Het gebeurde dan ook niet zelden, dat bepaalde spoe
lenvormen precies zooveel tegenstanders dan aanhangers hadden. 1 hans
weet men, tengevolge' van methodisch onderzoek en passende bere
kening, zeer juist bescheid betreffende het feit, welke spoel voor elk
speciaal geval het meest geschikt is. in
In de praktijk heeft men zich be
perkt tol enkele spoelenvormen, waarvan men weet, dat ze goede resul
taten opleveren.
De grondvorm der hoogfrequentspoel is de cylinderspoel, die op
een cylindrisch spoellichaam, vervaardigd uit een isoleerende stof, ge
wikkeld is. De wikkeling bestaat uit een aantal toeren geïsoleerden
koperdraad. De kwaliteit wordt hoofdzakelijk bepaald door den verliesfaktor van het spoellichaam, door de juiste keuze der verhouding
tusschen lengte en doormeter van de spoel, alsmede door de gebruikte
draadsoort. Neemt men b.v. als spoellichaam een eboniet- of bakelietcylinder, dan beantwoordt deze spoel niet aan moderne eischen. Neemt
men den doormeter te klein, dan wordt de spoel in verhouding te
lang, en heeft ze een te hooge eigen capaciteit. Wikkelt men ze met
gewonen dunnen draad, dan zijn de ohmsche verliezen en de oppervlakteverliezen zeer aanzienlijk.
Daartegenover hebben cylinderspoelen op een spoellichaam uit
Lrolitul of keramische stof met een betrekkelijk grooten doormeter, en
met hoogfrequentlitze gewikkeld, uitstekende electrische eigenschappen.
Men kan gerust zeggen, dat tot dusver geen betere spoelen bestaan,
want goede cylinderspoelen overtreffen zelfs de hoogfrequent-ijzerkernspoelen; objectieve metingen hebben dit meermaals aangetoond.
Alleszins mogen wij deze vaststelling niet verkeerd begrijpen, want cylindervormige luchtspoelen overtreffen de ijzerkernspoelen maar alleen,
wanneer de luchtspoelen vrij in de ruimte liggen, ver van elke afscher
ming en elke metaaloppervlakte. Zoodra men metalen deelen in de
nabijheid brengt, of de spoelen afschermt, dan verandert de toestand
ten voordeele der ijzerkernspoelen. Open luchtspoelen hebben namelijk
een zeer groot strooiveld, dat zich een heel eind in de ruimte uitstrekt,
en in alle naburige metaaldeelen sterke wervelstroomen induceert, wat
gelijkstaat met een aanzienlijke demping in de spoel. Nu is men bij
de constructie van radio-apparaten steeds verplicht een ruim gebruik
te maken van afschermingen. Rekening houdend met den werkelijken
toestand, waarin de hoogfrequentspoeien in een ontvanger verkeeren,
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zal bijgevolg de vergelijking tusschen de luchtspoel en de ijzerkernspoel
steeds uitvallen ten gunste van de ijzerkernspoel. De verliezen in de

afschermingen overtreffen namelijk vrij spoedig de verliezen der af
geschermde ijzerkernspoelen.
Desondanks gebruikt de industrie evenals de amateurs thans nog
graag cylinderspoelen zonder ijzerkernen, daar zij goedkoop en een
voudig te fabriceeren zijn, terwijl bij passende inrichting der afscher
ming, de kwaliteit, toch bijna even goed is als die van ijzerkernspoelen.
Van belang is ook een verliesvrije bevestiging der spoel. Het heeft geen
zin een goede cylinderspoel op een houder uit geperste stof te bevesti
gen, zooals dit helaas vaak gebeurde.
De aansluitingen der spoel dienen vanzelfsprekend eveneens te
worden bevestigd op een stof met zoo gering mogelijke verliezen.
Cylinderspoelen zijn voornamelijk dan aan te bevelen, wanneer
men spoelen met verschillende wikkelingen noodig heeft, die een be
paalde, vaak zeer kritische, wederzijdsche koppeling moeten hebben.
De koppelingsfaktor van cylinderspoelen is zeer gemakkelijk te be
palen, daar men de verschillende wikkelingen zonder noemenswaardige
moeilijkheden dichterbij of verder van elkaar kan brengen. Hierbij
weze opgemerkt, dat voor een zelfde koppelingsfaktor en een zelfde
frequentie de te koppelen wikkelingen verder van elkaar moeten liggen,
naarmate de spoeldoormeter grooter is.

Bij het aansoldeeren der einden van hoogfrequentlitze moet men
zeer zorgvuldig te werk gaan. Indien slechts een paar draadjes niet
mede gesoldeerd worden, dan vermindert de kwaliteit der spoel zeer
aanzienlijk. Het is nutteloos en schadelijk de verschillende wikkelingen
met lak of een gelijkaardige stof te bestrijken, want daardoor verhoogt
de verliesfaktor zeer aanzienlijk.
Naast de cylinderspoelen worden thans ook nog andere spoelvormen gebruikt. Het zijn meestal speciale wikkelingstypes, die een geringe
eigen capaciteit aan de spoel verleenen. De korfspoelen worden hoofd
zakelijk in industrie-ontvangers gebruikt en bij voorkeur voor het langegolfbereik. Meestal stelt men verschillende spoelen naast elkaar op een
geschikte spoelendrager; op die wijze verkrijgt men een zeer bruikbaren en deugdelijken hoogfrequentietransformator, waarvan de kop
pelingsfaktor der verschillende wikkelingen eveneens gemakkelijk te
regelen is. Ook de korfspoelen worden met hoogfrequentlitze ge
wikkeld.

Gedurende een zekeren tijd werden vlakspoelen zeer veel gebruikt.
Dit is een soort meerlagige cylinderwikkeling. De lengte der spoel is
zeer klein en de doormeter betrekkelijk groot. De geheele spoel heeft
bijgevolg den vorm eener schijf en een zeer aanzienlijke eigen capaci
teit. Deze vorm wordt thans nog maar zelden gebruikt en bij voorkeur
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slechts op lange golf, omdat hier de hooge eigen capaciteit geen in
vloed heeft.
Verder vermelden wij de ringspoelen, waarvan het spoellichaam
doorgaans bestaat uit een ebonietring van ongeveer 8 cm doormeter
en 2 cm dikte. De draad wordt er spiraalvormig op gewikkeld. De ring
spoelen hebben een zeer klein strooiveld, dat men in de meeste gevallen
kan verwaarloozen. Daardoor wordt het onmogelijk twee gelijkaardige
spoelen met elkaar te koppelen, tenzij men de twee spoelen op denzelfden ring onderbrengt. Ondanks deze gunstige eigenschap hebben
zich de ringkernspoelen geen algemeene populariteit kunnen verwerven;
de fabrikatie is namelijk betrekkelijk moeilijk, duur en tijdroovend,
daar de wikkeling met de hand moet geschieden.
Een groote beteekenis hebben thans de hoogfrequentie-ijzerkemspoelen verkregen, waarover wij in hoofdstukken 111 en V van dit
werk reeds herhaaldelijk hebben gesproken. Over de eigenschappen van
het kernmateriaal, het hoogfrequentie-ijzer vindt men nadere gegevens
in het vorige hoofdstuk. De hoogfrequent-ijzerkernspoelen worden thans
in de meest verschillende vormen geleverd. De eerste spoelen van dit
type waren ringspoelen, waarbij het spoellichaam bestond uit Ferrocart. Vervolgens ontstond de E-kernspcel met een E-vormige Ferrocartkern. Over den middenbalk werd een klein spoellichaam uit trolitul
geschoven. De wikkeling werd uitgevoerd met hoogfrequentlitze, waarna
de uiteinden der drie balken tegen een juk uit Ferrocart gedrukt wer
den. Door verschuiven van het juk, of door den afstand tusschen het
juk en de balken te veranderen, kan men de zelfinductie van de aldus
verkregen spoel binnen zekere grenzen veranderen. De aanpassing is
dus eenvoudig. Alleszins zijn er aan deze aanpassingsmethode van spoe
len enkele ernstige gebreken verbonden. Wanneer men namelijk het
juk van de spoel verwijdert, of het er dichter bij brengt, dan veran
dert niet alleen de zelfinductie maar ook de koppelingsfaktor. Dat dit
verschijnsel niet gewenscht is ligt voor de hand. Bovendien heeft een
spoellichaam, waardoor de wederzijdsche afstand der wikkelingen op
voorhand onherroepelijk vast ligt, een ander nadeel, dat vaak over het
hoofd gezien wordt, en dat vele mislukkingen veroorzaakt heeft. Ne
men wij b.v. aan, dat de koppelingsfaktor van een hoogfrequenttransformator een goed bepaalde voorgeschreven waarde moet hebben, en
dat de primaire impedantie op een gegeven frequentie eveneens een
bepaalde waarde moet hebben, dan is het een zuiver toeval of het
gewoonlijk gebruikte spoellichaam, al dan niet, voor dit doeleinde ge
schikt is. Zien wij namelijk van de principieel ondoelmatige verande
ring van den koppelingsgraad door verschuiven van het juk af, dan is
de koppelingsgraad uitsluitend bepaald door den afstand der wikkelin
gen en het aantal draadtoeren op de spoel. Dit beteekent echter, dat
wij den koppelingsfaktor uitsluitend door variatie van het aan-
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tal toeren kunnen veranderen, want de afstand der wikkelingen is on

veranderlijk. Veranderen wij het aantal toeren der primaire spoel, dan
veranderen wij ook de primaire impedantie. Het is dus, zooals wij
zegden, heel toevallig, wanneer het aantal toeren waarmede precies de
beste koppeling verkregen wordt, tevens de gunstigste primaire impe
dantie levert. In 90 gevallen op de I 00 is dit jammer genoeg niet het
geval; doorgaans verkrijgt men een veel te grooten koppelingsfaktor,
wanneer men de minimum noodige primaire impedantie bereikt. Ont
dekt men de ware oorzaak niet, dan komt men al te gemakkelijk tot
het besluit, dat het kernmateriaal niet deugt. Gebruikt men namelijk
een dergelijken hoogfrequentietransformator met een te grooten koppe
lingsfaktor in een ontvangschakeling, dan blijkt de selectiviteit zeer
gering te zijn, een fout, die bij het gebruik van een goede luchtspoel
dadelijk verdwijnt. Men zou daaruit kunnen besluiten, dat de ijzerkern
een ontoelaatbaar hooge demping verwekt. In werkelijkheid wordt de
geringe selectiviteit maar alleen door de onbewust aangebrachte vaste
koppeling veroorzaakt.

Het besproken gebrek is eigen aan alle hoogfrequentietransformatoren met ijzerkern, wanneer de afstand der wikkelingen niet kan veran
derd worden. Dit is ook het geval voor de E-kernspoelen alsmede voor
de spoelen met H- of liaspelkern. Veel gunstiger zijn de spoelen met
cylindrische ijzerkernen, waarop de wikkelingen kunnen heen en weer
geschoven worden. Men kan dan den koppelingsfaktor beïnvloeden
door verandering van den afstand tusschen de wikkelingen, en de pri
maire impedantie door een geschikte keuze van het aantal draadtoeren.
In de nieuwe industrie-apparaten komen deze spoelen steeds meer
voor, en dit is wel een bewijs voor het feit, dat men zich van het
bovenstaande is gaan rekenschap geven.
Zooals reeds vermeld werd, wikkelt men de hoogfrequent-ijzerkernspoelen met hoogfrequentlitze. Uitzondering wordt slechts gemaakt
voor de wikkelingen, die niet volkomen verliesvrij moeten zijn. Dit zijn
o.a. de koppelingswikkelingen tusschen de verschillende versterkertrappen, alsmede de terugkoppel- en antennespoel. Hier is zelfs een zekere
demping gewenscht, daar het er meestal op aan komt, dat deze wik
kelingen geen sterk uitgesproken eigen resonantie vertoonen. Soms wor
den zulke wikkelingen zelfs met weerstanddraad uitgevoerd. De spoe
len van trillingskringen maakt men vanzelfsprekend zooveel mogelijk
verliesvrij; daarvoor komt dus slechts hoogfrequentlitze in aanmerking.
Voor golflengten beneden de I 00 m gebruikt men geen litzespoelen
meer, ook niet voor de spoelen der trillingskringen, die men hier uit
zeer dikken blanken draad en zonder gebruikmaking van een spoellichaam wikkelt. Men noemt dit vrijdragende luchtspoelen. De praktijk
heeft aangetoond, dat voor zeer hooge frequenties deze constructies de
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voorkeur verdienen op spoelen uit hoogfrequentlitze. Bovendien ver

krijgt de spoel door de grootere draaddikte een zekere mechanische
stevigheid, zoodat de wikkelingen niet vervormen of gaan trillen door
mechanische stooten of schokken. Dit is van groot belang, want derge
lijke trillingen hebben steeds een verandering der zelfinductie of der
capaciteit voor gevolg. De hierdoor optredende storingen zijn sterker
naarmate de bedrijfsfrequentie hooger wordt. Wij hebben er reeds in
hoofdstuk III op gewezen, dat men het door een ontvanger te be
strijken golvenspectrum zeer doelmatig kan onderverdeelen in bepaalde
golfbereiken. Doorgaans wordt onderverdeeld in lange-golf-, omroepgolf- en korte-golfbereik. In dit geval moet de hoogfrequentietransformator van den ontvanger drie spoelen voor eiken trillingskring bevat
ten en evenveel hulpwikkelingen. Vroeger werden hiervoor afzonder
lijke spoelen gebruikt; thans gebruikt men bijna uitsluitend speciaal ge
bouwde hoogfrequentietransformatoren met wikkelingen voor alle golf
bereiken. De omschakeling op de verschillende golfbereiken gebeurt
door den golflengteschakelaar, die meestal bij in de afschermkast
ingebouwd wordt. De afschermkast bevat dan het geheele spoelenstel.
Soms wordt de golflengteschakelaar echter ook nog afzonderlijk ge
monteerd. Naar onze meening verdienen ingebouwde golflengteschakelaars de voorkeur, omdat hierdoor de verbindingen met de spoelen zeer
kort worden, het is verder niet meer mogelijk, dat deze verbindingen
nog andere geleiders beïnvloeden.
Zelden ontmoet men nog hoogfrequenttransformatoren, waarbij
de inductieve koppeling der wikkelingen door een van buiten bereik
baren knop kan veranderd worden. In moderne ontvangers wordt de
afstand tusschen spoelen niet meer veranderd tenzij voor middenfrequentfilters met veranderlijke bandbreedte.

Thans moeten wij nog even de electrische karakteristieken der
verschillende spoelentypes bestudeeren. In hoofdstuk V van dit
boek hebben wij de kernlooze cylinderspoel vergeleken met de hoogfrequent-ijzerkernspoel. Daaruit is gebleken dat de ijzerkernspoel in de
praktijk meestal een steilere resonantiekromme heeft dan de luchtspoel.
Dit geldt alleen voor de praktijk, en niet voor het
laboratorium waar men den vorm, de afmetingen en voor alles de
afscherming veel beter kan nemen dan voor radio-apparaten, waar
steeds plaats ontbreekt. In hoofdstuk VI hebben wij er ook reeds op
gewezen, dat de ijzerkernspoel een veel kleiner strooiveld heeft dan
een luchtspoel; vermits de flux bijna uitsluitend langs den ijzerweg
vloeit. Desondanks mag men het strooiveld der ijzerkernspoelen niet
verwaarloozen. Zeer vaak kan men lezen, dat tegen het naast elkaar
monteeren van spoelen, behoorende tot verschillende kringen, niets in
te brengen is. Daarmede kunnen wij geenszins instemmen, want het
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Vanzelfsprekend zijn niet alleen hoogfrequenttransformatoren,
maar ook geheele bandfilters als unit te verkrijgen. De noodige koppelingselementen, zooals weerstanden, blokcondensatoren, enz., zijn dan
mede in de afschermdoos ingebouwd. Eveneens worden golvenfilters
en sperkringen in afschermdoozen gemonteerd.
7) Hoogfrequentsmoorspoelen. In haar eenvoudigsten vorm be
staat de HF-smoorspoel uit een cylindervormig spoellichaam met een
zeker aantal windingen, dat verschilt volgens het te versperren golfbereik. De aansluitklemmen zijn ofwel aan de spoelflens of aan een
klemmenplaatje bevestigd. Dergelijke smoorspoelen hebben doorgaans
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een zeer aanzienlijke eigen capaciteit, die kan voeren tot ongewenschte
resonantieverschijnselen en capacitieven doorlaat. De eigen capaciteit
kan verminderd worden, door de draadtoeren niet te gelijkmatig naast
elkaar te leggen, maar de wikkeling in verschillende deelen uit te voe
ren, die door grootere tusschenruimten gescheiden zijn. Het is tevens
zeer doelmatig voor de verschillende gedeeltelijke wikkelingen, ver
schillende doormeters te nemen, zoodat de wikkeling trappenvormig
wordt. Door deze wikkelingsmethode verkrijgt men de kleinste capaci
teit tusschen de verschillende toeren.
Heeft men een bizonder verliesvrije smoorspoel noodig, dan ge
bruikt men een keramisch spoellichaam en hoogfrequentlitze. Dergelijke
smoorspoelen worden echter zeer zelden gebruikt. Daarentegen wordt
in den laatsten tijd vaak gebruik gemaakt van HF-smoorspoelen met
ijzerkemen, die dezelfde voordeelen bezitten als de HF-ijzerkernspoelen; namelijk hooge zelfinductie, geringe afmetingen, en groote verlies
vrijheid. Er bestaan zeer doelmatige types, die zooals kleine vaste weer
standen en rolcondensatoren in de verbindingen van het apparaat ge
schakeld worden.
8) Laagfrequenttransformatoren, Van een laagfrequenttransformator verlangt men, dat hij den door te geven frequentieband zonder li
neaire of niet-lineaire vervorming weergeeft. Lineaire vervorming wordt
meestal door een te geringe zelfinductie der primaire veroorzaakt, ter
wijl niet-lineaire vervorming doorgaans doo: de verzadiging van de te
dunne ijzerkern veroorzaakt wordt. Een goede laagfrequenttransformator moet dus zoo gedimensioneerd zijn, dat hij niet alleen een toerei
kend aantal primaire toeren heeft, maar dat ook de ijzerkern, zelfs bij
betrekkelijk hooge stroombelasting, nog niet verzadigd is. Daar men
o.a., terwille der aanpassing, een zeer hooge primaire zelfinductie noo
dig heeft, en daar de bedrijfsstroom van moderne lampen zeer groot
is, en er bovendien een vrij aanzienlijke transformatieverhouding noo
dig is, is het duidelijk, dat goede LF-transformatoren een groote hoe
veelheid ijzer en koper moeten bevatten, en dat ze dus tamelijk duur
zijn. Vroeger heeft men getracht de goedkoopere transformatoren met
minder grondstof te vervaardigen. Nochtans heeft men ingezien, dat
dit verkeerde spaarzaamheid was. Thans worden meestal ijzerkernen
gebruikt, waarbij verzadiging niet zoo snel optreedt. Men stelt zich ook
niet meer tevreden met gewoon weekijzer, maar men gebruikt speciale
legeeringen met zeer hooge permeabiliteit. Om een voldoend groot
aantal toeren in een zoo klein mogelijke ruimte onder te brengen, is
men verplicht zeer dunnen draad te gebruiken, die betrekkelijk duur
is, en moeilijk kan verwerkt worden. Het spoellichaam bestaat gewoon
lijk uit presspan of bakeliet.
In de praktijk worden hoofdzakelijk manteltransformatoren ge
bruikt. Dit zijn transformatoren, waarvan de kern mantelvormig om
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de wikkeling heen ligt. Voor de aansluiting zijn soldeerlipjes of klemschroeven voorzien. Schroeven door den transformator dienen voor de
bevestiging op de montageplaat. Bij de fabrikatie van laagfrequenttransformatoren dient er op gelet te worden, dat zij geen te groote
eigen capaciteit verkrijgen, daar anders een benadeeling der hooge
tonen door lineaire vervorming plaats heeft. Door een bizondere wikkelingsmethode kan men de eigen capaciteit klein genoeg houden.
Voor het gebruik dient men onderscheid te maken tusschen ingangstransformatoren. koppeltransforrnatoren en uitgangstransformatoren; daarnaast bestaan nog andere speciale transformatoren. De ingangstransformatoren worden doorgaans niet door gelijkstroom voor
belast, de koppeltransforrnatoren in geringe mate en de uitgangstransformatoren zeer sterk, vermits de anodestroom der eindlamp door de
primaire gevoerd wordt. Daaruit volgt, dat men de ingangs- en koppeltransformatoren veel kleiner kan bouwen, daar men voor het bekomen
van een gelijke zelfinductie op verre na niet zooveel ijzer en koper
noodig heeft als voor uitgangstransformatoren.
De transformatieverhouding is voor ingangstransformatoren zel
den hooger dan I :4. Wil men evenwel een generator met lagen weer
stand aan den ingangstransformator verbinden, b.v. een koolmicrofoon,
dan heeft men een veel grootere transformatieverhouding noodig; ongeveer I :30. De gelijkstroomvoorbelasting is dan praktisch 0, en men
komt met betrekkelijk weinig ijzer en koper uit. De voor een balansscha
keling noodige uitgangstransformatoren met middenaftakking behoeven
eveneens geen bizonder dikke kern te hebben, vermits de anodegelijkstroomen in de primaire winding elkaar opheffen, wanneer de primaire
volkomen symmetrisch is.
9) Laagfrequentsmoorspoelen. Met betrekking tot de zelfinductie
en de verzadiging kan men hier dezelfde beschouwingen maken als
voor laagfrequenttransformatoren, vooral wanneer de smoorspoelen als
uitwendigen weerstand in laagfrequentversterkers gebruikt worden.
Zeer belangrijk is bij dergelijke smoorspoelen een kleine eigen capaci
teit, die vaak zeer moeilijk te bereiken is, daar men soms zelfinducties
van meerdere 100 Hy noodig heeft. Daarentegen kan de ijzerkern klein
gedimensioneerd zijn, want de gelijkstroombelasting voor koppelsmoorspoelen is in de meeste gevallen betrekkelijk gering. Dit is niet meer
het geval in afvlak- en filterschakelingen, b.v. bij de aankoppeling van
luidsprekers en dergelijke, daar de wikkeling dan aangesloten is in den
anodestroomkring der eindlamp. Het probleem der ijzerkernen is wel
het belangrijkste bij afvlaksmoorspoelen in voedingsapparaten. De ge
lijkstroomvoorbelasting is hier meestal zeer groot; de geheele bedrijfsstroom van het radio-apparaat vloeit immers door deze smoorspoelen.
Het is ook daarom dat de afvlaksmoorspoelen meestal een zeer groote
en zware ijzerkern hebben. Desondanks is hunne zelfinductie in zeer

799

groote mate beïnvloed door de gelijkstroomvoorbelasting. Daarom geeft
men de zelfinductiecoefficient van een dergelijke spoel altijd samen op
met een gelijkstroomvoorbelasting. De opgave der zelfinductie bij leeg
loop zou weinig zin heb
L
ben. daar een dergelij
ify SC
'■ 60
ke bedrijfstoestand in de
70
praktijk bijna niet voor
60

komt.
De zelfinductie van
W
smoorspoelen vermindert
30
inet toenemende gelijk
70
st room voormagnetisee10
ring; aanvankelijk zeer
snel, later langzamer. In
10 n 30 60 50 60 70 80 SO 100 IfQ 120 130
fig. 447 geven wij enke
Fig. 447. - Vermindering der zelfinductie door
le krommen, waarin de
gelijkstroombelasting (voor verschillende ijzerkernuitslagen van metingen
smoorspoelen).
weergegeven worden.
De ijzerkernsmoorspoelen worden doorgaans als mantelsmoorspoelen gebouwd. De
WO
aansluiting geschiedt
1150
over
soldeerlipjes
of
soldeerlipj
1100
schroef klemmen,
Voor
1050
de
montage
gebruikt
mo
950
men
ofwel
passende
KO
hoeksteunen,
of
men
853
doorboort het grondvlak
600
der smoorspoel, indien
750
ze niet volgens het Ame700
650
rikaansche type gebouwd
600
zijn, waar de spanschroe550
ven van de ijzerkern te
500
vens ter bevestiging die
*50
nen. De spoel zelf is
*00
350
doorgaans gewikkeld in
300
een spoellichaam van
250
presspan of bakeliet.
200
10) Voedingstrans150
formatoren. Deze bevat
100
ten meestal meerdere
SO
wikkelingen en worden
O 20 30 *0 SO 60 70 60 90 103 110 '20 130 1*0 150 760
volgens in de sterkFig. 448. - Belaatingskrommen van voedingstransstroomtechniek
gebruiformatoren.
ke methodes gebouwd.
50

800

De montage geschiedt zooals voor de laagfrequenttransformatoren
en smoorspoelen met hoeksteunen of schroeven. Indien de transfor
mator volgens het Amerikaansche type gebouwd is, dienen de klemschroeven aan de ijzerkern tevens tot bevestiging aan het chassis.
Doorgaans worden dergelijke transformatoren gebouwd voor een ver
mogen van 20 tot 1.000 Watt. Tengevolge der ijzerverliezen en ohmsche weerstanden daalt de klemmenspanning bij toenemende belasting
der secondaire. Deze spanningsval is echter geving voor goede trans
formatoren (zie M. Douriau: « Ontwerp en Constructie van kleine
Transformatoren»). In fig. 448 geven wij enkele belastingskrommen,
het is de achter de gelijkrichterlamp optredende spanning van den ingangscondensator der afvlakinrichting, in de veronderstelling, dat de
spanningsval door de gelijkrichterlamp constant is voor de verschil
lende belastingen, waarvoor de spanning werd opgenomen.
I I ) Lampen en lamphouders. In den loop der jaren werden tallooze lamptypes ontwikkeld (zie Radiolampen Vade Mecum). Over
het principieele in verband met lampen hebben wij reeds in hoofdstuk
ken III en VI van dit boek gesproken; hier zullen wij derhalve nog
slechts constructieve bizonderheden toelichten. Sinds eenigen tijd zijn de
Europeesche fabrikaten genormaliseerd, d.i. de verschillende types stem
men met elkaar overeen. Uitwendig en inwendig hebben de lampen in
den loop der jaren verschillende wijzigingen ondergaan. De eerste lam
pen hadden bijna alle een wolframdraad; de thans algemeen toegepaste
« gettering » was dan nog niet bekend. De gettering is de volgende be
werking: Vooraleer men den lampballon luchtledig pompt (evacueert)
brengt men een kleine hoeveelheid van een zekere metaallegeering, het
gettermetaal in een schaaltje, dat aan het electrodensysteem bevestigd
is. Dan wordt de ballon uitgepompt. Is het pompen gedaan, dan wordt
de lamp in een sterk hoogfrequentveld gebracht, dat sterke wervelstroomen doet ontstaan in het gettermetaal. Dit smelt en verdampt. De
metaaldamp slaat neer tegen den lampballon, en vormt hier den be
kenden spiegel. Door deze methode wordt een bestendig en degelijk
vacuum verkregen, want de zeer poreuse laag gettermetaal is in staat
de gasresten, die gedurende het bedrijf, b.v. door overmatige verwar
ming der anode vrijkomen, te resorbeeren, d.i. te binden. Zonder de
gettering zou het onmogelijk zijn, het hooge vacuum gedurende langen
tijd te behouden, daardoor zouden de goede eigenschappen der lamp
op den duur verloren gaan.

i

Oorspronkelijk was de glasballon cylindervormig, in den beginne
heeft men inderdaad niet nagedacht over de doelmatigheid van den
vorm. Dit veranderde toen met kleine eindlampen begon te fabriceeren.
Bij deze lampen diende de anodewarmte zoo snel mogelijk afgevoerd
te worden. Het vacuum is echter een zeer slechte warmtegeleider. Bij-
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gevolg trachtte men in de nieuwe lampen den weg der warmtestalen
naar den koelenden glasballon te verminderen, door de dikte van den
ballon in de buurt der anode zoo klein mogelijk te bouden. Daardoor
is de eigenaardige vorm van vele eindlampen verklaarbaar, waarvan de
glasballon aan de onderzijde betrekkelijk eng is, om dan naar boven
toe steeds breeder te worden, en in den vorm van een stompen kegel
te eindigen. Dergelijke ballons hebben een bizonder goed koelvermogen
daar de vacuumstrook tusschen den glaswand en de anode zoo klein
mogelijk is. Dat de lampballons gedurende het bedrijf zeer heet worden,
bewijst, dat de warmte goed wordt afgevoerd, en het is bijgevolg geen
bezwaar.
De hul» der lampen heeft ook velerlei veranderingen ondergaan.
Dit zal men best inzien bij het raadplegen van het reeds herhaaldelijk
genoemde « Radiolampen Vade Mecum ». Oorspronkelijk werden de
hulzen uitgevoerd als een rond isoleerstuk met vier, vijf of meer onre
gelmatig geplaatste stekers van 3 mm dik De lamphouder is altijd het
tegenstuk van de huls, en hij heeft ook gelijkaardige veranderingen on
dergaan. Oorspronkelijk waren het stekerbusjes, die even onregelmatig
geplaatst waren als de pinnen der huls, en er als het ware het spiegel
beeld van vormden. De verbinding met de schakeling gebeurde over
soldeerlipjes of schroefklemmen. De huls der lampen is altijd een ge
perst stuk, terwijl de lamphouders volgens veel verschillende methodes
gefabriceerd worden. In geperste stoffen treden vaak verliezen op, die
met de lengte der toevoerleidingen verhoogen. De stekers en de bussen
werden vervangen door kontaktplaatjes en veeren. Daardoor werd de
huls veel korter, met het gevolg, dat de eigen capaciteit en de verliezen
verminderden. De lamphouder neemt dan den vorm van een kuipje
aan, waarin de huls bijna volledig verdwijnt. In electrisch opzicht biedt
dit ongetwijfeld groote voordeelen. Mechanisch echter is zulks niet
het geval. Men is er geenszins in geslaagd het kontakt tusschen den
lampvoet en den lamphouder te verbeteren. Bij de oudere uitvoering
met pinnen waren deze laatste eenvoudig gespleten. De pinnen waren
in niet-veerend materiaal uitgevoerd, zoodat het af en toe gebeurde,
dat de eene of andere pin geen kontakt maakte met den lamphouder.
Men hoopte, dit te kunnen vermijden, door de nieuwere lamphouders
veerend te maken, maar in de praktijk heeft men kunnen vaststellen,
dat slechte kontakten hier nog veelvuldiger voorkwamen. Ook is het
plaatsen der nieuwe lampen in hun houder veel moeilijker.
Dat ook de electrodenconstructie in den loop der jaren verande
ring onderging is vanzelfsprekend. Zoo is men b.v. vrij spoedig de oor
spronkelijke plaatvormige anodes gaan vervangen door fijnmazige
draad weefsels, die de ontwikkelde warmte veel vlugger afgeven. Bo
vendien is ook de electrodenvorm veranderd. Een en ander is het resul
taat van lange jaren ervaring en onderzoeking, waarop wij hier niet
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verder behoeven in te gaan, vermits dit voor den radiotechnicus niet
bizonder belangrijk is.
Een interessante ontwikkeling vormen de in 1938 op de markt ge
brachte stalen lampen. Zij hebben veel kleinere afmetingen dan de tot
dusver bekende types, en in de plaats van een glasballon zijn zij in
een stalen pot gemonteerd. Het electrodensysteem der stalen lampen
is principieel geheel anders gebouwd dan dat der glazen lampen, waar
van het systeem rechtop in het glas gemonteerd is. In de stalen lampen
daarentegen is het systeem horizontaal opgesteld, en met behulp van
speciale bevestigingen op den bodem van den stalen pot vastgemaakt.
Daardoor verkrijgt men bizonder korte electrodenverbindingen. Ook
kan men de roosterkappen weglaten en dus de roosteraansluitingen
boven op de lamp, waarmede men getracht had de roostercapaciteit
zoo gering mogelijk te houden. Constructief waren deze roosterkappen
niet bizonder gelukkig. Bij de nieuwe staallampen behoeft men van
dergelijke kunstgrepen geen gebruik te maken, daar de electrodenver
bindingen veel korter zijn, en maar een zeer geringe capaciteit hebben.
Intusschen is men bij de stalen lampen weer terug gekeerd tot de
stifthuls, alleszins in een eenigzins gewijzigden vorm.
Afgezien van de door den opbouw bereikte gunstige electrische
eigenschappen, hebben de stalen lampen nog andere voordeelen, b.v.
hunne onbreekbaarheid en hunne ongevoeligheid voor stooten, enz.
Ook het lastige « klinken » der lampen, dat men als gevolg van de me-

Tabel

79.

De k en letters der radiolampen.
Kenletter

A
B
C

D
E
F
H

K
L
M
U
V
Y
Z

Beteekenis der
I9 letter

4 Volt wisselstroom .
180
mA
indirect-gelijkstroom
200 mA indirect-gelijk- en
wisselstroom en 1 3 Volt
auto-lampen
1 ,4 Volt batterijlampen
6.3 Volt lampen .
13 Volt indirect-auto
4 Volt batterij
2 Volt batterij

2’ resp. 3° letter

diode
duo-diode

triode-versterker lamp
triode-eindlamp
tetrode
HF-penthode
hexode
octode
eindpenthode
tooveroog

I 00 mA indirect W.G.
55 Volt indirect W.G.
enkele gelijkrichterlamp
dubbele gelijkrichterlamp
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chanische schokken tegen het apparaat in den luidspreker als een muzikalen toon bekomt, kon in de nieuwe lampen geheel vermeden worden.
In den laatsten tijd is men er in geslaagd verschillende lampen
types bizonder goed op elkaar aan te passen, dit was vooral zoo voor
de stalen lampen.
De kenletters en cijfers, d.i. de typeering der lampen, verschilde
vroeger van de eene firma tot de andere. Nochtans kon men soms
daaruit enkele belangrijke gegevens der lamp afleiden.
Tot een nadere karakteriseering van een lamp kon deze methode
niet verder gebruikt worden, temeer, omdat de verschillende lampen
fabrikanten er elk een eigen systeem op na hielden, wat een vrij groote
verwarring voor gevolg had. In den laatsten tijd zijn de belangrijkste
firma s het hierover eens geworden, en zij hebben het systeem aan
vaard, waarvan tabel 79 een overzicht geeft.
Door een voorbeeld zullen wij het gebruik van deze tabel toe
lichten. Nemen wij b.v. de lamp EK2. De letter E wijst op een gloeispanning van 6,3 Volt, de letter K in de tweede plaats beteekent,
dat de lamp een octode is, terwijl het arabische cijfer 2 aangeeft, dat
deze lamp de tweede van haar type is, en dat een andere met nr 1 dus
(de EK I ) vroeger in den handel werd gebracht.
Voor de volledige karakteristieken van alle voorkomende lampen,
zoowel Europeesche als Amerikaansche, verwijzen wij naar het « Radiolampen Vade Mecum » dat wij reeds herhaaldelijk vermeld hebben
cn dat bij uitgever dezes verschenen is.
12) Gejijkrichters. Wij bedoelen hier slechts gelijkrichters, waar
in geen lamp voorkomt; de lampgelijkrichters werden reeds meermaals
besproken. Men maakt onderscheid tusschen gelijkrichters met zeer
geringe capaciteit, met gering doorlaatvermogen en gelijkrichters met
groote capaciteit en grooter doorlaatvermogen. De gelijkrichters van
het eerste type noemt men ook detectoren of meetgelijkrichters, terwijl
de andere types naar gelang hun praktisch gebruik acculader, gelijkrichter of anders heeten. De detectoren hebben wij reeds in het eerste
deel besproken. Bijgevolg kunnen wij ze hier buiten beschouwing laten.
De kleine gelijkrichters voor meetinstrumenten zijn in principe op de
zelfde wijze gebouwd als de hierna besproken gelijkrichters. Den naam
meetgelijkrichter hebben ze slechts verkregen in verband met hun ge
bruik; zij worden namelijk in hoofdzaak gebruikt met draaispoelinstrumenten, waarmede slechts zwakke wisselstroomen en wisselspanningen
gemeten worden. Daarover zullen wij in hoofdstuk X uitvoeriger spre
ken. De gelijkrichters, welke voor de anodevoeding van ontvangers
gebruikt worden, hebben meestal een vermogen van ongeveer 20
Watt te verwerken. In principe bestaan ze uit een metalen plaat, die
aan één zijde met koperoxyde of met een seleniumlaag bespoten is.
Verbindt men deze laag met eene klem en de metaalplaat met de
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Andere klem van êen wisselstroombron, dan kan de stroom maar in
één richting door, precies zooals bij een detector. Een dergelijke cel
heeft dus een uitgesproken klep- of richtwerking. Daar de eigen capa
citeit geen noemenswaardigen rol speelt, kan men de platen zoo groot
maken als men wil, of ook meerdere platen parallel schakelen. De totale
stroom wordt dan verdeeld over een betrekkelijk groote werkzame op
pervlakte, zoodat het apparaat met geringe stroomdichtheid werkt. Men
kan dus de bedrijfsstroom vrij sterk nemen, zonder eenige beschadiging
der cellen te moeten vreezen. Anderzijds kan men — wanneer men een
voldoende groot aantal gelijkrichtercellen in serie schakelt — zonder
meer een willekeurig hooge bedrijfsspanning aanleggen, zonder dat de
werkzame laag beschadigd wordt. Deze gelijkrichters worden thans voor
energieën van meerdere 100 kWtt gebouwd.
De gelijkrichtercellen hebben thans meestal den vorm van lange
s taafjes, die men afzonderlijk koopen kan. De verhouding tusschen de
lengte en de dikte van een dergelijk staafje verhoogt met de bedrijfsspanning, en vermindert bij sterkeren bedrijfsstroom. De verbinding
der verschillende cellen geschiedt meestal over soldeerlipjes. Daar de
levensduur praktisch onbeperkt is, hebben zij de plaats van vele lampgelijkrichters ingenomen, die bovendien, met het oog op den noodigen
gloeistroom, een slechter rendement hebben.
De naam accumulator wijst er op, dat men ze hoofdzakelijk voor
het laden van accumulatoren gebruikt, maar dergelijke gelijkrichters
worden zelfs als anodestroombron in radio-ontvangers gebruikt. Het is
van zeer groot belang, dat men de door den constructeur opgegeven be
drijfsspanning niet overschrijdt, want voor overspanningen zijn deze
gelijkrichters doorgaans zoo gevoelig, dat zij vaak reeds bij geringe over
belasting beschadigd worden. Dit is een nadeel, die de lampgelijkrichter niet vertoont. Men kan ze namelijk vrij sterk overbelasten alvorens
ze in onmiddeliijk gevaar komen.
Vanzelfsprekend moet men aan den gelijkrichter steeds een van
de belasting onafhankelijke wisselspanning toevoegen. Wil men dus een
lagere spanning dan de netspanning gelijkrichten, dan kan men in geen
geval de overtollige spanning in een voorschakelweerstand opslorpen;
men moet daarvoor een transformator ofwel een geschikte spanningsverdeeler voorschakelen.
13) Bedieningsorganen. In de moderne radio-ontvangtechniek zijn
doelmatige bedieningsorganen van groot belang. Oorspronkelijk meen
de men, dat ze een ondergeschikten rol te vervullen hadden; op dat
oogenblik echter traden de electrische problemen op den voorgrond.
Pas later wanneer de electrische problemen grootendeels waren opge
lost, en wanneer in dit opzicht geen principieele nieuwigheden meer te
verwachten waren, trachtte men ook de bedieningsorganen te ontwik
kelen. Voor alles had dit betrekking op de bediening der afstemcon-
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densatoren; men trachtte ze te vereenvoudigen en te verbeteren. Vroe
ger was het gebruikelijk, op de as van een afstemcondensator een een
voudige afstemknop te bevestigen. In het gunstigste geval vertoonde deze
een merk, of was er een pijl op aangeteekend, die over een 180-gradige
verdeeling liep. Men noteerde de plaats der schaal, waarop een be
paalde zender te hooren was, en men schreef het betreffende aantal
graden naast de stationsnamen in een afstemtabei op. Deed men dit
voor meerdere zenders, dan kon men een afstemkromme teekenen, die
het verband aangaf tusschen de golflengte der verschillende zenders en
de afstemschaal. Wenschte men op een bepaalden zender af te stem
men, dan zocht men eerst de golflengte in de zendertabel op, om dan
met behulp der afstemkromme de daarbijhoorende graadverdeeling te
bepalen. Op deze graadverdeeling werd de afstemcondensator inge
steld. Die methode was niet alleen omslachtig maar ook onpraktisch,
daar vele radioluisteraars het gebruik der kromme of der afstemtabei
niet snapten, en bijgevolg daarmede niet terecht kwamen. Daarom
ging men er al spoedig toe over, de zendernamen zelf op de afstem
schaal te drukken (stationschaal).
Aanvankelijk behield men de ronde 180° schaal nog, maar men
ondervond weldra, dat bij het aflezen van dergelijke schalen moeilijk
heden ontstonden. Schreef men namelijk de zendernamen rondom de
schaal, stralenvormig in de richting van het middenpunt, dan was men
bij het aflezen der namen steeds verplicht het hoofd te verdraaien. Ook
was de beschikbare plaats voor het schrift onvoldoende. Men kwam
dan op het idee de schaal rechthoekig resp. bandvormig te vervaardi
gen. De zendernamen konden op die wijze dan, steeds gelijkmatig en
gemakkelijk leesbaar, in een horizontale richting worden geschreven.
Dit schaaltype is thans nog in gebruik. Vanzelfsprekend was het dan
ook noodig, de oorspronkelijke draaibeweging van den pijl in een recht
lijnige beweging om te zetten. Daartoe is een mechanische inrichting
vereischt tusschen den wijzer der schaal en den condensator. Derge
lijke inrichtingen zijn evenwel uit de algemeene techniek voldoende be
kend; wij behoeven slechts aan de krukas van een motor te denken,
waarmede de op- en afgaande beweging van den zuiger een draaiende
beweging veroorzaakt. De meeste apparatenbouwers gingen in dit op
zicht hun eigen weg. De eenen verkregen goede, en de andere minder
doelmatige resultaten. Over de details behoeven wij hier niet te spre
ken. Van belang zijn nog de overzetmechanismen. Hoe ze ook zijn, zij
mogen geen doode gang vertoonen, anders kan het gebeuren, dat bij
een geringe draaiing aan den knop van den draaicondensator de wijzer
in rust blijft; ook het omgekeerde kan gebeuren. De twee mogelijkhe
den bemoeilijken een juiste bediening en voor alles de nauwkeurige
ijking der schaal, daar dan tusschen den draaicondensator en de wijzerbeweging geen nauwkeurig verband meer bestaat. De moderne af-
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stemschalen hebben buiten de stationsnamen meestal nog een verdeeling

in de daarbijhoorende golflengte of frequenties. Teneinde een juiste
ijking te verkrijgen en te behouden, is men verplicht niet alleen de
afstemschaal maar ook de daarbij behoorende draaicondensatoren en
de andere elementen der trillingskringen zeer nauwkeurig af te regelen.
Alleen dan is het in seriefabrikatie mogelijk de golflengte of de frequen
tie en de stationsnamen op de schaal te drukken, zonder dat men vrees
behoeft te koesteren voor een eventueele achternakomende verandering.
Terwijl de radiofabrikanten voor hunne verschillende apparaten
types telkens een speciale afstemschaal kunnen fabriceeren, is dit ge
heel anders voor de in den handel verkrijgbare zelfbouwschalen. Opdat
deze bruikbaar zouden zijn, is het in de eerste plaats noodig, dat in
alle gevallen een condensator met steeds denzelfden platenvorm ge
bruikt wordt, want de platenvorm bepaalt in de eerste plaats de ver
houding tusschen de afstanden der stations op de schaal. In hoofdstuk
V hebben wij er reeds op gewezen, dat thans bijna uitsluitend de logarithmische platenvorm gebruikt wordt. Ook gebruikt men voor de afstemkringen algemeen draaicondensatoren van 500 cm maximumcapaci
teit. Men heeft dan slechts de spoelen der trillingskringen zoo te wik
kelen en af te regelen, dat een enkele zender ontvanger wordt op het
punt der schaal waar hij gemerkt staat; de overige stations komen dan
vanzelf op hunne respectievelijke punten door. Alleszins is dit slechts
mogelijk in het geval, dat de capaciteit van den draaicondensator veel
grooter is dan die van de met den trillingskring parallel liggende capa
citeit der schakeling. Afwijkingen kunnen bijgevolg gemakkelijker op
treden, hoe verder de condensator uitgedraaid wordt, voornamelijk wan
neer de aanvangscapaciteiten der condensatoren veel van elkaar ver
schillen, of wanneer spoelen gebruikt worden met een veel grootere
of kleinere eigen capaciteit dan de spoel, waarmede de schaal in de
fabriek geijkt werd. In dergelijke gevallen beproeft men de schaal zoo
goed mogelijk aan te passen door serie- of parallelschakeling van con
densatoren met den trillingskring.
Vooral in de laatste jaren heeft een deel der apparatenfabrikanten
er naar gestreefd, de afzetmogelijkheid van hunne ontvangers te verhoogen door bizonder oorspronkelijke of opvallende afstemschalen.
Uit dezen algemeenen wedijver zijn verschillende zeer bruikbare con
structies ontstaan. Het zou ons te ver voeren moesten wij al deze ver
schillende afstemschalen hier bespreken. Wie zich daarvoor interes
seert kan beter de prospecti der verschillende firma’s raadplegen.
Een speciale groep wordt gevormd door die schalen, waarin slechts
één zendernaam in een klein gezichtsveld komt. Ook dit gedacht is
tamelijk vruchtbaar geweest en heeft geleid tot enkele sierlijke op

lossingen.
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Aan het probleem der doelmatige schaalverlichting heeft men in
dit verband een groote opmerkzaamheid geschonken. Oorspronkelijk
bedoelde men daarmee een gemakkelijker instelling te verkrijgen, tot
men ontdekte, dat men daarmede menige kooper sterk kan beïnvloe
den, wanneer de lichtwerking min of meer opvallend is. Er zijn dan
ook ontvangtoestellen in den handel gebracht, waarvan de schaalverlichting soms den indruk maakte een kleine lichtreklame te worden,
vooral wanneer gekleurd licht gebruikt werd Dit was wel in zooverre
gecamoufleerd, dat elke lichtkleur overeenstemde met een bepaald ontvangbereik. Om dit te verkrijgen, wordt op de as van den golflengteomschakelaar een bijkomende kleine omschakelaar gekoppeld, die in
elke positie van den golflengteschakelaar een of meer anders gekleurde
lampjes inschakelt. De kosten zijn gering, maar het effect bij den
leek is des te grooter. Gedurende radiotentoonstellingen kan men —
voornamelijk bij vrouwen — weer vaststellen, dat ze door een uitge
breide schaalverlichting sterker worden aangetrokken dan door de
schoonste weergave. Dat alles klinkt wat vreemd en het schijnt niet
direct tot ons thema te behooren. Nochtans is door dit voorbeeld zeer
goed aangetoond, op welke kleine bizonderheden men bij de ontwik
keling van radio-apparaten te letten heeft; dergelijke verfijningen bren
gen o.m. zeer veel geld op.
Een ander hulpmiddel om den ontvanger juist af te stemmen, be
staat in de zoogenaamde afstemindicatoren, die wij reeds in hoofdstuk
111 behandeld hebben; hierdoor is de geruischlooze afstemming moge
lijk geworden. Een tegenhanger hiervan is de voelbare afstemming:
is het apparaat scherp op de gewenschte zender afgestemd, dan kan
men den condensator slechts met een veel grootere inspanning verder
draaien. De inrichting werkt zoo, dat een speciale schakeling, die met
de afstemkringen in verbinding staat, een electromagneet in werking
brengt, waarvan de poolschoenen een remmenden invloed uitoefenen
op de as van den draaicondensator.
14) Schakelaars. De in de radio-apparaten voorkomende schake
laars dienen slechts tot het onderbreken of sluiten van zwakke hoogfrequentstroom, zwakke laagfrequent- en gelijkstroom of netstroom. In
verband met dit verschillend gebruik bestaan er ook verschillende
schakelaarsvormen. Bij hoogfrequentieschakelaars zal men er in de
eerste plaats zorg voor dragen, dat de schakelkontakten een zoo klein
mogelijke wederzijdsche capaciteit hebben, vooral bij golflengtescha
kelaars. Verder moet de gebruikte isoleerstof zoo weinig mogelijk ver
liezen veroorzaken. Vervolgens zal men zorg dragen voor degelijk kontakt, daar anders, gedurende en na het omschakelen, gemakkelijk kras
sende geluiden ontstaan. De ervaring heeft geleerd, dat het zeer goed
is de oppervlakte der kontakten met een zeer kleine hoeveelheid paraffine-olie in te vetten; van het grootste belang is alleszins een hooge
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kontaktdruk, daar men door het invetten anders precies het tegen
overgestelde verkrijgt, van wat men zoekt te bereiken.
De meeste hoogfrequentschakelaars zij'n thans als draaischakelaars
uitgevoerd; bij goede schakelaars zijn de kontakten uit niet-oxydeerbaar edel metaal, b.v. uit wolfram, vervaardigd.
De schakelaars voor lage frequenties en de gelijkstroomschakelaars zijn op dezelfde wijze gebouwd; zij behoeven evenwel niet bizonder capaciteitsarm te zijn. Vaak heeft men ook zoogenaamde combinatieschakelaars noodig, die met elke beweging meerdere schakelin
gen voltrekken. Ook deze schakelaars komen in tallooze vormen en
uitvoeringen voor.
De netschakelaars (sterkstroomschakelaars), dienen in de eerste
plaats zeer ruim gedimensioneerde kontakten te hebben, opdat deze
door den bedrijfsstroom niet te warm zouden worden.
Bovendien moeten zij zoo gebouwd zijn, dat de bij het onder
breken van stroomen steeds optredende lichtbogen zoo vlug mogelijk
gedoofd worden. Het best bereikt men dit door een trekveer, die bij
het uitschakelen de kontakten zoo snel en zoo ver mogelijk van elkaar
verwijdert. Ook de sterkstroomschakelaars worden onder talrijke vor
men samengesteld.
15) Beveiliging. Een zeer belangrijk bestanddeel van elk radioapparaat is de beveiliging. Men onderscheidt smeltzekeringen en auto
maten.
De smeltzekeringen voor sterkstroom bestaan meestal uit dunne
draadjes, die op een bepaalde stroomsterkte doorsmelten, en bijgevolg
de stroombaan onderbreken. Wanneer de smeltzekering voor den te
beveiligen stroomkring ligt, is hiermede het apparaat beveiligd. Het
draadje zit meestal in een porceleincylinder, en het wordt door een
kleine veer strak gespannen, opdat de doorgesmolten einden niet meer
zouden kunnen samenlasschen. In de voor de radio-apparaten gebrui
kelijke smeltzekeringen monteert men het draadje meestal in een gla
zen buisje. Smeltzekeringen functionneeren doorgaans tamelijk lang
zaam, d.i. het doorsmelten gebeurt pas, nadat de stroom een tijdlang
gewerkt heeft. De doorsmelttijd is des te korter, naarmate de stroom
sterker is; in het geval van een kortsluiting is de doorsmelttijd prak
tisch nul. Tusschen den doorsmelttijd en den smeltstroom bestaat on
geveer een kwadratisch verband. De zekeringsbuisjes der radio-appa
raten loopen uit in metalen kapjes, waarmede ze in een veerende zekeringhouder geplaatst worden. Zij zijn te verkrijgen voor alle noodige
stroomsterkten en men zal er bij de constructie een ruim gebruik van
maken, om de waardevolle bestanddeelen van het apparaat te bev<eiligen.
De automatische beveiligingen of kortweg automaten worden in
de radiotechniek niet gebruikt. Daarentegen komen ze vaak voor in de
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laboratoria der radio-industrie. Daar zij zeer bedrijfszeker en gevoelig

zijn, worden zij soms vastgebonden, d.i. het uitschakelen wordt belet,
wanneer men sterkere netstroomen dan de bedrijfsstroom van de auto
maat noodig heeft. Deze werkwijze verdient ten zeerste de afkeuring,
daar in dergelijke gevallen zeer vaak vergeten wordt, de automaten
weer los te maken. Een latere kortsluiting kan dan vernietigend
werken; bovendien is men strafbaar en verantwoordelijk voor de aan
gerichte schade indien een ongeval voorkomt.
16) Stekers en bussen. Als stekers worden in de radiotechniek
buiten de in den sterkstroom gebruikte dubbele stekers, hoofdzakelijk
de bekende bananenstekers gebruikt. Het zijn eenpolige, meestal veerende of gespleten stekers, waarvan het eene einde in een isoleerende
huls uitloopt. Zij passen doorgaans in bussen met 4 mm opening. Een
goed kontakt is hoofdzaak, zij moeten dus sterk veerend zijn. Verder
zal men acht geven op de wijze, waarop de draad bevestigd wordt. Er
zijn stekers, waarbij de draad door eenvoudig aanschroeven van het
isoleerstuk aan den binnenkant wordt vastgeklemd. Zij zijn nochtans
niet bizonder geschikt, en men zal de voorkeur geven aan stekers met
een solide klemschroef, waarmede men den draad veilig bevestigen
kan. Voor speciale doeleinden bestaan er bananenstekers met een zijdelingsche boring van 4 mm doormeter; zij zijn zeer praktisch, daar
men in deze boring een tweeden banensteker kan schuiven, die dan
met den eersten geleidend verbonden is. biet is verder van belang, dat
de steker zoo uitgevoerd is, dat geen metalen deelen met de hand be
reikbaar zijn, van het oogenblik dat de steker aangesloten is. Tenslotte
zal men er nog op letten, dat de steker mechanisch zeer sterk is; minder
sterke stekers breken zeer gemakkelijk, en zijn slechts gedurende be
perkten tijd bruikbaar.
De in de radiotechniek gebruikelijke stekerbussen hebben bijna
uitsluitend een boring van 4 mm. De afstand tusschen de stekers van
een stopkontakt bedraagt altijd 19 mm.
mm. Deze normaliseering biedt
praktisch zeer groote voordeelen.
Er zijn ook stekerbussen zonder isolatie, die aan den buitenkant
met draad besneden zijn, waarin twee moeren loopen. Dergelijke bus
sen dienen voor montage in isolatieplaten. Tegenhangers hiervan zijn
de volkomen geïsoleerde stekerbussen voor apparaten, die rechtstreeks
op metaal kunnen gemonteerd worden. De twee soorten zijn zoo inge
richt, dat de aansluitdraden gemakkelijk kunnen vastgeklemd worden.
Montageplaatjes voor stekerbussen bestaan uit een isoleerende
strook, waarin meerdere busjes of klemmen gemonteerd zijn.
17) Verbind ingsdraden. Voor de bedrading van zelgebouwde
radiotoestellen gebruikte men vroeger verzilverden koperdraad, thans
vertinden koperdraad, tenminste voor sterk belaste geleidingen.
In de industrie-apparaten wordt over het algemeen dunnere draad
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gebruikt, gedeeltelijk vooraf- geïsoleerd en gedeeltelijk blank, of met
katoenomspinning. Heeft men bewegende met vaststaande deelen te
verbinden, dan gebruikt men dunne koperlitze met of zonder isolatie.
♦

♦

»

Hiermede zullen wij de beschouwingen over de onderdeelen der
radio-apparaten afsluiten. Over koptelefoons en luidsprekers hebben wij
reeds vroeger gesproken, evenals over de antennes, de stroombronnen,
de microfoons en de toonafnemers. Het voorgaande is in de eerste
plaats bedoeld, om u in beginsel met den bouwvorm van de verschil
lende deelen en de daaraan te stellen eischen vertrouwd te maken.
Van de opgave van cijfers werd opzettelijk afgezien, daar zij in
hooge mate afhankelijk zijn van het fabrikaat.
b) Planning van radio-apparaten.
In den loop der ontwikkeling zijn twee zeer sterk van elkaar af
wijkende constructiemethodes ontstaan, eene voor die apparaten, waar
van een groot aantal gefabriceerd wordt, dus voor den seriebouw; de
andere voor de modelapparaten of zelfbouwtoestellen, die ofwel in
kleinere werkhuizen of door amateurs vervaardigd worden. Wij zullen
de twee methodes bespreken, en bovendien de planning van speciale
apparaten in een bizondere paragraaf behandelen.
Het ligt voor de hand, dat de hierboven gemaakte onderverdeeling
eveneens toepasselijk is op de onderdeelen. Desondanks hebben wij
hier den zelfbouw buiten beschouwing gelaten, want het verschil is
hoofdzakelijk gelegen in de mechanische uitvoering en niet in de principieele electrische samenstelling, waarmede wij ons in hoofdzaak heb
ben bezig gehouden. In dit opzicht gelden dezelfde voorschriften voor
beide gevallen; hoewel men niet ontkennen kan, dat de door de radioindustrie voor den seriebouw gefabriceerde onderdeelen in vele op
zichten betere electrische eigenschappen bezitten, en zorgvuldiger door
geconstrueerd zijn, dan de voor den zelfbouw beschikbare onderdeelen.
Dit is tevens een verklaring voor het bekende feit, dat een zelfbouwontvanger doorgaans nooit zoo volkomen en onberispelijk werkt
als een industrie-apparaat, dat nagenoeg hetzelfde aantal deelen bevat,
en volgens een electrisch gelijkwaardige schakeling gebouwd is. Uit
dit verschil tusschen industrie- en zelfbouwapparaten mag men noch
tans niet besluiten, dat de producten der onderdeelenfabrikaten min
derwaardig zijn, vergeleken met die van de apparatenfabrikanten. In
tegendeel zijn de afzonderlijk verkrijgbare onderdeelen in mechanisch
opzicht vaak beter dan de onderdeelen der industrie, en de meeste
firma’s dragen groote zorg voor de electrische degelijkheid hunner on
derdeelen. Dat de zelfbouwapparaten desondanks minder goed zijn dan
de industrie-apparaten ligt hoofdzakelijk in het feit, dat de ontvangerfabrieken de bouwdeelen voor elk afzonderlijk apparatentype zoo gun
stig mogelijk kunnen construeeren. Daarvoor is het o.a. noodig, dat de
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onderdeden met veel zorg op elkaar worden aangepast, en dat in geval
het noodig is, de vorm geheel veranderd wordt. Bij handelsonderdeelen,
die gewoonlijk bovendien nog door verschillende firma’s gefabriceerd
worden, is dit natuurlijk niet mogelijk. De constructeur van zelfbouwapparaten moet dus precies op de omgekeerde wijze werken als de
constructeur der industrie: hij moet zijn apparaat en zijn schakeling
aanpassen aan de beschikbare onderdeden, terwijl de industrieconstructeur de onderdeden fabriceert volgens zijn schakeling, en het ontwerp
van zijn apparaat kiest en vormt. Dat het gebruik van bepaalde onder
deden belemmerend werkt op het rendement der zelfgebouwde toe
stellen is zeer begrijpelijk, zelfs indien de gebruikte onderdeden nog
zoo goed zijn, en indien ook het ontwerp alle technische eischen ver

vult.
Deze vaststellingen hebben vooral betrekking op het hoogfrequentdeel van den ontvanger en voor alles op de trillingskringen. Zoo is
het bijna onmogelijk, met de door een willekeurige onderdeelenfabriek
geleverde spoelenstellen, te voldoen aan de eischen der ontworpen zelfbouwschakeling. Meestal is men gedwongen mechanisch in te grijpen,
b.v. in de wikkelingen, om een minstens eenigzins bruikbaar resultaat
te verkrijgen. Dit is slechts één voorbeeld; men zou er vele kunnen
aanvoeren. Daarenboven zijn de onderdeden voor den zelfbouw (zooals reeds vermeld) in mechanisch opzicht vaak veel beter, dan de
door de industrie gebruikte onderdeden; het is niet zonder reden,
dat men bij oudere industrie-apparaten spreekt van een « papieren »
opbouw, hoewel men in één adem hunne technische superioriteit er
kent, vergeleken met de zelfbouwapparaten van hetzelfde ©ogenblik.
Van de papieren opbouw der oudere industrie-apparaten, vooral, die
van Amerikaansche herkomst, kan elke reparateur meepraten, o.a. val
len de bouwdeelen bij het monteeren of demonteeren soms in de hand
uit elkaar; andere deelen kan men niet demonteeren, zonder mecha
nische beschadigingen aan te brengen. In de industrie worden namelijk
alle onderdeden bijna uitsluitend met klinknageltjes bevestigd, slechts
bij uitzondering worden schroeven gebruikt. Worden de klinknageltjes
niet met zeer veel zorg los gemaakt, dan is het betreffende onderdeel
vaak reeds onbruikbaar.
1) De constructie van zelfbouwapparaten. Hierbij
gaat het gewoonlijk slechts om een enkel model, ofwel om een appara
tentype, waarvan er slechts een gering aantal gefabriceerd worden. De
beschouwingen over den seriebouw in de industrie vallen dus hier ge
heel buiten beschouwing. Daarentegen kan men mechanisch de zaak
zoo inrichten, als dit in de industrie niet mogelijk is. Dit is o.m. het
geval voor de vervaardiging van het chassis. De industrieconstructeur
zal er zorg voor dragen, dat in zijn chassis zoo weinig mogelijk in
snijdingen en gaten aanwezig zijn, en dat hun vorm bovendien zoo
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eenvoudig mogelijk is; anders worden insnijdingen en het ponsen te
duur. Bij den bouw van een enkel toestel heeft dit niets te beteekenen.
Hetzelfde zou men kunnen zeggen voor ingewikkelde afschermingen,

en andere inrichtingen, die de zelfbouwconstructeur in principe kan uit
voeren, zooals het hem belieft.
Zoodra de keuze der schakeling bepaald werd, zal men eerst uit
zien naar bruikbare onderdeden. De punten waarmede men hierbij
rekening dient te houden, hebben wij vroeger reeds toegelicht; of nog
andere eischen te stellen zijn aan in aanmerking komende onderdeden,
volgt uit de voorafgaande ontwikkeling. Daaruit blijkt o.a. vaak, dat
het goed is, wanneer deze of gene draaicondensator een statische af
scherming heeft, dat deze of gene transformator een zeer geringe eigen
capaciteit vertoont, enz... Met dergelijke vaststellingen moet men bij
de keuze der onderdeden natuurlijk rekening houden. De beginner zal
er goed aan doen, vooraf behoorlijk te bestudeeren welke onderdeden
in den handel verkrijgbaar zijn, en die tevens voor het vooropgestelde
doel geschikt zijn. Hiervoor maakt men gebruik van de propagandaprospecti door de fabrikanten uitgegeven, maar men zal goed doen,
deze kritisch te beoordeelen. De prospecti van kleine en onbekende
firma’s bevatten herhaaldelijk beweringen, die geenszins met de feiten
overeenstemmen, en waardoor de gebruiker vaak misleid wordt. Voor
alles zal men nooit belang hechten aan slagwoorden, waarvan het in
sommige procpecti wemelt. Men vaart het best, wanneer de prospecti
slechts gebruikt worden, om na te gaan, welke onderdeden verkrijg
baar zijn, en wanneer men achteraf de bruikbare onderdeden zelf aan
een kritisch onderzoek onderwerpt. Alleszins is een dergelijk onder
zoek slechts mogelijk, nadat men hiervan een zekere ervaring heeft
opgedaan. Is dit niet het geval, dan zal men in den beginne bij een
onpartijdigen vakman te rade gaan, of uitsluitend onderdeden van goed
befaamde firma’s gebruiken, waarbij men dan zonder meer kan steunen
op de opgaven der prospecti.
De hierboven vermelde controle strekt zich ook uit tot de mecha
nische gesteltenis der onderdeden; een beoordeeling der electrische
eigenschappen is namelijk, in het beste geval langs indirecten weg,
maar zelden mogelijk. Zoo kan men b.v. op het zicht de kwaliteit
eener spoel en de daartoe gebruikte stoffen bij benadering schat
ten, want het is duidelijk, dat een spoel met een enkelen dunnen draad
gewikkeld op een kartonnen koker electrisch slechter moet zijn, dan
een spoel met een keramisch wikkellichaam en een wikkeling van
HF-litze. Nochtans kan men geenszins beweren, dat de litzespoel in
elk opzicht onberispelijk is, want zaken zooals de koppelingsfaktor,
de eigen capaciteit, enz., kan men door eenvoudig bekijken van het
voorwerp niet schatten, en op de krommen en meetresultaten, die in
de prospecti zijn opgegeven, kan men slechts bij zeer ernstige firma’s
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betrouwen, want dergelijke opgaven zijn vaak « opgedirkt ». Weet
men op grond van vroeger opgedane ervaring dus niets over de kwa
liteit van dit of dat onderdeel, dan neemt men in elk geval een stuk
van betrouwbare herkomst, dat op het zicht een zekeren waarborg
biedt; het overblijvende risico, dat bij producten van goede firma s
klein is, moet men dan voor zich zelf nemen. De prijs der onderdeden
komt slechts op de tweede plaats. In vakbladen werd reeds dikwijls
herhaald, dat het beste nog niet goed genoeg is. Dit is vooral zoo bij
zelfbouwontvangers, waarvan de onderdeden later vaak nog in andere
schakelingen gebruikt worden.
Goedkoope onderdeden zijn in mechanisch opzicht zeer weinig
weerstandbiedend. zoodat zij bij herhaaldelijk monteeren en demonteeren spoedig gehavend worden. Ook valt den aankoop van slechte
onderdeden doorgaans duurder uit dan die van goede. Spaart men een
paar cent uit bij den aankoop van een vasten weerstand, dan kan
het gebeuren, dat men een krassende ontvangst verkrijgt, die in den
beginne moeilijk
•eilijk te verklaren is; pas na uren lange moeilijke opzoe
kingen komt men er wellicht achter, dat de goedkoope
goedkoop' vaste weer
stand de eigenlijke schuldige is. Tijd is echter geld en de nutteloos
gebruikte uren kosten meer dan den prijs van goede weerstanden.
Heeft men alle onderdeden bijeen gebracht, dan plaatst men ze
op de tafel, en overlegt de gunstigste schikking (zie « Constructie van
Radiotoestellen», van R. Deschepper).
Vanzelfsprekend dienen deze overwegingen gemaakt te worden
aan de hand van het schakelschema. Wij hebben er reeds op gewezen,
dat men in de radiotechniek slechts bouwen moet volgens de technisch meest doelmatige methode. en slechts weinig rekening dient te
houden met de esthetiek. Wij schrijven
ven dezen zin neer met overtui
ging, alhoewel deze bewering vaak bestreden wordt, ten onrechte naar
onze meening, want door de praktijk wordt dit steeds opnieuw aange
toond.
Uit het voorgaande volgt dus, dat wij voor een eerste benadering
ons niet zullen bekommeren om het uitzicht van het afgewerkte appa
raat, maar slechts de onderdeden zoo zullen plaatsen, als dit van electrisch standpunt uit het best is. Voor een ontvanger met rechtstreeksche versterking zal men de onderdeden dus plaatsen, zooals zij in
het schakelschema geteekend zijn. De bij eiken trap behoorende onderdeelen worden zoo dicht mogelijk bij elkaar geplaatst.
De verschillende trappen worden na elkaar zoo geschikt, als ze
in de schakeling op elkaar volgen. Bij een ontvanger met rechtstreeksche versterking verkrijgt men dan vanzelf de gunstigste schikking met
de kortste verbindingen, waarop men toch later moet terechtkomen.
De voornaamste stelregel is in elk geval de juiste opeenvolging der
verschillende trappen. Het is ontoelaatbaar, deelen behoorende bij
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hoogfrequentietrappen in de nabijheid van laagfrequentonderdeelen of
tusschen deze laatsten te monteeren. De tot het voedingsdeel behoorende bouwelementen monteert men afzonderlijk, daar het praktisch
doelmatig gebleken is aan het voedingsdeel een bepaalde plaats voor
te behouden op het chassis.
Verder zal men er op letten, dat de verschillende trappen elkaar
slechts daar beïnvloeden, waar dit werkelijk gewenscht is. Heeft men
b.v. een inductief gekoppelde tweetraps-hoogfrequentversterker te ont
werpen, dan zal men er zorg voor dragen, dat alleen de anodespoel
der voorafgaande lamp inwerkt op de spoel van den volgenden trap,
maar dat geenszins een capacitieve of galvanische koppeling tusschen
andere hoogfrequentievoerende punten der schakeling mogelijk is. Dat
zou in ons voorbeeld het geval zijn, indien men de draaicondensatoren
dicht naast elkaar zou monteeren, daar dan tusschen de beide con
densatoren een aanzienlijke gedeeltelijke capaciteit ontstaat. Door
gaans liggen alleszins de draaicondensatoren van meerkringstoestellen
toch dicht naast elkaar, daar men ze meestal gemeenschappelijk be
dient. In dergelijke gevallen zal men minstens een statische geaarde
afscherming tusschen de condensatoren voorzien. Slechts daardoor kan
men de schadelijke capaciteit noemenswaard verminderen.
Galvanische koppelingen worden voornamelijk door de uitvoering
der schakeling vermeden; desondanks kunnen in uitzonderlijke gevallen,
vooral bij zeer groote versterking, ook door constructieve maatregelen,
storende galvanische kop
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stroombaan van a tot b als een zeer lagen ohmschen weerstand kan
beschouwen, ontstaat hierover een spanningsval, tengevolge van beide
electronenstroomen, en wij hebben dus een uitgesproken galvanische
koppeling.
Soms zijn dergelijke koppelingsmogelijkheden niet geheel te vermij
den. Men zal er dan zorg voor dragen, dat de gemeenschappelijke chassisoppervlakte een zoo klein mogelijk ohmschen weerstand heeft. Dit kan
men verkrijgen, door de betreffende plaats met een zeer goeden geleider,
b.v. een breede koperstrook te beleggen, die dc in aanmerking komende
punten verbindt. Bij de bespreking der bedrading komen wij op dit geval
nog terug.
Al deze overwegingen dient men bij het heen en weer schuiven
der onderdeden op de tafel, in het oog te houden.
Voor het plaatsen der lampen heeft men in zelfbouwapparaten een
tamelijk groote speelruimte. Bij een deel der moderne hoogfrequentlampen is de roosterklem of de anodeklem boven op den lampballon ge
monteerd. Het kan gebeuren, dat deze aansluiting moet verbonden wor
den met een onderdeel, dat onder het chassis gemonteerd moet worden.
Daardoor ontstaat natuurlijk een lange verbinding. Kan men deze ver
korten, door de lamp om te keeren, of horizontaal te leggen, dan zal
men deze mogelijkheid ernstig overwegen, en men zal zich van een der
gelijke opstelling in het geheel niet laten afbrengen, indien ze voordeel
brengt. Moderne lampen worden niet geschaad door het monteeren in
een dergelijke positie, en wij zien namelijk niet in, waarom deze methode
niet zou worden toegepast, alhoewel het uitzicht van het afgewerkte apparaat hierdoor misschien eenigzins vreemd wordt.
Gedurende een zekere periode plaatste men de lampen met de
daarbij behoorende spoelen en draaicondensatoren in een klein afschermkastje, dat bijgevolg al de deelen van den betreffenden trap be
vatte. Thans is een dergelijke uitvoering in de meeste gevallen onnoodig, daar alle onderdeden op zichzelf afgeschermd zijn. De spoelenstellen worden bijna uitsluitend met afscherming geleverd, en de lam
pen zijn meestal afgeschermd door een binnen of buiten den ballon op
gespoten metalen laag.
Bij het ontwerp van hoogfrequentietrappen is het verder van belang de gebruikelijke ontkoppelingscondensatoren zoo dicht m-ogelijk
tegen de stroomvoerende hoogfrequentieverbinding aan te brengen. Ge
woonlijk zijn dit de klemmen van den lamphouder. De ontkoppelings 
condensatoren worden doorgaans binnen in het chassis bevestigd, daar
waar de verbinding met de lamp geschieden moet. Voor het overige
moet men er volstrekt voor zorgen, dat de geleiders voor hoogfrequentstroomen zoo kort mogelijk zijn.
De ingang van de demodulatortrap behoeft ten opzichte der hoogfrequenttrappen ontkoppeld te worden, vermits de hooge frequentie
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door den demodulator moet verwerkt worden. Daarentegen zal de uit

gang van den demodulator met veel zorg ontkoppeld worden, want aan
deze zijde kan de wederzijdsche beïnvloeding ernstige gevolgen heb
ben. Verder moet men er vooraf naar streven, elke capacitieve koppe
ling te vermijden tusschen den demodulatoruitgang en den ingang van
het laagfrequentdeel. Hiertoe dienen hoofdzakelijk de in de schake
ling voorziene HF-smoorspoelen. Bij de schikking der onderdeelen zal
men er voor zorgen, dat aan den demodulatoruitgang en aan den in
gang van het LF-deel slechts zeer kleine werkzame metaaloppervlakten
tegenover elkaar liggen.
Voor de wederzijdsche koppeling der verschillende trappen van
het LF-deel kunnen dezelfde principes worden toegepast als voor het
HF-deel; zij zijn evenwel niet zoo streng toe te passen. Voor alles zal
men er naar streven ongewenschte galvanische koppelingen te ver
mijden. Bovendien zullen de rooster- en anodeverbindingen zoo kort
mogelijk gehouden worden. Het best raadpleegt men hiervoor de scha
keling, waarop men de kritische verbindingen uitzoekt. Vervolgens ver
schuift men de bouwdeelen onderling zoolang over de tafel, tot men
werkelijk de gunstigste verbindingen verkrijgt. Neemt men namelijk
in het LF-deel de rooster- en anodeleidingen te lang, dan heeft men
buiten het feit dat de versterker instabiel wordt ook nog een groote
kans op sterke netbrom, die slechts door afscherming te vermijden is,
en waardoor natuurlijk lineaire vervorming ontstaat.
Het voedingsdeel mag niet te dicht in elkaar gebouwd worden.
Men zal er immer aan denken, dat b.v. een goed wisselstroomvoedingsapparaat nooit een beter rendement dan 60 % heeft. Neemt men een
voedingsapparaat, dat ongeveer 50 Watt opneemt, dan worden daarin
ongeveer 0,4 x 50 = 20 Watt tot warmte omgezet. Wanneer nu een
dergelijk apparaat dicht in mekaar gebouwd wordt, dan is de afkoelingsmogelijkheid minder goed, en het apparaat kan zeer heet worden.
Dit is vanzelfsprekend te vermijden. Bouwt men, zooals dit vaak ge
beurt, de gelijkrichterlamp en den voedingstransformator vlak naast
elkaar, dan worden deze onderdeelen door wederzijdsche uitstraling
zoo heet, dat ze ver boven hunne maximaal toelaatbare temperatuur
gaan werken. Soms kan de verwarming zoo sterk worden, dat de wik
kelingen van den transformator of de gloeidraden der lamp doorbran
den. Om dezelfde reden zal men vermijden, blokcondensatoren, onver
schillig of het electrolytische of andere zijn, te dicht bij den voedings
transformator of de gelijkrichterlamp te monteeren. Papiercondensatoren worden door sterke verwarming allicht onbruikbaar; de inwendige
paraffinedrenking smelt en zoekt een weg naar buiten.
Bij de zelfgebouwde apparaten bevestigt men thans de voornaam
ste bouwdeelen gewoonlijk op en onder het chassis. Op de fontplaat
worden gewoonlijk de minder belangr jke deelen als o.a. de sterkte817

regelaar, de terugkoppelcondensator en de uitschakelaar gemonteerd,
Daaraan zal men bij het ontwerpen van den opbouw steeds denken,
Heeft men den opbouw naar de hierboven aangegeven principes in
gedachten bepaald — men zal daarvoor den noodigen tijd nemen, want
een juiste planning heeft zeer veel belang — dan schetst men de inrichting met enkele ruwe trekken op een blad papier. Deze schets dient
alleen om onze overwegingen vast te houden en in beeld te brengen.
Heeft men ze onder den vorm eener schets voor zich, dan is een nauw
keurige controle veel gemakkelijker, daar men een beter overzicht ver
krijgt.

In de eerste plaats onderzoekt men de schets met het doel te weten
of ze werkelijk de beste electrische inrichting voorstelt. Hierbij zal het
o.a. blijken, of men iets van belang over het hoofd gezien of vergeten
heeft. Indien dergelijke gebreken worden vastgesteld, zal men deze on
middellijk verhelpen, en het kan gebeuren, dat een nieuwe schets te
teekenen is. Vervolgens onderzoekt men of de constructie van de ge
plande schikking geen principieele mechanische moeilijkheden in den
weg staan. Dit kan o.a. het geval zijn, en wanneer men een weinig
praktische ervaring van mechanische constructie heeft, ruimt men deze
moeilijkheden gemakkelijk uit den weg. Heeft men ook deze gebreken
vermeden, dan zal men nog nagaan, of men met de geplande schikking
een eenigzins bruikbaar uitzicht verkrijgt. Men zal dan wellicht kun
nen vaststellen, dat de bedieningsknoppen tamelijk ongelijkmatig over
de frontplaat verdeeld zijn, of dat een of andere bizonderheid het goede
uitzicht benadeelt. Men zal dan vanzelfsprekend onderzoeken of bier
toestel
aan kan verholpen worden. Bij een zelfgebouwd
ouw
z a 1 men er zich in geen geval toe laten verleid e n
een beter uitzicht te verwezenlijken ten koste van
den electrischen opbouw. Tenslotte is de
d e volmaakte
werking van het apparaat belangrijker dan het uit
zicht. Alleszins komen ook hier gevallen voor, waarin zekere
toegevingen noodzakelijk zijn; misschien is het toestel, b.v. voor een
kooper bestemd, die zeer veel belang hecht aan het uitzicht, en liever
een paar technische gebreken aanvaardt. De praktijk toont steeds weer
aan, dat een goed uitziend apparaat gemakkelijker verkoopt dan een
technisch volkomen model, waarvan het uitzicht minder goed is. In
dergelijke gevallen moeten wij vaak tegen onze eigen technische over
tuiging in handelen, wanneer de kooper het anders wil. Dit moeten wij
ons maar voor lief nemen, want van een leek kan men slechts bij uit
zondering eenig technisch begrip verwachten.
Staat de schikking in alle opzichten principieel vast, dan is de
tijd gekomen een constructieplan te teekenen. Met dit doel bepaalt men
de afmetingen der verschillende bouwdeelen alsmede hunne wederzijdsche afstanden, en teekent dit alles nauwkeurig op een blad papier.
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Hoe dit geschiedt, kunnen wij hier niet uitvoerig beschrijven, want dit
heeft niets met de radiotechniek te maken. Het behoort tot het algemeene gebied der constructiepraktijk. Wij willen er alleen op wijzen,
dat het constructieplan best zonder de bedrading geteekend wordt;
daardoor wordt voor den mechanieker het lezen der teekening verge
makkelijkt, die anders door de vele verbindingen onoverzichtelijk
wordt.
Is het constructieplan — de werkhuisteekening — klaar, dan kan
men verder twee wegen volgen; ofwel wordt een apparaat direct sa
mengesteld, om daarna de bedrading uit te voeren, die men dan zoo
gunstig mogelijk verwezenlijkt, of men overweegt — alvorens men het
apparaat monteert ---- aan de hand van het constructieplan de meest
doelmatige bedrading, teekent ze in het plan aan. en laat ze na de
montage door den mechanieker uitvoeren.
De eerste methode heeft het groote voordeel, dat men bij het
schakelen de juiste, mechanisch mogelijke positie der draden veel vlug
ger herkent, dan indien men werkt volgens de teekening, die slechts
twee dimensies heeft. De voorstelling der diepte van het apparaat op
de teekening is praktisch niet mogelijk, want op vele plaatsen komen
op een geringe diepte zooveel verbindingen samen, dat het maken van
een goede teekening zeer veel tijd zou vergen, en tenslotte nog niets
zou toonen. Overwegingen aan de hand der teekening ontberen bijge
volg de geometrische aanschouwelijkheid, en hiermede is heel wat denk
arbeid gemoeid. Monteert men daarentegen eerst het apparaat, dan
kan men evengoed dadelijk met de bedrading beginnen. Het werk wordt
daardoor eerder gemakkelijker, want zoodra enkele verbindingen uitge
voerd werden, kan men tijdens het aanbrengen der overige daarmede
rekening houden (zie R. Deschepper: « Constructie van Radiotoe
stellen » ).
De onmiddellijke
iddellijke bedrading heeft o.i. slechts één nadeel, namelijk, dat men verplicht
plicht is de constructie en den bouw binnen zekere
grenzen naast elkaar te laten loopen. Natuurlijk kan een goede bedra
ding niet alleen door een juiste redeneering, maar tevens met zuiver
mechanische handgrepen en trukjes verwezenlijkt worden.
Dit feit moet men eerder als een voordeel beschouwen. Niemand
behoeft afschuw te hebben van een soldeerbout of een tang, ook niet
diegenen welke doorgaans geen handenarbeid verrichten. In principe
heeft het immers geen belang of hier bij de montage of de bedrading
van het model alles al dan niet in de logische volgorde geschiedt.
Met het klaarmaken van het constructieplan is het eigenlijke con
structiewerk gedaan. Nu volgt de bouw, waarbij natuurlijk ook de be
drading behoort. Waarop hierbij te letten is vernemen wij later.
2) De constructie van industrie-apparaten. Bij industrie-apparaten gaat het steeds — behoudens enkele uitzonderingen
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— om seriebouw. Daaruit volgt, dat de constructie wel ander» is dan
voor een enkel apparaat.
De opeenvolging der bewerkingen is in principe wel gelijk aan die,
welke voor den zelfbouw wordt toegepast: ontwikkeling, constructie
en fabrikatie. Het ontwikkelingswerk wordt precies uitgevoerd zooals
voor zelfbouwapparaten; het is ook daarom, dat wij de hiermee ver
band houdende problemen in het algemeen besproken hebben. Alvorens
wij in aansluiting daarmee tot de constructie overgaan, zullen wij nog
in het kort onderzoeken, hoe de industrie eigenlijk tot het besluit komt,
een apparaat met bepaalde eigenschappen in den handel te brengen.
Voor het tot stand komen van dit besluit, en voor het vastleggen
van een bepaald apparatentype, zijn vooral commercieele beschouwin
gen beslissend. Het zou geen zin hebben indien elke fabriek b.v. van
elk apparatentype een of zelfs twee uitvoeringen in den handel zou
brengen, alleen met het doel, om met een zoo volledig mogelijk fabrikatieprogramma uit te pakken. Een dergelijke werkwijze zou geenszins
de gewenschte economische resultaten opleveren; integendeel: het zou
waarschijnlijk de economische bazis van de onderneming verzwakken.
In de industrie tracht men het fabrikatieprogramma steeds aan te pas
sen aan de op het ©ogenblik heerschende vraag, onverschillig of radio
toestellen of porceleinwaren of iets anders gefabriceerd worden. Daar
uit volgt vanzelf, dat de personen, die den gang der zaken bepalen, een
buitengewoon aanpassingsvermogen moeten hebben, en zeer soepel
moeten zijn. In verband hiermede zou men zelfs kunnen beweren, dat
de industrie, wat haar fabrikatieprogramma betreft, geen stelregelen
heeft, en zelfs niet hebben mag, want een groot zakensucces is slechts
mogelijk, wanneer men onmiddellijk van den ingeslagen weg kan af
wijken, wanneer de omstandigheden dit noodzakelijk maken. Hoe kal
mer de fabrikatieleiding in dit opzicht is, des te meer succes zal ze
oogsten.
Daaruit volgt vanzelf, dat de fabrikatie-afdeeling van een ontvangerfabriek altijd met de verkoopafdeeling moet samenwerken. De verkoopafdeeling op hare beurt dient het kontakt weer te onderhouden
met de groothandelaren, die hunnerzijds altijd in verbinding moeten
blijven met de kleinhandelaren. De kleinhandelaar blijft vanzelf in
voortdurende voeling met den kooper. Hij verneemt wat de klant eigen
lijk verlangt, en stelt vast, voor wel apparatentype de grootste belang
stelling bestaat. Dit is het belangrijkste richtpunt voor de fabrikaie.
Uit ervaring blijkt steeds weer, dat de navraag naar een bepaald appa
ratentype vaak reeds na betrekkelijk korten tijd verandert. Deze vast
stelling heeft niets te maken met het feit, dat de afzet op zichzelf goed
bepaalde richtlijnen volgt, dat b.v. de koopers van groote, gemiddelde
en kleine apparaten een bepaald procent van den totalen omzet vor
men. Dit is eigenlijk niet het geval van de koopkracht, maar ook van
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den goeden smaak der verschillende koopers afhankelijk: de eene zoekt

naar een zoo eenvoudig mogelijke kast, terwijl de andere de voor
keur geeft aan pronk en pracht. Wie zijn eigen huis bewoont, koopt
gemakkelijker een groot apparaat dan een huurder, zelfs dan wanneer
beiden denzelfden prijs kunnen besteden. Geheel onafhankelijk van
deze logische feiten stelt men af en toe vast, dat de algemeene voor
keur op sommige oogenblikken principieel verandert. De aanleiding
hiertoe kan in ons geval soms de technische ontwikkeling zijn. Dit
kwam o.a. voor, bij het invoeren van den kleinsuper. Zoolang men dit
begrip niet kende, bestond natuurlijk geen navraag voor een dergelijk
apparaat. Pas toen de ontvangerfabrikanten de eerste modellen in den
handel brachten, kon de kooper zich daarvan een voorstelling maken.
Onmiddellijk daarop kon men de koopers in twee verschillende groe
pen verdeden. De eene groep bleef getrouw aan den ontvanger met
rechtstreeksche versterking, terwijl de andere den kleinsuper voor veel
beter hield, en hem bijgevolg de voorkeur gaf. Dit was geheel onafhan
kelijk van de koopkracht en de persoonlijken smaak. Dergelijke ver
schijnselen hebben wij ook kunnen vaststellen bij andere modellen.
Hoe actiever de technische leiding van een apparatenfirma is,
des te sterker kan ze de koopersmassa beïnvloeden, m.a.w.: de tech
nicus kan tot een zeker punt den omzet en zelfs den goeden smaak
van den kooper bepalen. Op deze zaken komen wij in hoofdstuk IX
nog eens uitvoerig terug. Zij zijn zeer interessant, en de technicus moet
zich thans ook zeer algemeen met economische problemen bezig hou
den, indien hij prijs stelt op een voortdurend succes.

Hier zullen deze beschouwingen vooral aantoonen, dat de indus
trie doorgaans niet zelf hare constructieproblemen stellen kan, maar dat
haar programma wordt opgegeven door den gang der zaken, die zij
bijgevolg van nabij dient te volgen. Met dit doel moet de technische
leiding nauwkeurig op de hoogte gesteld worden van de bevindingen
der handelsafdeeling, en harerzijds dient ze de technische ontwikkeling
zoo mogelijk vooruit te loopen. Daarmede keeren wij weer tot het eigen
lijke thema terug.

De constructie van een industrie-ontvanger wijkt in de eerste plaats
van die van een zelfbouwontvanger in zooverre af, als de industrie hare
bouwdeelen meestal nauwkeurig in den vorm kan uitvoeren, die voor
hare ontwerpen noodig is.
Dit is natuurlijk slechts het geval met bepaalde beperkingen. Het
komt voor, dat de onderdeden van een apparaat, dat een economische
mislukking was, in groote hoeveelheden in magazijn liggen. Dan zal de
industrie-constructeur er naar streven, deze deelen in een nieuw appa
raat te gebruiken, want het gaat hier meestal om een zeer aanzienlijk
dood kapitaal. Desondank® is het altijd mogelijk een bepaald onderdeel
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opnieuw te fabriceeren, en Zelfs te ontwerpen, wanneer hierdoor een
werkelijke verbetering van het apparaat verkregen wordt.
In hoogfrequenttechnisch opzicht zijn voor den industrie-constructeur vanzelfsprekend dezelfde grondregelen van kracht als voor den
constructeur van een zelfbouwapparaat; in mechanisch opzicht daaren
tegen heeft de industrie-constructeur met andere eischen rekening te
houden. Hij heeft voor alles het probleem op te lossen, of in het werk
huis zijn constructie ook op economische wijze kan worden uitgevoerd.
Hij mag dus niet construeeren zooals het hem invalt, hij moet veel
meer streven naar een ontwerp, dat zoo eenvoudig mogelijk te ver
wezenlijken is met een minimum van tijd en grondstof. Wij gaven reeds
het voorbeeld van het boren van het chassis. Bij de fabrikatie van één
enkel toestel heeft het geen belang hoeveel gaten er dienen geboord te
worden, evenmin heeft het belang welken vorm zij hebben, en welke

plaats zij innemen. Bij de seriefabrikatie is dit evenwel van zeer groot
belang, daar ingewikkelde matrijzen zeer duur zijn. Met het oog op
den kostprijs worden in de industrie namelijk voor den seriebouw van
apparaten vaak zelf vervaardigde werktuigen en inrichtingen gebruikt,
waarvan de samenstelling groote bedragen verslindt. Voor een meer
ingewikkelde constructie zijn steeds meer speciale inrichtingen vereischt, waarvan de kostprijs hooger wordt, naarmate ze meer ingewik
keld worden. Hierdoor vermindert vanzelfsprekend de zuivere winst.
Het is natuurlijk onmogelijk hier alle in aanmerking komende
bizonderheden op te sommen. Een industrieconstructeur dient in elk
geval een uitgebreide praktijk te hebben; dan ontdekt hij voor elk
speciaal geval vanzelf hoe men, met het oog op de latere fabrikatie,
het best, d.i. het meest economisch en het doelmatigst construeert.
Hier kunnen wij slechts wijzen op het feit, dat de industrieconstruc
teur nauwelijks kan werken volgens zijn persoonlijke technischen smaak,
maar dat hij meestal moet werken volgens een specificatie door den
bedrijfsbestuurder opgegeven.
Aan alle zaken, die tot een vereenvoudiging der bediening van
den ontvanger kunnen bijdragen, dient de industrie een bizondere zorg
te besteden. Door den leek wordt precies daaraan groot belang ge
hecht; dit is gemakkelijk te begrijpen, want bij de meeste radioluiste
raars komt het er slechts op aan, een bepaald programma goed te hooren en bij het afstemmen zoo weinig mogelijk na te denken, terwijl zij
bovendien nog verlangen, dat de afstemming zoo gemakkelijk mogelijk
kan doorgevoerd worden. Dat wat wij vroeger eens ontvangstcomfort
genoemd hebben, kan dus het economisch succes van een of ander ap
paraat beslissend beïnvloeden. Thans is het b.v. niet meer denkbaar
een grootere ontvanger zonder automatische sterkteregeling te verkoopen, hetzelfde kan gezegd worden voor goedwerkende sterkte- en toonregelaars, voor afstemindicatoren en bandbreedteregelaars. Een ander
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zeer belangrijk punt is: een goede oplossing voor het probleem der
cl af-

stemschaal. Precies omdat ontelbare goede uitvoeringen in den handel
zijn, is het praktisch van groot belang, dat de constructeur hier steeds
weer met een nieuwen, goeden inval voor den dag komt, waardoor het
onderdeel zich van al de andere onderscheidt. Eigenlijk moet een nieuwe
schaal ook voordeelen hebben ten opzichte van de andere constructies.
Dit is soms het geval, maar soms ook niet. Een nieuwe afstemschaal
kan echter ook uitsluitend wegens haar nieuw uitzicht uit bizondere aan
trekkingskracht verleenen aan het apparaat, waarop ze gemonteerd is.
Het is hiervoor dus niet volstrekt noodzakelijk, dat een nieuwe uitvoe
ring technisch beter is dan de vorige constructies; het nagestreefde doel
kan zelfs bereikt worden, indien de afstemschaal slechter is. Hier geldt
dan ook altijd den stelregel: het nieuwe is de vijand van het oude.
De afstemschaal is in zekeren zin het gelaat van den ontvanger.
Van haar is het in hooge mate afhankelijk of de ontvanger een gunstigen indruk verwekt. Thans geeft men de voorkeur aan zeer groote
afstemschalen, omdat zij gemakkelijk afleesbaar en zeer nauwkeurig
zijn. Het is ook niet aan te nemen, dat men later nog kleinere afstem
schalen zal bouwen. Men kan zich niet voorstellen, dat deze nog bizon
dere voordeelen zouden bieden.

Het uitzicht van een industrie-ontvanger is thans geen technische
maar een kunstaangelegenheid. Men zou zelfs kunnen zeggen een archi
tectonische aangelegenheid. Dientengevolge gelast men doorgaans een
kunstenaar met dit speciale probleem. Door den technicus worden hem
alleen maar de volstrekt noodige afmetingen opgegeven. Welk succes
men met dergelijke werkwijze geoogst heeft, bewijzen bijna alle moderne ontvangers. Een oogslag in de prijslijsten van ontvangerfabrieken
of in de uitstallingen van groote radiohandelaren zegt hier meer dan
vele woorden.

Kenmerkend voor het streven naar een zoo groot mogelijke vereen
voudiging der bediening is de neiging om de afstemknoppen tot een
minimum te beperken. Daar men hiermede niet beneden een zekere
grens kan gaan, indien men het apparaat zoo goed mogelijk wil doen
werken, heeft men herhaaldelijk geprobeerd met dubbele regelknoppen. Daardoor verstaat men twee op elkaar gemonteerde knoppen, waar
van elk een anderen regelaar bedient. De as van één knop is gewoonlijk
hol en die van den anderen steekt er doorheen. De eerste as dient b.v.
voor den sterkteregelaar, terwijl de tweede met den toonregelaar ge
koppeld is. Door het draaien van den eenen knop wordt dan de geluids
sterkte geregeld, terwijl de andere den toonregelaar in werking brengt.
In werkelijkheid heeft men dan toch twee afzonderlijke bedienings
knoppen, zoodat de dubbele regelknop maar een begoocheling is. Noch
tans bekomt men door dergelijke constructies vaak een rustiger en bij-
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gevolg voordeeliger uitzicht, want vele afzonderlijke knoppen verwek
ken steeds een ongelijkmatigen indruk.
Om dezelfde redenen verbindt men ook graag den uitschakelaar
met den eenen of anderen regelknop. Vaak wordt deze samengebouwd
met den sterkteregelaar. De schakelaar wordt dan zoo gemonteerd, dat
hij kort nadat de nulstelling van den sterkteregelaar overschreden is,
wordt uitgeschakeld. Men heeft dan zoodra de geluidssterkte tot nul
gevallen is, nog een weinig links te draaien, om het apparaat uit te
schakelen.
In den laatsten tijd heeft men ook veel aandacht besteed aan de
luidsprekeropening in de kast. Terwijl men zich vroeger tevreden stelde

met een ronde uitsnijding voor den luidspreker smaakvol te camoufleeren achter een stukje sierzijde, maakt men thans de openingen vier
kant of rechthoekig en men streeft er tevens naar deze plaats aan het
oog te onttrekken. In principe moet er natuurlijk een opening zijn, en
acoustisch moet ze een behoorlijken vorm hebben. Desondanks kan
men de opening door versieringen, roosters, enz., verbergen en op die
wijze weinig opvallend maken. Ook hiervoor kan men met goed gevolg
de prijslijsten der ontvangerfabrieken raadplegen, of een bezoek bren

gen aan groote radiotentoonstellingen.
3) De planning van speciale apparaten. Speciale
apparaten worden zoowel in private laboratoria als in industrielaboratoria ontwikkeld. Voor zoover het ontvangapparaten betreft, kunnen
de hierboven opgesomde regelen worden toegepast. Als speciale appa
raten bedoelen wij niet alleen apparaten, die in electrisch opzicht van
de gewone afwijken, maar ook alle modellen, die moeten aangepast
worden voor bizondere bedrijfscondities. In dit opzicht zijn er vijf be
langrijke gevallen:
1. De bedrijfstemperatuur van de kamer, waarin het apparaat opge
steld is, vertoont voortdurende of tijdelijke verschillen met de nor
male bedrijfstemperatuur (boven, onder de bedrijfstemperatuur);
2. De gemiddelde vochtigheidsgraad der kamerlucht is voortdurend of
tijdelijk grooter of kleiner dan de normale vochtigheidsgraad;
3. De in het lokaal heerschende luchtdruk wijkt voortdurend of tijde
lijk van den normalen luchtdruk af (naar boven of naar onder);
4. Het apparaat is voortdurend of tijdelijk onderworpen aan sterke
mechanische stooten of schokken, of het is aan andere mechanische
invloeden blootgesteld;
5. Het apparaat is voortdurend of tijdelijk aan weersinvloeden bloot
gesteld (wind, regen, sneeuw, hagel, nevel, zonneschijn, enz...).
In de eerste plaats moeten wij hierbij vaststellen, dat de bijko
mende belasting door een der genoemde vijf invloeden doorgaans groo
ter is, wanneer deze belasting in sterkte of richting voortdurend veran
dert, dan wanneer zij in elk opzicht gelijk blijft. Ook de draad breekt
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sneller af, wanneer men hem voortdurend heen en weer beweegt dan
wanneer hij met dezelfde kracht bestendig in eene richting getrokken
wordt.
Uit de praktijk heeft men geleerd, dat de vijf hierboven aange
voerde invloeden slechts zelden afzonderlijk optreden, doorgaans wer
ken zij tenminste gedeeltelijk met elkaar samen. Vóór alles dient men
met deze invloeden rekening te houden, wanneer het radio-apparaat in
de tropen, op schepen, of luchtvaartuigen, in mijnen, voor militaire
doeleinden, in den politiedienst of bij de sport, gebruikt zal worden.
In apparaten voor tropisch gebruik worden de invloeden onder I
en 2 in elk geval als de belangrijkste beschouwd, terwijl daarbij ook
nog 3, 4 en 5 kunnen voorkomen. Dit is ook zoo voor de overige
opgesomde gevallen. Het is de taak van een constructeur dit probleem
reeds van den beginne af op te lossen. Hier zullen wij slechts de tech
nische maatregelen aanduiden, die voor elk der vijf gevallen te treffen
zijn; treden sommige invloeden gezamenlijk op, dan zal men natuurlijk
bij de constructie hiervan rekening dienen te houden.
Geval I. In de eerste plaats zal men er bij de keuze der on
derdeden op letten, dat het smeltpunt hunner bouwstoffen veel hooger
ligt dan de te verwachten maximumtemperatuur. Komen ook vloei
stoffen in één of meerdere onderdeden voor, zooals b.v. in electrolytische condensatoren, dan dient het vriespunt der vloeistoffen ver bene
den het te verwachten minimumtemperatuur te liggen. Dit zijn ther
mische axioma’s, waarbij verder niets aan te merken is. Desondanks
wordt in dit opzicht vaak gezondigd. Zoo komen o.a. geregeld door
slagen van blokcondensatoren voor, tengevolge van te hooge tempera
tuur, daar de vulmassa smelt en uitloopt. Voorziet men hooge tempe
raturen, dan moet men al de in aanmerking komende stoffen met laag
smeltpunt nauwkeurig onder de loupe nemen, en desgevallend door
controle vaststellen, of ze tegen de te verwachten temperatuur al dan
niet bestand zijn.
Verder spelen de vormveranderingen door den invloed der
warmte een grooten rol. Het zou niet met de goede werking van een
radio-apparaat overeenstemmen, indien onder den invloed der warmte
aanzienlijke veranderingen in de electrische faktoren zouden ontstaan.
Ohmsche weerstanden en capaciteiten zijn het meest gevoelig voor
warmte. Het is immers bekend, dat de ohmsche weerstand van koper
draad een tamelijk sterken invloed van de temperatuur ondergaat.
Wikkelingen, waarvan de ohmsche weerstand het gedrag van het ap
paraat tijdens het bedrijf bepaalt (dit zijn b.v. de wikkelingen van afstemspoelen, enz.), moeten dus in dit opzicht nauwkeurig onderzocht
worden. Men dient bepaald te weten, hoe ze door de warmte beinvloed worden. In sommige gevallen is men zelfs verplicht speciale
inrichtingen (thermostaten) te gebruiken, waarmede de temperatuur
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van het betreffende deel onafhankelijk gemaakt wordt van de buiten

temperatuur en steeds op dezelfde hoogte gehouden wordt; voor trillingskringen met zeer constante frequentie is een dergelijke inrichting
onontbeerlijk.
Capacitieve afwijkingen door den invloed der warmte treden voor
namelijk op bij draaicondensatoren, wanneer de isolatiestof of de platen
onder den invloed der wisselende temperatuur vormveranderingen on
dergaan. De twee veranderingen veroorzaken een capaciteitsschommeling, die vrij aanzienlijk kan zijn. Een hoofdeisch voor de constructie
van voor warmte ongevoelige draaicondensatoren bestaat derhalve in
de keuze van een stof met een zoo gering mogelijke uitzettingscoefficient; bovendien zal men ruim genoeg dimensioneeren, om de geheele
geheel
constructie een zekere stevigheid te verzekeren, opdat ze• ook niet hier
door eiken willekeurigen invloed der warmte zou onderg;aan.

Dat de mechanische bewegingen in het inwendige van het appa
raat niet mogen gestoord worden door den invloed der temperatuur is
vanzelfsprekend. Men zal er zorg voor dragen dat noch lagers noch
assen door uitzettingsverschijnselen, enz., gaan vastzitten. Ook dit is
in de praktijk reeds voorgekomen.
Tenslotte dient nog vermeld te worden, dat men in dergelijke
apparaten geen onderdeden gebruiken mag, die in gewone omstandig
heden reeds de hoogst toelaatbare temperatuur bereiken. Dit is voor
alles het geval met voedingstransformatoren, smoorspoelen en andere
gelijkaardige deden, welke vrij sterke stroomen voeren. Men zal ook
hier ruimer moeten dimensioneeren; dus b.v. een grootere koperdoorsnede en ruimere ijzerkern gebruiken.
Geval 2. Gaat de vochtigheidsverandering “niet gepaard met
een temperatuursverhooging, dan ondervindt men nooit nadeel van ge
ringere dan normale vochtigheid. Electrolytische condensatoren zouden
kunnen uitdrogen, maar meestal zijn deze zoo goed afgesloten, dat een
verdamping niet mogelijk is.

Anders is het echter gesteld met grootere luchtvochtigheid dan
de normale. Vele onderdeden van onze radio-apparaten zijn namelijk
hygroscopisch. Hieronder hebben in de eerste plaats de trillingskringen
te lijden. Spoelen, die niet met eene of andere isoleerende laklaag gedrenkt zijn, en bijgevolg aan den invloed der vochtigheid niet onttrokken worden, nemen zeer begeerig water op, hun verliesweerstand verhoogt zeer aanzienlijk en de kwaliteit van den trillingskring neemt sterk
af. Met de draaicondensatoren gaat het vaak op dezelfde wijze. Zeer
slecht wordt het, wanneer de vochtigheid plotseling condenseert, wat
men bij afnemende temperatuur bijna altijd kan verwachten. De iso
leerende deelen worden dan bedekt met vele kleine waterdruppeltjes,
die bijna als een kortsluiting werken. Dergelijke overwegingen kunnen
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ook gemaakt worden voor blokcondensatoren, vooral wanneer zij niet

in blikken doosjes gemonteerd zijn.
De beïnvloeding door vochtigheid kan het best vermeden worden,
door alle gevoelige deelen luchtdicht af te sluiten. Vanzelfsprekend
dient men er echter op te letten, dat hierdoor geen electrische storin
gen optreden, want bij verschillende deelen kan een dergelijke afscher
ming een aanzienlijke capaciteitsverandering veroorzaken. Hygroscopische deelen, die men niet behoorlijk kan afschermen dient men met een
of ander geschikt middel te drenken, ook wanneer men daarmede het
grondbeginsel: hoogfrequentdeelen niet te drenken, ontrouw moet wor
den. Het is ook voordeelig een luchtdichte apparatenkast te gebruiken.
Het meest geschikt is dan een metalen kast, waarvan de openingen op
een geschikte wijze worden afgedicht. Tusschen het deksel en den bo
venkant van de kast zal men zoo mogelijk een strook gummi leggen.
Bij de constructie van dergelijke kasten zal men er natuurlijk voor zor
gen, dat ondanks de ontbrekende verluchting niet al te veel warmte
ontwikkeld wordt, daar elke warmteopzameling in het apparaat de
zelfde bedrijfsstoringen verwekken kan, welke wij hebben opgesomd
in het eerste geval.
Geval 3. Luchtdrukvariaties treden vooral op bij luchtvaartui
gen. Behoudens speciale gevallen is dit verschijnsel doorgaans zonder
eenigen invloed.
Geval 4. Ook radio-apparaten kunnen aan een ruwe behande
ling onderworpen zijn. Dit is voornamelijk het geval met speciale in
richtingen dienstig voor leger, vloot, mijnbouwbedrijven, enz., maar ook
sommige ontvangers kunnen hieraan onderworpen zijn. In dit geval moe
ten de apparaten zoo geconstrueerd worden, dat hunne werkwijze en
bedrijfszekerheid in geen enkel geval door, zelfs de zwaarste, mecha
nische schokken en stooten beïnvloed wordt. Dit heeft heel wat te beteekenen, want van dergelijke apparaten verlangt men, dat zij pre
cies evengoed als tevoren werken, nadat men ze van een hoogte van
ongeveer 1 5 meter op den grond heeft laten vallen.
Tijdens het normale bedrijf worden dergelijke hooge eischen niet
gesteld; desondanks moet de inrichting voor dit ergste geval gebouwd
zijn. Het is niet gemakkelijk een dergelijk apparaat te bouwen, maar
de moeilijkheden kunnen toch overwonnen worden.
In de eerste plaats dienen de lampen beschermd te worden. Zij
moeten veerend ingebouwd worden, d.i. zij mogen niet in vast met het
chassis verbonden houders zitten. Tusschen het chassis en den houder
moet een veerende verbinding aanwezig zijn. Dit verkrijgt men door
den houder op een gummibazis te monteeren, die ook aan het chas
sis bevestigd is; men kan hiervoor ook metalen veeren gebruiken.
Vanzelfsprekend dienen de verbindingsdraden met den lamphouder beweeglijk en buigzaam te zijn. De lampballon zelf moet beschermd
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worden. Het best overtrekt men hem met een zoo dik mogelijke kap
van sponsgummi, en de aldus beschermde ballon wordt verder nog
door metalen haken of andere hulpmiddelen ten opzichte van het chas
sis bevestigd. In elk geval moet de inrichting zoo uitgevoerd worden,
dat de lamp in geen enkel geval uit den houder kan vallen, zelfs niet
wanneer men het apparaat omkeert.

Verder dienen alle door schroeven bevestigde onderdeelen door
splitpennen en contramoeren vastgezet te worden. Doet men dit niet,
dan werken de onderdeelen los, nadat ze een tijdlang aan ruwe behan
deling onderworpen zijn. Deelen, die door een kleine verplaatsing met
elkaar in aanraking kunnen komen, moeten electrisch van elkaar geisoleerd worden, en door tusschenlegging van sponsgummilagen tegen
stooten beveiligd worden. Dat de op zichzelf aan stooten gevoelige
deelen als draaicondensatoren enz., zeer stevig dienen gefabriceerd te
worden, is vanzelfsprekend. Geen enkele bedieningsknop mag buiten
de frontplaat uitsteken. Kan dit volstrekt niet vermeden worden, dan
moet over de frontplaat een zeer stevig deksel kunnen sluiten, dat
slechts gedurende de bediening van het apparaat geopend wordt. Het
is zeer doelmatig al de bedieningsknoppen verzonken in de frontplaat
te monteeren; hierdoor wordt alleszins de bedienbaarheid bemoeilijkt.
De bedrading dient eveneens met veel zorg te geschieden. De in
radio-ontvangers gebruikelijke bedradingsmethode met in de bedra
ding hangende weerstanden en blokcondensatoren kan hier niet wor
den aanbevolen. Wordt met het apparaat over en weer gesjouwd, dan
veranderen deze onderdeelen van plaats, doen buigingen of plooien in
de verbindingen ontstaan waardoor zeer merkbare storingen veroor
zaakt worden. Bijgevolg moeten in dit speciale geval alle verbindingen
zooveel mogelijk tegen het chassis bevestigd worden, althans in zooverre
als dit van electrisch standpunt uit toelaatbaar is. Ongevoelige gelei
dingen kan men met voordeel tot een bundel samenbinden. Mechanisch
is dit sterker. Kleine weerstanden en blokcondensatoren worden best
in houders bevestigd, die men op het chassis vastschroeft. Vanzelfspre
kend moeten al de verbindingen goed geïsoleerd zijn, opdat bij onder
linge aanraking geen kortsluitingen zouden ontstaan. De isolatie moet
dikker zijn dan gewoonlijk, omdat ze niet zou doorgeschuurd worden
op plaatsen, waar geleidingen tegen elkaar aanw'rijven.
Voor de kasten gebruikt men hard aluminium of een dergelijk
metaal van voldoende dikte. Wil men heel zeker werken, dan hangt
men het chassis binnen in de kast op aan trekveeren, die alleszins zeer
sterk moeten zijn. Het kan dan vrij over en weer schommelen, en het
is bizonder goed beveiligd tegen uitwendige stooten.
In de plaats van trekveeren kan men ook gummibuffers gebrui
ken, en dit verdient aanbeveling, wanneer het apparaat voortdurend
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aan kleine schokjes onderworpen wordt. In dergelijke gevallen ver
moeien de trekveeren vrij vlug, en breken weldra af.
Geval 5. De weersinvloeden zijn samengesteld uit warmte- en
vochtigheidsinvloeden; de veranderingen in den barometerstand kun
nen wij buiten beschouwing laten. Wij zullen ons dus in hoofdzaak te
gedragen hebben naar hetgeen gezegd werd over gevallen I en 2.
Is het apparaat voortdurend aan weersinvloeden blootgesteld, dan moet
men het zeker luchtlicht afsluiten, en er zorg voor dragen, dat de
buitenwand volkomen weerbestendig is. Men zal ze met een degelijke
laklaag beschilderen, en verder alle maatregelen treffen, om corrosie
te voorkomen.
♦

*

*

Tot slot nog een paar woorden over de draagbare apparaten, de
auto-ontvangers en de draagbare apparaten voor militaire doeleinden.
Bij deze drie apparatensoorten komt naast de vijf besproken pun
ten nog een bijkomende eisch: zij moeten namelijk zoo licht en zoo
klein mogelijk zijn. Het succes van een draagbaren ontvanger is bijna
uitsluitend van deze faktoren afhankelijk. Dit is ook begrijpelijk, want
niemand heeft er belang bij een zeer groot, onhandig en zwaar apparaat
rond te sjouwen, ook niet wanneer het rendement beter is dan dit
van lichtere fabrikaten; de laatstgenoemde verdienen in elk geval de
V'oorkeur.
Door de noodzakeliik geringe afmetingen ontstaan mechanisch en
electrisch groote moeilijkheden, die men niet ontmoet bij de normale
bouwwijze, waarin afmetingen en gewicht praktisch geen rol spelen. In
electrisch opzicht ontstaan vooral moeilijkheden door het feit, dat de
koppelingsmoeilijkheid tusschen twee verschillende deelen veel grooter
is; men zal dus rijkelijk maar toch met overleg gebruik moeten maken
van afschermingen, wanneer men niet het gevaar wil loopen, een onstabielen ontvanger te bekomen. Ook speelt hier natuurlijk de verwar
ming een grooteren rol dan bij ruimer gedimensioneerde apparaten. In
mechanisch opzicht ontstaan de grootste moeilijkheden bij de bedra
ding. De onderdeden kunnen door zorgvuldig werken nog betrekkelijk
gemakkelijk gemonteerd worden, terwijl de bedrading daarentegen
reeds moeilijker wordt, door het feit, dat de te dicht bij elkaar liggende
onderdeden vaak hinderlijk in den weg staan. Gewoonlijk is men ver
plicht sommige groepen van onderdeden afzonderlijk met de andere
te verbinden, en dan de groepen onderling te verbinden.
Het gewicht wordt het sterkst beïnvloed door een geschikten bouw
van het voedingsded. De transformatoren en smoorspoden mogen niet
grooter gedimensioneerd worden, dan dit electrisch volstrekt noodzakdijk is. Door gebruik van speciaal ijzer met hooge permeabiliteit kan
men uitsparingen doen op de kerndoorsnede, en daarmede bereikt men
reeds veel. Ook blokcondensatoren wegen vrij zwaar. Heeft men geen
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warmte- of vochtigheidsinvloed te vreezen, <dan zou men de metalen
bekers der condensatoren kunnen weglaten,. en alleen de rollen ge
bruiken. In zeer vele draagbare ontvangers worden batterijen als
stroombron gebruikt; dit is op zichzelf een probleem. Accumulatoren
maken een voor het overige goed gebouwd draagbaar apparaat ont
zettend zwaar. Daarom zal men probeeren met draagbare batterijen uit
te komen, waarvan de stroom wel duurder kost. Nochtans bestaan op
dit ©ogenblik reeds speciale batterijen voor draagbare apparaten, die
zeer goed werken, weinig wegen, en kleine afmetingen hebben. Ook
werden kleine accumulatoren in den handel gebracht in bakken uit
celluloid of eboniet, waardoor men tevens een vrij aanzienlijke be
sparing op het gewicht kan doen. Vanzelfsprekend moeten de accumu
latoren zoo ingericht zijn, dat geen zuur ontsnappen kan, zelfs wan
neer het apparaat in een volkomen ongewone positie komt. De nieuwe
draagbare accumulatoren beantwoorden verregaand aan deze eischen.
Het is ook van belang de accumulatoren niet samen met het apparaat
in één kast te monteeren, ook niet indien het uitvloeien van zuur on
mogelijk is. Gedurende de ontlading ontwijken er steeds gassen uit
den accumulator, en deze voeren uiterst kleine druppeltjes der zure
vloeistof met zich; hierdoor zou weldra een zeer sterke oxydatie en
daarna volledige vernietiging van belangrijke onderdeelen het gevolg
zijn.
Door geschikte opstelling der verschillende onderdeelen kan men
zeer veel ruimte en gewicht sparen, want hoe kleiner de kast wordt,
des te lichter wordt ze. Het probleem der lampen is voor den draag
baren ontvanger nog niet volkomen opgelost. Er bestaan wel speciale
lampen, die in verhouding tot hun rendement zeer klein zijn, maar hier
aan dient nog verbeterd te worden. Men heeft vaak kunnen vaststellen,
dat de gloeidraad der lamp nog altijd het zwakke deel is, en door
lichte schokken kan ofwel de gloeidraad onderbroken worden, of tot
kortsluiting met andere electroden voeren. De zeer kleine lampen,
welke thans voor auto en draagbare ontvangers in den handel verkrijg
baar zijn, zijn dus nog niet volmaakt.
♦

*

*

Vanzelfsprekend kunnen al de bovenstaande beschouwingen her
haald worden voor zenders en andere apparaten, die gebouwd wor
den voor allerlei doeleinden. Inrichtingen waarin gewerkt wordt met
hoogere spanningen — b.v. zenders — moeten zoo ingericht zijn,
dat de bedienende persoon volledig beveiligd is. Deze eisch is vrij moei
lijk te vervullen bij draagbare zenders, o.a. wegens den te verwach
ten invloed der vochtigheid en tengevolge van den vaak zeer dicht
in elkaar gedrongen bouw.
Als hoofdregel geldt hier, dat elke luchtisolatie vervangen moet
worden door vaste isolatoren.
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Om te sluiten, vestigen wij er nog de aandacht op, dat de fabri
catie van radio-apparaten vlotter en economischer gaat, hoe meer zorg
men besteedt aan de planning. Een slecht doordacht en vluchtig
geconstrueerd apparaat kan zoowel in electrisch als in mecha
nisch opzicht tot dure mislukkingen voeren. Dit wordt erger naarmate
een grootere serie in bewerking genomen wordt, dus naarmate er meer
kapitaal belegd wordt in de voorbereiding van den bouw en in de
fabrikatie der onderdeden. Bijgevolg wordt de verantwoordelijkheid
hiervoor niet alleen gedragen door de ontwikkelingsingenieur maar ook
door den constructeur. Tusschen beide moet een zeer enge samenwer
king bestaan en ze moeten voortdurend het probleem bespreken, opdat
alle observaties en ervaringen zouden kunnen benuttigd worden.

5. Het bouwen van radio-apparaten.

Wij hebben er reeds vroeger op gewezen, dat de bouw van radioapparaten in hoofdzaak een werk van mechanischen aard is, waarbij
dc problemen van handenarbeid en industrieele fabrikatie een grooten
rol spelen. Al deze zaken liggen buiten het programma van onze
« School » en wij gaan er daarom niet verder op in. (Men raadplege
H. Wiesemann « Leerboek der Radiopraktijk.) Wij zullen nochtans
alleen die fabrikatieproblemen bespreken, die voor den radiotechnicus
van belang zijn, om daarna enkele industrie-apparaten te bespreken.
a) De fabrikatie van zelfbouwapparaten. Hierbij
moeten wij onderscheid maken tusschen amateurtoestellen en apparaten
voor technisch wetenschappelijke doeleinden. De amateurs houden zich
uit liefhebberij bezig met den bouw van radio-apparaten. De beschik
bare werktuigen en mechanische inrichtingen verschillen van den eenen
amateur tot den anderen en tevens naargelang hij zich bezig houdt
met het nabouwen van apparaten, waarvan een beschrijving versche
nen is in een of ander tijdschrift, ofwel of hij zelf toestellen ontwerpt
en uitdenkt. Wie bij voorkeur volgens een bouwplan werkt, en daaren
boven nog vooraf geboorde chassis gebruikt, behoeft geen speciaal in
gerichte werkplaats. Het volstaat over een paar schroevendraaiers, een
kniptang, een platte tang, een ronde tang en horlogemakerstangetje
(pincetten) en het noodige soldeermateriaal te beschikken. Hiermede
kan men doorgaans het werk uitvoeren, daar de geheele bouw herleid
wordt tot de montage en het soldeeren der verbindingen. In dit geval
komt metaalbewerking nauwelijks in aanmerking. Dit is reeds niet meer
het geval, wanneer de amateur afziet van het gebruik der gereedge
maakte chassis. In dit geval is hij verplicht den geheelen daardoor ontstanen handenarbeid te verrichten. Buiten de hierboven opgesomde
gereedschappen heeft hij dan nog het volgende noodig: een lintzaag,
een figuurzaag, enkele vijlen, een stel goede spiraalboren met een handboormachine en een goede werkbank, die best uit massief eikenhout
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bestaat, en die liefst met een kleine of middelmatig groote parallelbankschroef voorzien is. Verder is een vlakplaat en een klein aambeeldje van veel nut. Zeer gewenscht maar niet volstrekt noodzake
lijk zijn een kleine draaibank voor fijnmechaniek en een tafelboormachine met een klauw voor spiraalbooren van 1 tot 10 mm. Het is zeer
goed de werktuigmachine electrisch in beweging te kunnen brengen.
Met hand- of voetbeweging verkrijgt men onvermijdelijk een zekere
onregelmatigheid in den loop der machines, buiten het feit, dat dergelijke arbeid nog zeer vermoeiend is.
Het is verder zeer goed ook in de werkplaats over verschillende
stroom- en spanningssoorten te kunnen beschikken, dit is voor den
amateur van zeer groot belang bij het uitvoeren van experimenten.
Wie speciale apparaten voor technisch wetenschappelijke doel
einden wil bouwen, heeft een op bijna dezelfde wijze ingerichte werk
plaats noodig. De omvang van deze werkplaats moet evenwel grooter
zijn. Zij dient vooral een rijke verzameling gereedschappen voor me
taalbewerking te bevatten. Als model kan men alle inrichtingen voor
fijnmechaniek nemen. Voor zwaarder werk, dat af en toe ook kan voor
komen, is een plooibank voor metalen platen en een ronde zaag zeer
bruikbaar, vooral wanneer meermaals groote platen gesneden of ge
bogen moeten worden. Ook een graveermachine kan in bepaalde ge
vallen goede diensten bewijzen (zie Wiesemann - « Leerboek der
Radiopraktijk »).
De deskundige bouw van radio-apparaten vereischt een goede me
chanische geschiktheid, indien men zuiver werk wil afleveren. Als ama
teur kan men dit betrekkelijk goed leeren, maar amateurswerk kan
noch kwalitatief noch kwantitatief het product van een ervaren vakman bereiken. Dit is zeer verklaarbaar, want het beroep van den mechanieker dient precies zoo aangeleerd te worden als dat van een

constructeur, en er is buiten den no«odigen leertijd veel oefening, een
groote handvaardigheid en veel technisch gevoel voor noodig. Men
vindt zelden goede mechaniekers, daarom worden ze ook voortdurend
gevraagd.
Voor onze bespreking rangschikken wij de verschillende bewerkingen bij de fabrikatie van zelfbouwapparaten het best in drie groepen: de mechanische voorbereiding, de montage en de
bedrading.
De mechanische voorbereiding begint met de vorming van het
chassis en de frontplaat. Er zijn twee chassistypes : voor grondplaatmontage en voor paneelmontage. Thans wordt bijna uitsluitend de paneelmontage gebruikt, omdat ze voor de meeste radio-apparaten het
best geschikt is. De grondplaatmontage wordt nog slechts voor grootere
apparaten gebruikt, waarop weinig onderdeden voorkomen, b.v. voe
dingspparaten, zenders, enz.
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In fig. 450 zien wij een schets van een paneelchassis Het bestaat
uit een platte doos, waarvan de onderzijde open blijft, en die meestal
uit aluminiumplaat vervaardigd is. De plaat wordt uitgesneden in den
vorm van fig. 451. De vier uitstekende strooken worden naar onder
scherp omgeplooid. Dit is moeilijker, naarmate de gebruikte plaat dik
ker is. Men kan dit doen in de bankschroef tusschen twee hardhouten
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stukken, indien men niet over een plooibank beschikt. Het is goed de
hoeken te lasschen, vooral wanneer de plaat betrekkelijk dun is, en
wanneer de sluitvoeg tengevolge van onnauwkeurigen arbeid te groot
of te onregelmatig wordt.
Is het chassis zoo ver klaar gekomen, dan boort men de noodige
gaten, en men brengt de vereischte uitsnijdingen aan. De frontplaat.
die meestal ook uit aluminium en in sommige gevallen ook uit bake
liet bestaat, wordt aan het chassis bevestigd met gewone metaalschroeven. Een versteviging met hoeksteunen is meestal niet noodzakelijk;
dit komt hoogstens in aanmerking voor groote frontplaten, waarop
zware onderdeden gemonteerd worden.
Het voornaamste voordeel van het paneelchassis is gelegen in het
feit, dat men later een buitengewoon gunstige bedrading kan aanbren
gen. Alle moderne onderdeden zijn voor paneelmontage gebouwd, d.i.
zij zijn zoo ingericht, dat hunne aansluitingen na de montage aan den
onderkant van het chassis liggen; bijgevolg kunnen de verbindingsdraden grootendeds binnen in het chassis geplaatst worden. Slechts een
klein deel komt boven op het chassis. De voordeelen liggen voor de
hand: gunstige bedrading, een
t Frontplaat
zeer zuiver en rustig uitzicht van
Montage- cn
het apparaat, daar de meeste
badradingsruimte
verbindingen onzichtbaar zijn.
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Fig. 452.
ter enkele principiede gebreken.
Als grondplaat gebruikt men gewoonlijk hout en soms ook dikke gebakeliseerde plaat. Men bevestigt de meestal uit metaal bestaande front833

plaat met behulp van twee metalen hoeksteunen op de
de geschetste
geschetste wij
ze met de grondplaat. De bouwdeelen worden in hoofdzaak op de
grondplaat gemonteerd. Bijgevolg ligt de geheele bedrading boven
de grondplaat. Dit is electrisch ongunstig en het draagt niet bij tot
het goede uitzicht van het apparaat.
Tot de mechanische voorbereidingen behoort verder de bewer
king van het afgewerkte chassis met staaldraadborstcl of schuurmid
delen. Hierdoor verkrijgt het aluminium een mooi en glad uitzicht. Is
de plaat oorspronkelijk eenigzins blank, dan kan men een flesschenkurk in de boormachine spannen en het chassis bestrijken met een of
ander vochtig schuurmiddel en op gelijkmatige afstanden den kurk op
de plaat doen draaien. Hierdoor verkrijgt men ineenloopende kringen
die een zeer sierlijk uitzicht geven.
Met de fabrikatie der steeds noodige klemmenstrookjes en montageplaatjes sluit de mechanische voorbereiding af; men kan dan met
de montage beginnen. Hierover is weinig te zeggen. De onderdeelen
worden met metaalschroeven volgens het constructieplan op het chas
sis of de frontplaat bevestigd. Men doet goed de onderdeelen stevig
aan te schroeven, en zelfs een dubbele moer te gebruiken, om het los
werken te voorkomen. Dat de schroefkoppen niet beschadigd mogen
worden, is vanzelfsprekend.
Over de thans volgende bedrading hebben wij reeds herhaaldelijk
gesproken. Is de bedrading principieel bepaald door het bouwplan,
dan dient dit als model. Ook zal het tijdens de bedrading nog vaak
blijken, dat verbeteringen kunnen worden aangebracht. Het is bijgevolg
goed, dat het eerste model door een hoogfrequenttechnicus afgewerkt
wordt.
Over het probleem der draaddikte heerschen de meest verschil
lende opvattingen. Over het algemeen kan men slechts zeggen, dat het
geheel van de eventueele omstandigheden afhangt, of men dikken
blanken of dunnen geïsoleerden draad zal gebruiken, resp. beter ge
schikt is. In beginsel zal men voor zelfgebouwde apparaten de bedra
ding liever met dikken blanken draad uitvoeren. Dikke draad heeft
het voordeel mechanisch steviger te zijn; hoogfrequenttechnisch heeft
dit heel wat te beteekenen. Ook zijn de ohmsche verliezen in derge
lijke draden het geringst. De iets grootere moeite bij de verwerking
speelt, bij zelfgebouwde apparaten, geen noemenswaardigen rol. Wordt
de draad goed geplaatst, dan is zelfs voor kort bij elkaar liggende
draden nauwelijks gevaar voor kortsluiting aanwezig. Naar onze opvat
ting behoeft men slechts dunnen draad te gebruiken voor gevoelige
verbindingen met spoelen of met dunne soldeerlipjes, die gemakkelijk
afbreken. Neemt men draden van minder dan 1 mm dik, dan zal
men bij voorkeur isolatiekous gebruiken, teneinde ongewenschte kort
sluitingen te voorkomen.

834

Een bizonder belangrijk punt is het behoorlijk soldeeren. Wie hier
zondigt moet achteraf niet verwonderd zijn over de slechte werking
van het apparaat. Men gebruike uitsluitend electrische soldeerbouten.
Zij geven een gelijkmatige warmte en men heeft geen moeite met het
voortdurend opwarmen van den bout in een kolenvuur of op een gas
vlam. De keuze van den bout is van groot belang; een lichte bout is
niet geschikt voor grootere werkstukken, daar hij te snel afkoelt. Een
grootere bout verbruikt meer stroom en het zou een verkwisting zijn
een zware bout te gebruiken voor het soldeeren van verbindingsdraden. Hiervoor is een kleine scherp uitloopende bout het best geschikt.
De punt van den bout moet volkomen blank zijn; dit verkrijgt
men door voorzichtig afvijlen met een platte vijl. O n m i d d e 1 1 ij k daarna vertint men den punt; verloopt tusschen het vijlen
en het vertinnen een te lange tijd, dan wordt aan den punt een oxydelaag gevormd, die het behoorlijke vertinnen belemmert, en zelfs on
mogelijk maakt. Het is trouwens voldoende, wanneer een zijde der
soldeerpin vertind is. Het gebruik van salmiak voor het blank maken
van den bout is niet aan te bevelen, daar salmiak op koper zeer sterk
inwerkt; vooral bij kleine bouten is dan de slijtage zeer groot.
De te verbinden deelen moeten mechanisch volkomen zuiver zijn;
zij mogen niet vettig zijn. Het zoogenaamde soldeerwater of « uitge
brande spiritus » mag in de radiotechniek in geen geval gebruikt wor
den; tijdens het soldeeren springt het weg, en het komt terecht op
meestal zeer gevoelige onderdeden, die door de kleine druppeltjes
reeds na korten tijd beschadigd worden. Daarentegen is bij zeer zorg
vuldig werk tegen het gebruik van goed soldeervet niet zulk groot be
zwaar. Naar beweerd wordt, is het zuurvrij en het vergemakkelijkt
het soldeeren in hooge mate. Nochtans moet men na het soldeeren
het overblijvende vet geheel wegnemen. Doet men dit niet, dan worden na zeer korten tijd de soldeerplaatsen zeer vuil. Wil men al deze
bezwaren radikaal vermijden, dan gebruikt men speciale soldeer. Deze
bestaat uit een dun soldeerbuisje, dat met een geschikt colophoniumvloeimiddel gevuld is, en dat de rol van het soldeerwater of het sol
deervet vervult. Het is van belang, dat men den soldeerdraad pas op
het oogenblik van het soldeeren doet smelten, opdat de soldeerplaats
tijdens de bewerking door het smeltende vloeimiddel zou overstroomd
worden. In alle andere gevallen verdampt het vloeimiddel vooraf, en
de werking ervan blijft geheel uit.
Van groot belang is de juiste temperatuur van den soldeerbout;
is deze te heet dan verbrandt het koperstuk in korten tijd en de lasch
breekt gemakkelijk af. Is de bout niet warm genoeg, dan vloeit het
soldeer niet voldoende; men kan het « smeren » en het veroorzaakt
den zoo gevreesden koudon lasch, die er uitwendig zeer « massief » uit
ziet, terwijl in werkelijkheid de deelen slechts aan elkaar kleven, waar-
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bij de resten van het vloeimiddel slechts als verbinding dienen. Een
dergelijke lasch is electrisch slechter dan een gewone verbinding zonder
lasch, want door het vloeimiddel worden de twee deelen electrisch van
elkaar geïsoleerd; nochtans is deze isolatie niet volmaakt.

Het gevolg is een hooge en zeer ongelijkmatige overgangsweerstand, die in zekere gevallen de goede werking van het geheele radioapparaat kan bederven. Ook door slecht gereinigde soldeerplaatsen kun
nen dergelijke'koude lasschen ontstaan. Uit het bovenstaande blijkt, hoe
belangrijk het is, de eenvoudige soldeerregelen toe te passen. Bij ge
voelige deelen mag men den bout niet langer op de soldeerplaats hou
den. dan voor een behoorlijke verbinding volstrekt noodzakelijk is.
Observeert men dit voorschrift niet, dan kunnen onderdeelen verbrand
worden, zonder dat er de lasch beter op wordt. Ook moet men den
bout gedurende het soldeeren zoo onbeweeglijk mogelijk houden, en
hem niet heen en weer schuiven over de te lasschen stukken.
Goed soldeeren moet elke radiotechnicus goed kunnen, on
verschillig of hij de theoretische of de praktische baan opgaat. Ook de
theoretisch werkende radiotechnicus moet af en toe een lasch vervaar
digen. Soldeeren is meestal niet moeilijk aan te leeren. Wie de voor
schriften grondig bestudeert, maakt na zeer weinig oefening uiterst goe
de lasschen.
Zoodra de bedrading afgewerkt is. is het radio-apparaat klaar.
Men brengt het dan nog in een passende kast onder , om de deelen tegen
stof te beschermen, en om ze te beschutten tegen elke aanraking.
Alvorens men het afgewerkte apparaat in bedrijf stelt, moet men
het uitprobeeren. Men onderzoekt eerst of geen schakelfout gebeurd is
en of de onderdeelen, daar waar dit noodig is, ten opzichte van het
chassis geïsoleerd zijn. Juist in dit opzicht gebeurt bij de montage wel
eens een fout, en achteraf is men dan verwonderd, dat men de ver
moedde schakelfout met den besten wil niet vinden kan. Het is ten
zeerste aan te bevelen, dc verschillende verbindingen, met behulp van
een glimlamp, op kortsluiting of isolatie te onderzoeken. De lampen en
alle zeer gevoelige onderdeelen worden gedurende deze controle uit
het apparaat verwijderd.
Komen na het in bedrijf stellen nog enkele principieele gebreken
voor, die b.v. toe te schrijven zijn aan de montage, dan zal men trach
ten deze op de eenvoudigst mogelijke wijze te verhelpen, d.i. men zal
vermijden achteraf grootere mechanische transformaties te ondernemen.
Zoo is b.v. het boren van een bijkomend gat in het chassis van een
afgewerkt apparaat in zooverre bedenkelijk, dat de boorspaanders graag
hier of daar in het chassis blijven vastzitten, waar men ze noch met
een penseel, noch met een ander voorwerp kan losmaken. Daardoor
kunnen gemakkelijk kortsluitingen ontstaan.
Een afgewerkt apparaat zal altijd enkele afwijkingen vertoonen
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met het oorspronkelijk ontwikkelde model. Meestal verkrijgt men aan
vankelijk een slechtere werking dan met het proefmodel. Een geschikte
trimming of andere bijregelingen verbeteren vaak het rendement, tot
het apparaat, wat het rendement betreft, het modeltoestel overtreft.
b)
De fabrikatie van industrie-apparaten. Bij
zelfbouwapparaten is het hoofdzakelijk om handenarbeid te doen. Bij
de industrieele fabrikatie worden heel andere beginselen toegepast, door
het feit, dat een groot aantal stukken van dezelfde soort moeten gefa
briceerd worden. Hier halen de methodes van den seriebouw de over
hand. Elke technicus is bekend met de principes van den loopenden
band. Deze werkwijze wijkt volkomen af van het gewone handwerk,
waarbij het geheele apparaat gemonteerd en afgewerkt wordt door een
enkelen persoon. Het is niet mogelijk op den seriebouw in het alge
meen en zelfs niet op den seriebouw in de radiotechniek in te gaan,
want dit zijn uitsluitend fabrikatieproblemen, waarmede de radiotech
nicus slechts weinig te maken heeft. Bijgevolg bepalen wij ons tot het
volgende overzicht:
Onder methode van den loopenden band of seriefabrikatie ver
staat men een werkwijze, waarbij het geheele werk der fabrikatie van
het radio-apparaat ontbonden wordt in buitengewoon vele op voorhand
bepaalde bewerkingen. Bijna elke handbeweging wordt door een af
zonderlijke arbeidskracht verricht. Dezelfde handbewegingen worden
voortdurend herhaald, zij worden altijd door dezelfde arbeidskracht uit
gevoerd. Daarin ligt een buitengewoon groot voordeel: men kan ge
bruik maken van ongeschoolde hulpkrachten, waarvan het loon be
trekkelijk laag is, vermits de weinige handbewegingen, waartoe geen
technische kennis noodig is, vrij vlug aangeleerd kunnen worden. Ten
gevolge der voortdurende oefening volbrengen de arbeiders of arbeid
sters de uit te voeren handbewegingen zeer vlug, zoodat het apparaat
tenslotte in een recordtijd wordt afgewerkt. Natuurlijk zijn voor deze
arbeidsindeeling veel meer arbeiders noodig; desondanks doet men
steeds nog een besparing, tengevolge van het loonverschil. Tenslotte
wordt door het werken aan den loopenden band een buitengewoon ge
lijkmatig product verkregen, tengevolge der geschematiseerde werk
wijze. Een willekeurig stuk is volkomen gelijk aan al de andere. De
eerste eisch voor een economische seriefabrikatie is vanzelfsprekend
een tot het uiterste doorgedreven grondige indeeling der werkwijze tot
in de minste details. Bepaling van den toelaatbaren duur der ver
schillende bewerkingen in eveneens onontbeerlijk.
Waar het systeem van den loopenden band toegepast wordt, is
een indeeling van de werkwijze in de drie groepen — mechanische
voorbereiding, montage en bedrading — niet meer mogelijk. De fa
brikatie der chassis gebeurt in groote ponspressen, die meestal met
een enkelen stoot een volledig chassis vormen uit een stuk plaat. Alle
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noodige gaten en insnijdingen zijn dan aanwezig. Natuurlijk moet men
voor elk chassistype een speciale matrijs uit extra staal fabriceeren.
Dergelijke matrijzen zijn zeer duur, vermits de fabrikatie tengevolge
van de zeer harde grondstof en de zeer groote precisie, waarmede de
matrijs dient vervaardigd te worden, zeer veel tijd vergt. Desondanks
is het ponsen veel goedkooper dan de afzonderlijke vorming van de
chassis, altijd berekend op de groote aantallen waarmede de radioindustrie werkt.
Op gelijkaardige wijze worden al de overige steeds weer noodza kelijke montagedeelen als hoeksteunen, klemmenplaatjes, enz., gefabriceerd. De afgewerkte deelen komen dan in de montagehal, waarin
zich lange tafels bevinden met aan weerszijden de hulpkrachten, overwegend vrouwen en meisjes. Hier wordt de eigenlijke arbeid aan den

loopenden band verricht. Vaak liggen de montagedeelen in het mid
den van de tafel op een band, die langzaam voorbij de arbeidsters
loopt. Dit is de loopende band, in andere gevallen geven de arbeidsters
de verschillende stukken van hand tot hand verder, nadat ze de hun
opgelegde bewerking aan het stuk volbracht hebben. Aan het begin
der tafel wordt het naakte chassis opgelegd; aan het andere einde der
reeks tafels wordt het afgewerkte apparaat afgenomen. Op verschil
lende plaatsen geschiedt een controle, om vast te stellen, of niet hier
of daar iets vergeten werd, of misschien een fout in de constructie
geslopen is. Dit is van zeer groot belang, want indien een fout overzien
wordt, dan moet het apparaat geheel of gedeeltelijk gedemonteerd wor
den. Dit gaat echter gepaard met groot tijdverlies en nuttelooze kos
ten, want bij de fabrikatie aan den loopenden band worden bijna alle
deelen door klinknageltjes bevestigd. Reeds geplaatste klinknageltjes
zijn natuurlijk na het uitstooten onbruikbaar; dit is ook gedeeltelijk het
geval voor plaatvormige deelen, die men voor de bevestiging door in
snijdingen in het chassis steekt en ombuigt of wringt.
Deze bevestigingslipjes zijn slechts zelden bestand tegen herhaald
omplooien. Zij breken daarbij gewoonlijk af.
Voor het klinken beschikken de arbeidsters doorgaans over kleine
machines, waarin het te bevestigen stuk precies past; een beweging
volstaat om de stukken aan elkaar te klinken.
Is het chassis volledig gemonteerd dan wordt de bedrading
d
uitgevoerd, en daarmede is ook het derde deel van de fabrikatie vol
trokken. De bewerking wijkt sterk af van de bij den zelfbouw gebrui
kelijke methode, daar hier de loopende band een zeer grooten invloed
op de bewerking heeft. De verschillende afzonderlijke bewerkingen
zijn zoover vereenvoudigd, dat de ermee gelaste arbeiders — weer
meestal vrouwen — niet het minste begrip van de schakeling behoeven
te hebben. Voor elke werktafel staat een chassismodel, dat slechts het
deel der verbindingen bevat, dat door de betreffende arbeidster moet
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worden aangebracht. Deze arbeidster hee/t dus slechts te volgen op
het schakelmodel, en daarmee weet ze, wat ze te doen heeft. De draad
jes liggen geheel gereed afgeknipt, gebogen en afgeïsoleerd vóór de
arbeidster. Zij moeten slechts gesoldeerd worden. De volgende werk
ster plaatst dan een anderen draad op de hem toegekende plaats, en
zoo gaat het werk verder, tot de geheele schakeling gereed is.
De industrie gebruikt doorgaans tamelijk dunnen geïsoleerden
draad, die gemakkelijk te buigen, en te behandelen is. Inactieve ge
leiders, b.v. de voedingsverbindingen worden meestal vooraf ge
bundeld, en dan samen ingebouwd.
Over de handhaving van den soldeerbout worden de werksters
vanzelfsprekend vooraf op de hoogte gebracht; daarbij houdt men ze
met klem voor, dat zij volstrekt geen koude lasschen mogen fabriceeren.
In menig bedrijf is dit zelfs strafbaar, wanneer bij de controle blijkt,
dat het aantal koude lasschen voor een bepaalde werkster een zeker
maximum overschrijdt. Deze maatregel is niet onrechtvaardig, want
met wat goeden wil en de noodige oefening is ook een ongeleerde
arbeidskracht in staat behoorlijke lasschen te maken. Slechte lasschen
zijn derhalve een teeken van nalatigheid, die hier zeer erg is, daar de
vaststelling van dergelijke fouten tijdroovend is, en bovendien aan
zienlijke onkosten veroorzaakt, vooral wanneer de apparaten reeds de
fabriek verlaten hebben, of erger nog, wanneer zij reeds bij klanten

in dienst zijn.
Vanzelfsprekend zijn ook meerdere controleplaatsen voorzien
langsheen den loopenden band, waarop de bedrading gebeurt. Op deze
plaatsen worden vooral de lasschen onderzocht; daardoor wordt over
het algemeen verhinderd, dat slechte apparaten verder loopen.

Nadat de schakeling geheel klaar is, wordt een algemeene electrische voorcontnole gedaan, die gevolgd is door het ijken en het nauw
keurige trimmen. Als hulpmiddel gebruikt men hiervoor kleine meetzenders; voor een latere controle gebruikt men ook een ontvangantenne.
Hierna volgt de inbouw in een kast, die tenslotte weer gevolgd wordt
van een bijkomende controle op de bedrijfszekerheid. Hierbij wordt
het apparaat gedurende langeren tijd in bedrijf gelaten, om na te gaan,

Het trimmen van radio-apparaten vereischt veel praktijk en ge
voel; wij komen daarop terug in Hoohfdstuk • VIII. Desondanks is
men er in de industrie onlangs toe over gegaan, ook het trimmen, ten
minste gedeeltelijk, over te laten aan hulpkrachten. Het fijne werk al
leen wordt dan door den vakman uitgevoerd. De geregeld voorko
mende bewerkingen worden dus volgens een bepaald schema doorge
voerd door de helpers. Het is gebleken, dat deze methode goede resul
taten heeft opgeleverd.
c)

Een

voorb eeld.

De

figuren

453

tot 456

zijn de
&39

foto’s van een industrie-apparaat. Aan de hand van deze opnamen
zullen wij hier de bouwwijze der industrie nader bestudeeren.

Fig. 453 toont de onderzijde van een chassis van een tweekringsapparaat van de A.E.G., die zoo vriendelijk was de vier opnamen pre
cies naar onze wenschen te doen geschieden, waarvoor wij hier oprecht
dank zeggen. Bespreken wij eerst de inrichting van het hoogfrequentdeel. Links vooraan ( I ) is de lamphouder voor de hoogfrequentversterkerlamp. Vlak daarnaast bevindt zich de eerste veerencombinatie
van den golflengteschakelaar (2); rechts daarvan, en in de onmiddel
lijke nabijheid van (2), de spoel voor den eersten HF-trillingskring
(3). Wanneer wij nog bedenken, dat tusschen golflengteschakelaar en
spoel de doorvoeropening (4) voor den op het chassis gemonteerden
draaicondensator is aangebracht, dan zien wij zonder meer, dat een
buitengewoon gunstige bedrading mogelijk is. Alle deelen, die met de
kortst mogelijke draden moeten verbonden worden, liggen vlak naast
elkaar. Zoowel de trillingskring alsook de roosterklem der eerste lamp
kunnen zeer gunstig verbonden worden. Zeer interessant is de tamelijk
onregelmatig aangebrachte kleine draaiweerstand (5), die dient voor
het verkrijgen van een bepaalde spanning.
Voor den tweeden trap, de anodedetector, is de toestand al even
gunstig. Rechts van voor, loodrecht onder den hoogfrequentlamphouder zien wij een cirkelrond gat (6), waardoor men de boven het chas
sis gemonteerde spoel van den tweeden afstemkring herkent. De aansluitklemmen van den eersten lamphouder liggen zoo gunstig, dat men
een uiterst korte verbinding verkrijgt met deze spoel, die in geen geval

eenige terugkoppeling kan uitoefenen op den eersten kring. Zij verdwijnt
weldra boven het chassis, zoodat zij vanzelf voor de andere verbin
dingen afgeschermd is. Het tweede deel van den golflengteschakelaar
(7) ligt vlak naast de detectorlamp (8), zoodat de geheele trap een
gesloten eenheid vormt met den draaicondensator (9), die rechts naast
den golflengteschakelaar gemonteerd is. De twee helften van den golf
lengteschakelaar zijn natuurlijk op een gemeenschappelijke as (10) ge
monteerd. De omschakeling geschiedt gezamenlijk. Constructief is het
nog interessant, dat de uitsnijdingen voor de lamphouders precies even
groot zijn als die voor de spoel van den tweeden kring (6). Daardoor
spaart men gereedschap uit, en men vereenvoudigt de fabrikatie van
het chassis.
Bemerkenswaard is de veranderlijke koppeling van de eerste
spoel (II), die door de as (12) bediend wordt. As (13) wordt gebruikt voor het instellen van den draaicondensator. De overzetting geschiedt door een snoer , dat in de opname duidelijk te zien is. Dit is op
het eerste zicht misschien een ietwat gewaagde constructie, die echter
bevredigende resultaten heeft opgeleverd, en die tevens een voor-
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beeld is van
van de eenvoudige oplossingen, die men thans in de radiotechniek zoekt.
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Fig. 453. - Onderzijde
Ie van een chassis zonder bedrading (Werkfoto AEG).

in het midden van het chassis is een condensator (14) voor het
blokkeeren van een bedrijfsspanning gemonteerd. Zijne klem ligt ta
melijk dicht bij de lampenklemmen met het oog op het korter maken
van de wisselspanning voerende leiding. Rechts van de detectorlamp
(8) zien wij op een grooteren afstand de eindlamp (15). Het achterwaartsche klemmenstrookje is technisch goed gevonden. Vlak naast de
detectorlamp (8) liggen de aansluitklemmen voor den toonafnemer
(16). Daardoor verkrijgt men de kortste roosterverbindingen, die met
het oog op een minimum netbrom volstrekt noodzakelijk zijn. Naast
de eindlamp vindt men de luidsprekerbussen (17), zoodat de anodeleiding der eindlamp uiterst kort is. Daardoor wordt het gevaar van
een terugwerking op het rooster eveneens minder groot.
Rechts van de eindlamp bevindt zich de gelijkrichterlamp (18).
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De bovenste helft van dezen lamphouder is gedeeltelijk bedekt door
den netschakelaar (19). die met den loodrecht daarop gemonteerden
sterkteregelaar (20) gecombineerd is; over de doelmatigheid van deze
inrichting hebben wij reeds vroeger gesproken. Men herkent duidelijk
de klauw van den schakelaar en de met de as van den regelaar ver
bonden schakelschijf. Wordt de schakelaar voorbij het minimum ge
draaid, dan komt hij in werking en de netverbinding wordt onder

broken.

Fig. 454. - Onderzijde

van hetzelfde chassis met bedrading (Werkfoto AEG).

Rechts boven bemerken wij tenslotte nog den afvlakcondensator
(21). Uit het opschrift ziet men. dat het een elcctrolytischen conden-
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sator is, en uit het kleine schakelschema volgt, dat twee condensatoren
in een doos gemonteerd zijn; de eene is de ladingscondensator, de an

i

i

dere de afvlakcondensator.
Tenslotte blijkt uit de figuur nog, dat bijna alle onderdeden door
kinknageltjes bevestigd zijn. Alleen de betrekkelijk zware afvlakcon
densator (2 1) is met schroeven bevestigd. Op de linker chassishelft
ziet men de trimmerschroeven (22) der draaicondensatoren. De op de
hoeken van het chassis zichtbare doorboorde bevestigingslipjes dienen
als verbinding tusschen het chassis en de kast.
Fig. 454 toont hetzelfde chassis na het aanbrengen der bedrading.
Volgens zekere pedanten is het uitzicht niet precies esthetisch.
Dit heeft echter niets te beteekenen. De hoofdzaak is een doel
matige bedrading, waaraan deze schikking in alle opzichten voldoet.
Beginnen wij onze beschouwingen weer met het hoogfrequentdeel. De
in tamelijk dikken draad uitgevoerde en tot snoer gevormde gloeidraadverbindingen liggen op respectabelen afstand van de zeer gevoelige
hoog- en laagfrequentverbindingen. Duidelijk is ook, hoe de kleine
blokcondensatoren en weerstanden tamelijk ordeloos door elkaar schij
nen te liggen en in de bedrading zijn opgehangen. In werkelijkheid zijn
zij zeer doelmatig aangebracht, wat men b.v. kan nagaan aan den tus
schen den hoogfrequentlamphouder en de hoogfrequentspoel liggenden koppelcondensator ( I ) . Men heeft hier een bijna volkomen
« draadlooze » verbinding tusschen den houder en de spoelenklem.
Verder herkennen wij afgeschermde verbindingen (2), die van de
bovenzijde van het chassis naar onder verloopen. Opvallend is de
groote doormeter van de afscherming met het oog op een geringe capaciteit. Verder zijn de korte verbindingen met den golflengteschakelaar opmerkenswaard. Dit is alleen mo:gelijk geworden door de besproken schikking der onderdeden; dit is van zeer groot belang voor de
hoogfrequente stabiliteit van het apparaat.
Wij zien tenslotte, dat de tamelijk groote afstand tusschen den
detector en de eindlampen gerechtvaardigd is, want de tusschen de
twee lampen liggende koppelingscondensator (3) is zoo lang, dat maar
een kort stukje draad voor de verbinding noodig is.
In het laagfrequentdeel zijn de verbindingen eveneens zoo kort
mogelijk gehouden en aan de rechterzijde van het chassis, in de buurt
van den sterkteregelaar, zien wij een voorbeeld van de reeds meermaals
besproken bundeling van verschillende onkritische verbindingen.
Fig. 455 is een bovenzicht van het chassis eveneens na het aan
brengen der bedrading. Kenmerkend voor het HF-deel zijn de afschermkappen ( I ) der lampen en de dikke afgeschermde verbindingen
(2), die uit de kappen te voorschijn komen. Met de gevoelige lampen
en de thans zeer hooge versterkingsfaktoren zijn deze afgeschermde
verbindingen onontbeerlijk. Bij gebruik van gewone onafgeschermde

843

verbinden zouden onvermijdelijk wilde trillingen in het HF-deel ont-'
staan. De in het midden van het chassis gemonteerde draaicondensatoren (3) zijn van elkaar statisch afgeschermd door een plaat. Zij behooren tot twee verschillende kringen, die elkaar op deze plaats niet
mogen beïnvloeden. Het snoer, waarmede de condensator in beweging
gebracht wordt, is duidelijk herkenbaar. De eindlamp steekt in een
dikken ijzeren cylinder, met het doel ze te onttrekken aan den invloed
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l ig. 455. - Bovenzijde van hetzelfde chassis (Werkfoto AEG).
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Fig. 456. - Hetzelfde chassis ingebouwd met luidspreker (Werkfoto AEG).
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van den nabijgelegen voedingstransformator. De daarnaast gelegen gelijkrichterlamp biedt verder niets interessants. Het overige van de rech
ter chassishelft wordt ingenomen door een voedingstransformator, die
om zijn zwaarte met schroeven aan het chassis bevestigd is.
Fig. 456 toont tenslotte hetzelfde apparaat van achter gezien na
inbouw in de kast, dus bedrijfsklaar. De aansluiting voor den tweeden
luidspreker ( I ) is gemonteerd op een klein bakelietplaatje. waarmede
een gat in het chassis bedekt wordt. Daardoor wordt een kortsluiting
der hooge anodespanning met het chassis onmogelijk en het gevaar voor
aanraking tijdens de aansluiting van den tweeden luidspreker, d.i. de
mogelijkheid om onaangename schokken te ontvangen is bijna geheel
uitgesloten. In de rechts herkenbare antenncbusjes (2) steekt een verbindingsbeugel (kortsluitsteker) ; wordt deze verwijderd, dan dient het
lichtnet als antenne.
Rechts van het chassis bevindt zich de luidspreker ( 3 ) . Daaronder
hangt de uitgangstransformator (4). De luidsprekerspoel heeft een
lagen weerstand en voert sterke stroomen. Dit is zeer gunstig met het
oog op korte secondaire verbindingen. De verbindingen, die boven
de magneet van den luidspreker uitkomen, toonen aan, dat de luid
spreker van het electrodynamische type is.
Bij grondige studie dezer afbeeldingen zal men nog .vele zaken
ontdekken, waarover vroeger reeds gesproken werd
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HOODSTUK VIII.
REPARATIE, OMBOUW, MODERNISEEREN
EN TRIMMEN
VAN RADIO-ONTVANGERS.
De reparatie, de ombouw, het inoderniseeren en het trimmen van
radio-apparaten zijn de voornaamste bezigheden van den radioprakticus. Een uitgebreide reparatiepraktijk is echter ook zeer nuttig voor den
ontwikkelingsingenieur en den constructeur, want zij verplicht logisch
te denken, en scherpt het technische begrip op buitengewone wijze.
Het is o.m. veel gemakkelijker een volledig apparaat te bouwen, en
in werking te stellen, dan verborgen fouten ergens in een apparaat te
vinden, en op te heffen. Jamer genoeg worden desondanks ervaren
reparateurs steeds nog betrekkelijk slecht betaald, en daarenboven wordt
hun vaak ingewikkeld werk en technisch begrip slechts zeer zelden
naar waarde geschat. Het gebeurt maar al te vaak, dat b.v. een verkooper veel hooger geschat wordt, dan de man in het reparatiewerkhuis,
alhoewel deze laatste ongetwijfeld in de meeste gevallen veel waarde
voller is dan den verkooper. Het is niet onze bedoeling de verdienste
van de verkoopers te minachten, maar wel die van de reparateurs naar
waarde te schatten. Een goed reparatiewerkhuis kan de faam van een
radiohandel in hooge mate bepalen. Dit is het beste bewijs voor de
groote waarde van den hier geleverden arbeid.
1. De reparatie van Radio-apparaten.
a) Algemeenheden over de r a d i o w e r k p 1 a a t s.
Vooreerst willen wij doen opmerken, dat het voor succesvolle
economische en vlugge uitvoering van reparaties niet zoozeer aankomt
op de inrichting der werkplaats als op de ervaring en de kennis der
vaklieden, waaraan de reparaties worden toevertrouwd.
Het is vaak verrassend, met welke geringe middelen en beperkte
inrichting een goede reparatievakman terecht komt. In wervingsbrieven
en prospecti vindt men vaak aangekondigd. dat de firma over een
voortreffelijk ingericht reparatiewerkhuis beschikt; de hoofdzaak — ge
schoold personeel — vindt men daarentegen in het geheel niet, of maar
toevallig en op de tweede plaats vermeld. Uit een dergelijke aankondi
ging leidt de vakman onmiddellijk af, dat de betreffende firma nog nooit
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grondig de eischen van het reparatiewezen onderzocht heeft, anders
zou ze namelijk hare goede vaklui op den voorgrond stellen.
Spreken wij thans over de inrichting der werkplaats. Wij vernoe
men hier slechts die zaken, welke volstrekt noodig zijn om behoorlijke
reparaties te kunnen uitvoeren. De opsomming van andere apparaten
en gereedschappen kunnen wij weglaten daar zij in werkelijkheid slechts
zelden noodig zijn. Het zou bijgevolg doelloos en oneconomisch zijn
en reparatiewerkplaats te overvloedig in te richten.
In de eerste plaats zijn perfecte gereedschappen noodig, waarvan
voor eiken reparateur een volledig stel beschikbaar moet zijn. Men
richt zich best naar de gereedschapsverzameling van een mechanieker
voor fijn werk. Volstrekt noodig zijn:
Vijlen in verschillende grootten en vormen, ronde tangen, knip
tangen, platte tangen, universeele tangen, schroevendraaiers van alle
mogelijk afmetingen en in grootere aantallen, soksleutels van 2 tot 10
mm. een goede metaalzaag, een handboormachine, spiraalbooren van
alle maten, pincetten, plaatscharen, montagemessen, hamers, handschroeven en een werkschroef. Het is verder zeer goed, over een vol
ledige draadsnijinrichting te kunnen beschikken, het belangrijkste is
echter prima soldeertuig. Wij hebben er reeds op gewezen, dat voor den
radiotechnicus uitsluitend electrischc soldeerbouten in aanmerking ko
men. Wat wij vroeger hierover gezegd hebben, geldt vanzelfsprekend
ook hier.
Zooals voor de constructie van zelfbouwapparaten is het ook voor
de reparatiewerkplaats gewenscht, met een paar werktuigmachi
nes uitgerust te zijn. Een kleine electrisch aangedreven draaibank en
een boormachine zijn bizonder nuttig. Een ronde zaag mag in geen
enkel reparatiewerkhuis ontbreken, daar men herhaaldelijk aluminium
of isolatieplaten door te snijden heeft. Dit is ook zoo voor de werkplaat
sen van een onderdeelenhandel. want door de amateurs worden vaak
op maat afgesneden platen besteld. Het verdeden van platen met de
handzaag is een zware arbeid, die lang duurt, terwijl met een goede
ronde zaag het werk gemakkelijk en vlug gaat. Men zal er echter op
letten, dat steeds voor de te snijden stof een geschikte zaag gebruikt
wordt; anders is de snede slecht, het zagen wordt moeilijk, en het
gereedschap zelf wordt in korten tijd onbruikbaar, wanneer ze voor
het zagen van ongeschikte stoffen gebruikt wordt. Welke zagen voor
de verschillende grondstoffen vereischt zijn, komt men te weten van
den leverancier van het gereedschap.
Nu wat over de electrische hulpmiddelen:
Voor alles zijn enkele goede gelijkstroom- en gelijkspanningsmeetinstrumenten met de meest verschillende meetbereiken noodig. Al
leen draaispoelinstrumenten komen hiervoor in aanmerking. Zeer ge
schikt zijn goede universeele meetinstrumenten, waarvan vele types in
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den handel zijn .zoowel voor gelijk- als voor wisselspanningsmetingen.
Het handigst zijn die meetinstrumenten, waarvoor geen voorschakelblok noodig is, om wisselstroommetingen te doen. Meestal is een dub
bele aflezing noodig: eene op de schaal van het meetinstrument en eene
op een hulpschaal, waardoor gemakkelijk afleesfouten gemaakt wor
den. Instrumenten met afzonderlijk voor wisselspanning en voor stroom
metingen geijkte schaal zijn veel comfortabeler en nauwkeuriger bij het
aflezen. Meestal zijn deze meetinstrumenten vrij duur, in kleinere werk
huizen (ook door amateurs) wordt vaak gebruik gemaakt van de eer
ste soort met afzonderlijken wisselstroom-voorschakelblok. Van de
gelijkstroom- en gelijkspanningsapparaten moeten in grootere werk
plaatsen steeds meerdere stuks ter beschikking staan, daar zij voort
durend in gebruik zijn; in elk geval moet elke reparateur over eigen
instrumenten kunnen beschikken; spaart men hierop uit. dan gaat veel
werktijd verloren met wachten op het vrijkomen van een meetinstru
ment. Verder verdient het aanbeveling enkele weekijzer meetinstrumen
ten voor gelijk- en wisselstroom aan te koopen. Zij zijn zeer dienstig
voor het bepalen der spanningen aan voedingstransformatoren en in
andere gevallen, waar een grootere belasting door het meetapparaat
zonder invloed op de verkregen resultaten blijft.
Een goede ohmmeter met verschillende meetbereiken mag ook niet
ontbreken. Bovendien bewijst een capaciteitsmeetbrug goede diensten,
b.v. wanneer het er om gaat de waarde van een onbekenden conden
sator in een radio-apparaat te bepalen, alvorens hem te vervangen. Een
golfmeter is volstrekt noodig; nochtans volstaat een tamelijk eenvoudig
type, b.v. een absorbtie golfmeter. Zeer waardevol maar niet volstrekt
onmisbaar is een gevoelige lampvoltmeter, volstrekt noodig daarentegen
is weer een werkelijk nauwkeurig geijkte en betrouwbare meetzender.
De output behoeft niet groot te zijn, daarentegen moet de uitgangsspanning nauwkeurig te regelen en af te lezen zijn. Om deze reden
kunnen wij niet aanraden een zelfgebouwden meetzender te gebruiken,
want de hierboven gestelde eisch is zeer moeilijk te vervullen. Alles
zins kost een goede industrieele meetzender minstens 3.500 fr. (220
fl.) ; in een grootere reparatie-inrichting is deze soms in betrekkelijk
korten tijd gedelgd, daar men bij het trimmen van ingewikkelde industrie-apparaten veel gemakkelijker werkt, en heel wat minder tijd
besteedt. Een der belangrijkste electrische hulpmiddelen in het reparatiewerkhuis is de glimlamp. Zij mag op geen enkele werktafel ontbre
ken: wij hebben hierover vroeger reeds een en ander gezegd. Een ohm
meter met ingebouwde droge batterij is eveneens bijna onmisbaar, in
dien men reparaties buiten het werkhuis verricht. Hierdoor wordt men
onafhankelijk van het lichtnet, en kan met vrij groote nauwkeurigheid
de waarde van weerstanden bepalen. Daarover zeggen wij meer in
hoofdstuk X. dat men best samen met dit hoofdstuk bestudeert.

849

Vanzelfsprekend moet een betrekkelijk groote keuze weerstanden
en blokcondensatoren in voorraad gehouden worden, alsmede lampen
van alle gebruikelijke types en dergelijke andere zaken, die vaak moeten
vervangen worden. Ook zal men onderdeden van bepaalde apparaten,
die. naar de ervaring heeft aangetoond, gemakkelijk defect worden,
voorradig houden. Men spaart daardoor veel tijd, en men kan de klan
ten ook sneller bedienen. Het gebeurt herhaaldelijk, dal de klant onge
duldig wordt, indien hij lang moet wachten op een reparatie, die niet
kan gebeuren, omdat een besteld onderdeel niet tijdig geleverd wordt.
Van zeer groot belang is de doelmatige inrichting der reparatiewerkplaats. Men zou kunnen beweren, dat het economische werken
rechtstreeks afhankelijk is van de goede en logische inrichting van
het werkhuis, wat dit beteekent wordt ons slechts duidelijk, als wij
overwegen, dat men alleen dan een apparaat juist en goed kan repareeren, wanneer men zich in een rustige en stille plaats bevindt. H e t
is het hoogste gebod, in een werkplaats, waarin tevens
machines en daaronder wellicht een ronde zaag geplaatst zijn, wordt
het voor den reperateur op den duur een kwelling, met het gevolg,
dat kwaliteit en kwantiteit van zijn werk zeer vlug en aanzienlijk ver
minderen. Dit is begrijpelijk, als men bedenkt, wat de zenuwen in der
gelijke omstandigheden te lijden hebben. Men stelle zich slechts het
gedruisch voor in een aldus ingerichte werkplaats op het oogenblik,
dat een plaat wordt gesneden, terwijl op hetzelfde oogenblik de boor
machine loopt, en drie of vier reparateurs een zeer sterk sein uit de
door hen gerepareerde toestellen opwekken. De geluiden in een
montagehal of op een drukke straat zijn niet erger dan dit gedruisch
in een betrekkelijk enge kamer. In die voorwaarden moet dan misschien
een meerkringsuper nauwkeurig onderzocht en afgetrimd worden. Men
zal antwoorden: dat is onmogelijk. De praktijk toont echter het tegen
deel aan, want jammer genoeg bestaan er nog altijd reparatiewerkhuizen. die aan dergelijke gebreken lijden, daar men het de bezitters niet
in het hoofd kan praten zich de betrekkelijk geringe meer kosten voor
een goede inrichting te getroosten.
De vaklieden, die ondanks dergelijke ongunstige omstandigheden,
wij zouden bijna zeggen met doodsverachting, dagelijks opnieuw de
moeilijkste problemen aanvatten en oplqssen, zijn naar onze meening
te beklagen.
Daarbij is het geenszins moeilijk of duur dit alles te verhelpen.
Men heeft er slechts voor te zorgen, dat twee werkkamers beschik
baar zijn en dat ze acoustisch volkomen van elkaar gescheiden zijn,
d.i. met een geluidsdicht beschot tusschen beiden. Dit is in het geheel
niet moeilijk te verwezenlijken. In de eene kamer bevinden zich de
werktuigmachines en wordt het zuiver mechanische werk gedaan, terwijl
de tweede kamer slechts dient voor het opsporen van fouten; het con-
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troleeren, het trimmen, het meten en het afwerken der reparaties,
waarvoor men hoogstens een schroevendraaier, het soldeertuig of een
tang noodig heeft. Het is verder van zeer groot belang, dat de ver
schillende werktafels eveneens volkomen geluidsdicht van elkaar ge
scheiden zijn. Alleen dan is het mogelijk zich op het gestelde pro
bleem te concentreeren, en ongestoord door het overige arbeidsgeruisch
de fout op te sporen. Het beste bouwt men kleine geluidsdichte afzonderlijke cabines van ongeveer 3 tot 4 m" oppervlakte, waarin bij
voorkeur twee tafels en een gemakkelijke stoel zijn ondergebracht.
Boven de werkplaats hangt een luidspreker en is een klein schakelbord
gemonteerd, waarop stopcontacten voor vier netspanningen aanwezig
zijn (110 tot 220 Volt gelijk- en wisselspanning). Bovendien moeten
daar ook de noodige controle-inrichtingen voorhanden zijn, waarbij in
de eerste plaats de glimlamp behoort. Vanzelfsprekend moet elke ca
bine goed verlicht zijn en behoorlijk verlucht; werkplaatsen in duistere
kelders of muffe achterhuizen zijn menschonwaardig en mogen door
een menschlievende werkgever niet meer geduld worden.
Nog een woord over de zitplaats. Vaak vindt men in werkhuizen
stoeltjes met rond zitvlak zonder rugsteun. Voor zuiver mechanisch
werk kan dit gaan. Voor een bezigheid, die gedeeltelijk uit « denk
werk » bestaat, zijn zij niet geschikt. In de reparatiedienst is men zeer
vaak verplicht het werk een ©ogenblik te onderbreken, om over een
of ander technisch probleem na te denken. Een stoel zonder rugsteun
is dan zeer oncomfortabel. Een goede stoel kost niet veel meer dan een
klein rond stoeltje en het verschil is spoedig gedelgd, daar bij het na
denken het lichaam een korte poos uitrust.
Al deze wenken kunnen voor vele lezers zonder belang schijn'en.
Nochtans heeft de ervaring geleerd, dat deze kleine zaken een zeer
groot belang hebben, en in elk geval veel grooter dan men gewoonlijk vermoedt.
In groote werkplaatsen voorziet men naast de afzonderlijke cabines nog best een derde kamer, waarin de grootere meetapparaten en
al die inrichtingen ondergebracht zijn, die slechts zelden tegelijkertijd
door meerdere arbeiders gebruikt worden, en waarvan dan ook maar
een exemplaar beschikbaar is. Daarbij behooren in de eerste plaats
de meetzender. de lampvoltmeter, de capaciteitsmeetbrug, enz. Dat alle
plaatsen niet alleen goed verlucht maar ook goed verwarmd dienen te
worden is vanzelfsprekend.
Zeer voordeelig maar niet volstrekt onontbeerlijk is een kooi van
Faraday, dit is een klein hokje, waarvan de vloer, de zoldering en
de wanden volkomen met draadgaas of een draadvlechtsel bedekt zijn,
of eenvoudig uit een metalen vlechtsel bestaan. Dit draadvlechtsel
schermt tamelijk werkzaam tegen uitwendige storingen af, terwijl ander
zijds stoortrillingen, die door een apparc.at in de kooi worden opgewekt,
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niet zoo sterk naar buiten uitgestraald worden. Een dergelijke kooi
is van zeer groot belang, wanneer in de werkplaats herhaaldelijk zeer
nauwkeurige metingen of fijn trim werk moet geschieden. Het is van
belang, dat de kooi electrisch volkomen dicht is. m.a.w. dat er geen
leemten in de afscherming voorkomen ook niet in de buurt der toe
gangsdeur, en dat de kooi op meerdere plaatsen een zeer goede aardverbinding heeft. Is dit niet het geval, dan zal de werking der geheele
afscherming zeer bedenkelijk zijn.
Gas- en wateraansluiting zijn zeer voordeelig, alhoewel niet vol
strekt onmisbaar. Water heeft men voor alles noodig, wanneer alle re
paraties worden uitgevoerd, en gas gebruikt men bij het voorwarmen
van grootere te soldeeren of te lasschen deelen
Tenslotte moet voor eiken reparateur, die ook buiten het atelier
werkt, een montagekoffer beschikbaar zijn met de voornaamste gereed
schappen en de belangrijkste controlemiddelen. Een grootere koffer
bevat het noodige materiaal voor den antennebouw. Als hulpmiddelen
moeten in de eerste plaats aanwezig zijn: een draaggordel, een paar
(lakschoenen, een stevig touw, een kleine voorraad gips, benevens
spatels, enz. Het noodige materiaal voor de antenne-inrichting zelf moet
natuurlijk ook in den koffer aanwezig zijn.
Tot daar over de inrichting en uitrusting eener reparatiewerkplaats. Het is duidelijk, dat men doorgaans niet streng aan dit schema
behoeft vast te houden, want in elk geval zal de inrichting natuurlijk
vóór alles aangepast zijn aan de apparaten, die het meest ter reparatie
komen. Het heeft geen nadeel met weinig te beginnen, en de inrichting
aan te vullen, naarmate dit noodig blijkt. Vroeg of laat zal men b.v.
onvermijdelijk een electrischen gramofoonmotor met toonafnemer noo
dig hebben; wanneer men een gramofoonmotor installeert, voorziet
men best een aansluiting van den toonafnemer op elke werktafel. Op
die wijze verkrijgt men de mogelijkheid laagfrequentversterkers vlug

te controleeren op toonkwaliteit door het spelen van een goede gramofoonplaat. Een dergelijke proef is echter subjectief. Een objectieve con
trole verkrijgt men door het afspelen van een frequentieplaat, waarop
alle toonfrequenties van 30 tot 10.000 Hz gelijkmatig opgeteekend zijn.
Met een lampvoltmeter of met een outputmeter kan men dan de frequentiekromme aan de uitgangsklemmen bepalen. Een speciale laagfrequenttoongeneratcr wordt daardoor onnoodig, want nauwkeurige me
tingen. waarvoor een rein-sinusvormige spanning noodig is. worden
in de reparatiewerkplaats toch niet gedaan.
Thans gaan wij over het reparatiewerk zelf spreken. Op grond van
talrijke praktische ervaringen, die bij de observatie of het aanleeren
door beginners verzameld werden, kan men over het algemeen zeggen,
dat het doeloos is zich als nieuweling aan een bepaald schema te hou
den, dat alle in aanmerking komende reparatiegevallen omvat, en dit
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schema in het geheugen te prenten. Uit deze werkwijze zou men geen
enkel nut halen. Er bestaan velerlei foutentabellen, waarin alles samen
gevat is, wat aan fouten eenigzins denkbaar is en ook zeer aanschou
welijk hunne kenteekens, alsmede de oorzaken en de middelen aangeven,
om ze op te heffen. Dergelijke tabellen zijn zeer nuttig, wanneer men
een of ander probleem bestudeeren wil. Een bizonder goede samenvatting, die op grond van verregaande praktische ervaringen werd uitgewerkt, vindt men in R. Deschepper « Radio Service »,, vierde uitgave, blz 1 39 en volgende. Een zeer goed werk, waarin de reparatie
van radiotoestellen zeer uitvoerig en degelijk behandeld wordt is R.
Schadow « Handboek voor den Radioreparateur ». Bij opsporingen
kunnen deze twee werken, — vooral het laatstgenoemde, dat wij zon
der voorbehoud aanbevelen — zeer goede diensten bewijzen.
De oudere reparateurs hebben hunne kennis en ervaring bijna alle
zonder v reemde hulp verzameld. Naar onze meening is dit ook de beste
weg, maar nochtans niet de kortste. Bovendien is de toestand intusschen sterk veranderd. Thans is het in elk geval niet meer zoo gemak
kelijk, door eigen werk, de noodige reparatiepraktijk te verkrijgen, daar
men de studie onmiddellijk moet beginnen met ingewikkelde moderne
ontvangers. Men kan dus niemand aanbevelen eerst met de reparatie
van kleine apparaten te beginnen, om daarna de middelmatig groote
en tenslotte de ingewikkelde apparaten ter hand te nemen. Deze metho
de zou slechts in uitzonderlijke gevallen kunnen gevolgd worden. Het
gemakkelijkst gaat dit nog in groote reparatiewerkhuizen, waar men
tusschen de dagelijks inkomende apparaten er steeds van elke soort
vindt. In kleine reparatie-ateliers is dit maar zelden het geval, en dan
moet men — goedschiks kwaadschiks — de apparaten nemen, zooals
ze ter reparatie worden aangenomen. Indien het eenigzins mogelijk is,
zal men als beginner bij voorkeur de minder ingewikkelde schakelingen
uitzoeken.
■
Uit b o e k e n kan men het repareeren geens■
zins aan11 e e r e n e n zeker niet het opsporen van
B
fouten.
Men zal slechts dan een goede reparateur worden, indien men da
verstaat. om uit de
gelijks met de apparaten zelf bezig is, en de kunst verstaat,
verrichte reparatie de noodige gevolgtrekkingen te maken, en aldus ervaringen te verzamelen.
In het hieronderstaande kunnen wij bijgevolg slechts richtlijnen
aangeven, waarmede men in alle omstandigheden rekening zal te hou
den hebben, indien men niet oneconomisch en ondoelmatig wil werken.
Onze zoo vaak herhaalde raadgeving tot zeer uitgebreiden praktischen
arbeid heeft precies voor den radioreparateur het grootste belang.
Alvorens wij ingaan op details, moeten wij ons principieel den
steeds weerkeerenden reparatieweg goed in het hoofd prenten, hij is
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Samengesteld uit het opsporen der fout en de opheffing
ervan.
Het moeilijkste is het opsporen der fout. Daardoor verstaat men
het methodische opzoeken der fout aan de hand van de ziektesymptomen (zie R. Schadow « Radioreparateur » ). Voor den beginner is
het zeer belangrijk, eerst — tenminste ongeveer — de zieke plek te
bepalen. Op die wijze komt hij het verst, want om deze plek te vin
den, kan hij zich — behoudens enkele uitzonderingen — bedienen
van een paar eenvoudige regelen, die wij later zullen opgeven Is de
zieke plek bepaald, dan is reeds veel gedaan: men heeft dan, zooals
men dit uitdrukt, de fout eenigzins omschreven, d.i. ongeveer bepaald,
waar men verder moet zoeken, en waar verdere opsporingen doelloos
zijn. Men kan dus zijn volle aandacht concentreeren op het zieke deel

van het apparaat.
Het omschrijven of lokaliseeren van de fout gebeurt dan verder.
Zooals een politiecordon steeds nauwer samentrekt om een in een woud
verborgen misdadiger op te sporen, zoo tracht men ook nader op het
spoor der fout te komen. Vele moeilijkheden zal men uitprobeeren en
verwerpen. Op die wijze blijven tenslotte slechts nog weinige mogelijk
heden over, en dan is het niet al te moeilijk meer, de werkelijke oor
zaak van de fout te vinden. Diegene welke geheel systematisch werkt
zal het vlugst tot een resultaat komen. Probeeren op goed geluk af. is
beslist te verwerpen. Daarbij is men op het toeval aangewezen, d.i. men
tast in het duister.
Na het vastellen van de oorzaak der fout, begint de opheffing
der fout. In fabrieksapparaten is het opheffen van fouten meestal zeer
eenvoudig, daar ze doorgaans tot zuiver mechanische bewerkingen be
perkt is, die zonder bizondere inspanning kunnen uitgevoerd worden.
Dit is niet het geval, wanneer het apparaat van nature uit opvallende
gebreken vertoont. In zulke gevallen, die vooral bij zelfgebouwde ap
paraten voorkomen, is het opheffen der fouten soms wel moeilijker,
dan het opsporen ervan. Nochtans behooren dergelijke problemen min
der tot het gebied der reparatiepraktijk dan tot het gebied der prak

tische constructie.
Om de fout te omschrijven zal de beginner eerst een zeer grove
lokaliseering in een der volgende groepen beproeven:
Fouten in het hoogfrequentdeel.
Fouten in den detector,
Fouten in het laagfrequentdeel,
Fouten in het voedingsdeel.
Fouten aan den luidspreker,
Fouten in speciale schakelingen.
Fouten, die op een dezer plaatsen optreden, kan men steeds vol
gens vaste regelen van elkaar onderscheiden. Bijgevolg zal ook de be-
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ginner zich daar naar richten. Een verdere schematiseering is overtollig
en schadelijk. Vanzelfsprekend heeft deze indeeling vooral betrekking
op omroepontvangers, waarmede men in de reparatiepraktijk het meest
heeft af te rekenen. De bij radio-apparaten opgedane ervaring kan ech
ter ook loegepast morden op andere radio-apparaten.
b) Fouten in het HF-deel.
Onder den naam HF-deel verstaan wij hier slechts de HF-trappen
in den eigenlijken zin van het woord; een roosterdetector zonder HFversterker heeft vanzelfsprekend ook een HF-deel; dit wordt echter
best samen met den detector behandeld, want dit is doelmatiger.
Fouten in het hoogfrequentdeel doen niet noodzakelijk de ont
vangst geheel uitvallen, zelfs niet wanneer de eene of de andere trap
of zelfs al de HF-trappen volkomen uitgeschakeld zijn. Het is o.a.
goed mogelijk, dat b.v. een sterke naburige zender, door directe instra
ling over het net of over korte verbindingen, aan den detector nog een
voldoende HF-spanning opwekt, om demodulatie te verkrijgen. Het ze
kerste kenmerk voor fouten in hel HF-deel is dus een zwakke ontvangst
van sterke zenders, die nochtans meestal onvervormd en zuiver schijnt.
Volkomen zekerheid over het feit, dat de fout in het HF-deel ligt, ver
krijgt men door een losse aankoppeling der antenne met den detector
op een punt, waar gewoonlijk de door de HF-trappen geleverde span
ning aangevoerd wordt. Meestal volstaat het. de antenne over een con
densator van 20 tot 100 cm (naar gelang de lengte der antenne) met
dit punt te verbinden.
Ontvangers met terugkoppeling gaan dan aan het genereeren op
de normale positie van den terugkoppelcondensator, juist alsof alles
normaal was; dit is tevens een teeken voor het feit, dat de demodulator
in normalen toestand is. De zenders komen nochtans niet of zeer zwak
door; men verkrijgt den indruk, alsof geen antenne met het apparaat
verbonden is. Voor den detector is dit ook het geval, want zijne an
tenne. namelijk de HF-bron, is eigenlijk de voorafgaande HF-versterker.
Bij ontvangers zonder terugkoppeling (b.v. bij supers) treden ge
lijkaardige verschijnselen op. Alleszins is hier een antenneproef op den
detector niet mogelijk, want voor den demodulator liggen immers de
op een bepaalde golf afgestemde rniddenfrequentkringen; de midden
frequentgolf ligt echter buiten het omroep- en het lange-golfbereik. Men
sluit in dit geval een meetzender aan, die op de middenfrequentie is
afgestemd, en die met een hoorbare frequentie gemoduleerd is. Is alles
in orde, dan wordt de modulatietoon in den luidspreker waarneembaar.
De bijna niet waarneembare ontvangst wijst dus op een fout in het
HF-deel, voor zoover het middenfrequentdeel in orde is. Hieraan kun
nen wij tevens bijvoegen, dat in supers de fouten in het middenfrequent
deel dezelfde symptomen verwekken als fouten in HF-trappen bij het
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aansluiten van den gemoduleerden meetzender aan de ingangsklemmen

van het middenfrequentdeel. Dan verkrijgt men dezelfde condities zooals bij ontvangers met rechlstreeksche versterking. Dit behoeft wel niet
verder te worden toegelicht. Verder wijzen de volgende verschijnselen
op een mogelijke fout in de HF-trappen: voortdurend genereeren van
den ontvanger, d.i. ook bij zoo zwak mogelijke terugkoppeling.
Vervorming der weergave, die verdwijnt, wanneer men de antenne
met den detector koppelt en de HF-lampen uitschakelt.
Het meest voorkomende geval is nochtans het hierboven beschre
ven niet volledige uitvallen der ontvangst.
Wij r esu meeren: Kenmerken
enmerken voor fouten i n het
HF-deel: zeer zwakk e ontvangst ; evtl. genereeren
en vervorming. Zekere bepaling: uitnemen der HFlampen en antenneproef aan den roosterdetector ;
bij middenfrequenttrappen kan men slechts met een
meetzender werken.
c) Fouten in den demodulator.
Fouten in den demodulator doen het apparaat steeds geheel stil
vallen. Ontvangers met terugkoppeling kunnen niet meer in genereerenden toestand gebracht worden. De afstemming is volkomen onwerk
zaam. Een met de LF-uitgangskringen verbonden LF-spanning wordt
daarentegen normaal versterkt. Al deze kenmerken wijzen er op, dat
de detector geheel onbruikbaar geworden is.
Andere storingen, die van den detector kunnen voortkomen, ver
oorzaken vervorming en soms ook het uitvallen der terugkoppeling bij
voor het overige normale ontvangst. Voor het laatstgenoemde ver
schijnsel is natuurlijk verondersteld, dat alleen de detector en niet het
hoog- of middenfrequentdeel teruggekoppeld is; deze gevallen komen
echter zoo zelden voor, dat wij ze hier buiten beschouwing kunnen
Jaten. Stelt men vervorming vast, dan zal men natuurlijk eerst onder
zoeken of het LF-deel goed werkt.
De manier, waarop het genereeren begint, geeft o.a. ook min of
meer aanwijzingen over de fouten in den demodulator. Het kan voor
komen, dat de arbeidsvoorwaarden van den demodulator onder den
invloed van eene of andere omstandigheid gewijzigd zijn. Meestal wordt
dan de werking der terugkoppeling beïnvloed. Was deze oorspronke
lijk zacht, dan kan ze ook plotseling of langzaam hard en onstuimig
worden. Meestal wordt dit door fouten in de lampen veroorzaakt. Ook
sommige gevallen van instabiliteit kunnen door den detector veroor
zaakt worden.
fouten
Wij resumeeren: Kenmer k e n d
voor
de
aan den demodulator is het v o 1 k o m e n s t i 1 v a 11 e n van
d en ontvanger, soms treedt vervorming op of verandering der terugkoppeling en instabiliteit. Zekere
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co n trole van het LF-d e e 1, verder onderd en d e m o d u 1 a t o r t r a p.
d) Fouten in het LF-deel.
Is het LF-deel volkomen buiten bedrijf gevallen, dan is gewoon
lijk geen ontvangst mogelijk. De LF-spanning wordt dan niet meer
versterkt, ofwel geeft de eindlamp geen energie meer af aan den luid
spreker. Het zekerste middel om met zekerheid vast te stellen, of er
fouten in het LF-deel zijn, bestaat in het aanleggen van de LF-span
ning aan den ingang van het LF-deel. Is dan in den luidspreker niets te
hooren, dan is het doelloos, op een andere plaats te zoeken.
Andere fouten in het LF-deel veroorzaken verzwakte of vervorm
de ontvangst. Dit verschijnsel kan ook het gevolg zijn van fouten in het
HF- of demodulatordeel, zooals wij reeds gezien hebben. Hierover
krijgt men bescheid door de LF-proef. Zij levert beslist slechte resul
taten als: vervormde ontvangst en te geringe geluidssterkte, wanneer
de fout in het LF-deel ligt.
Een zeer bondige voorcontrole van het LF-deel bestaat in de zooge
naamde vingerproef, die bestaat in het aanraking van het rooster der
eerste LF-lamp met een vochtigen vinger. Werkt de versterker be
hoorlijk, dan ontstaat hierdoor meestal een sterk brommen en huilen.
Treedt dit verschijnsel niet op, dan kan men met zekerheid besluiten
tot een fout in het LF-deel. Alleszins kunnen wij deze controle slechts
aanbevelen voor meer geoefenden, daar zij ook tot verkeerde conclu
sies kan voeren.
Knor-, kraak- en drupgeruischen wijzen soms ook op fouten in
het LF-deel; dit moet dan nader onderzocht worden.
Wij resumeeren: Kenmerken
ken voor fouten in het
LF-deel1 zijn: volledig
stilvallen van het apparaat,
volle
vervorming, zwakke
zwakk e ontvangst en soms drup-, knoren k raakgeruischen.
hen. Zekere bepaling: steeds door
het aan
aanleggen van L F - s p a n n i n g e n aan den ingang
van den versterker; bij twijfelachtige v e r s c h iji n s e 1 e n
een verder onderzoek van het LF-dee 1 n o o d i g.
i s
e) Fouten in het v o e d i n g s d e e 1.
Is het voedingsdeel buiten gebruik, dan zwijgt het apparaat ge
heel; men hoort dan ook geen nevengeruischen als netbrom, zoemen
enz. Vanzelfsprekend zoekt men bij het volledig stilvallen der ont
vangst in de eerste plaats steeds naar fouten in het voedingsdeel, en
de opsporing begint met de controle van alle bedrijfsspanningen en
stroomen.
De behoorlijke vaststelling van fouten in het voedingsdeel ge
beurt steeds door het meten der totale anodespanning. Dit gebeurt met
een goeden voltmeter. Bij gelijkstroomapparaten meet men het best
op het vertakkingspunt van al de anodespanningen, bij wisselstroom- en

bepaling :
zoek van
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W.G.-toestellen direct aan den afvlakcondensator. De aanwezigheid van
gloeistroom kan men in alle apparaten zeer oppervlakkig controleeren.
door het warm worden van de lampenballons na te gaan. Bij gelijk-

stroomapparaten ook door het branden der schaalverlichting. In wisselstroomontvangers is het branden der schaalverlichting geen bewijs,
dat de gloeistroom aanwezig is, vermits deze lampjes niet in den gloeikring liggen.
Fouten in het voedingsdeel kunnen verder toon- of bromgeruischen alsmede « knorrende » weergave voor gevolg hebben. Bij de
meeste van dergelijke gevallen is er een fout in de afvlakinstallatie.
Een ander kenteeken voor fouten in het voedingsdeel is het voort
durende doorbranden van smeltzekeringen, of, voor zoover geen smeltzekeringen zijn ingebouwd een overmatige verwarming van het appa
raat, die in erge gevallen gepaard gaat met rookontwikkeling. De vast
stelling der oorzaken van de fout is dan natuurlijk zeer eenvoudig.
Wij resumeeren: Kenmerken
voor de
fouten i n
lC e n m e r
d
het voedingsdeel
eel zijn: volkomen
vo
stilvallen
11
van den
het
ontvanger of brom- en f 1 u i 11 o o n t j e s, alsmede
a1
heet worden
van het apparaat.
Zekere
wor
Zek ere bepaling:
Steeds door zorgvuldig nameten der bedrijfsspanbe
n i n g.
f) Fouten in den luidspreker.
De hiernavolgende uiteenzetting geldt natuurlijk ook voor koptelefoons, indien het apparaat geen luidspreker bezit.
Vallen de andere onderdeden van den ontvanger om eene of
andere reden niet onder verdenking, dan ligt het voor de hand, dat
de fout in den luidspreker dient gezocht te worden. Men doet dit,
door een anderen luidspreker in te schakelen. Werkt het apparaat dan
behoorlijk, dan is natuurlijk de luidspreker in fout.
Is bij dynamische luidsprekers de trilspoel onderbroken dan valt
de ontvanger doorgaans volkomen stil, d.i. de anders ook altijd aan
wezige netbrom verdwijnt geheel; de ontvanger is « dood » of « stom »
zooals men dat in vaktaal noemt. Onderbrekingen in de anodeverbinding der eindlamp herkent men ook aan het eigenaardige gedrag, in
dien de eindlamp een pentode is: het schermrooster begint namelijk
te gloeien, daar het de geheele emissiestroom opneemt.
Is er geen onderbreking, dan ontstaat vervorming en verzwakte
weergave, alhoewel de ontvanger voor het overige in orde is; in dit
geval is de luidspreker slecht geregeld.
Bij electromagnetische luidsprekers kan, natuurlijk ook door het
uitblijven der bekrachtiging, plotseling zeer zwakke weergave ontstaan.
Ofwel ontbreekt dan de gelijkspanning, of is de bekrachtigingsspoel
onderbroken; het laatstgenoemde geval komt nochtans niet al te vaak
voor. Meestal ontstaan geheel andere fouten: zoo wrijft b.v. de tril-
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spoel gemakkelijk tegen de wanden van de zeer smalle luchtspleet,

wat natuurlijk de vrije beweging verhindert, en gekletter voor gevolg
heeft. Hetzelfde geldt voor magnetische luidsprekers, indien het anker
tegen de poolschoenen blijft rusten. Met dergelijke verschijnselen moet
men vooral rekening houden bij vierpolige magneetsystemen.
Wij resumeeren:
resumeeren : Kenmerken voor fouten in luidwa
sprekers zijn: z
zwakke
ontvangst, gloeien van het
ein
s c h e r m r o o s t e r der eindlampen,
en zeer zwa k k e e n
vervormde weergave. Zekere vaststelling: door het
aansluiten van een anderen luidspreker.
g) Fouten in speciale schakelingen.
Hier zullen wij slechts de kenmerken en de vaststelling der fouten
bespreken, die vaak voorkomen en herhaaldelijk weerkeeren.
Fouten in den oscillator van supers. Meestal houdt de trilling
geheel op. Het volkomen stilvallen van den ontvanger of het door
slagen van een zender in de onmiddellijke nabijheid der middenfrequentie over de geheele afstemschaal, zonder dat een andere zender
kan ontvangen worden, zijn hiervoor zekere kenteekens. Voor het niet
genereeren van den oscillator bestaat er een controle, die hierover vol
strekte zekerheid verschaft: men sluit gedurende de werking van den
ontvanger den draaicondensator van den oscillator kort. Bemerkt men
dan geen verandering, hoort men b.v. geen sterk kraken of ruischen,
dan kan men zonder eenig gevaar den oscillator verdenken. Sterk flui
ten over het geheele golfbereik is eveneens een bewijs van fouten in
den oscillator. Dit komt echter minder vaak voor.
In dergelijke gevallen wekt de oscillator krachtige harmonischen
op, die sterk storen. Bij oorspronkelijk goed-werkende apparaten komt
dit verschijnsel achteraf bijna niet voor, daarentegen gebeurt het wel
vaak bij nieuw ontwikkelde apparaten, waarvan de oscillatorkoppeling
te vast is.
Fouten in het middenfrequentdeel. Hier zou men dezelfde be
schouwing kunnen maken als over de fouten in het hoogfrequentdeel.
Wij verwijzen dus naar het hierboven gezegde.
Fouten in sterkteregelaars. Deze zijn gemakkelijk te herkennen
tijdens de bediening van den regelaar. Ofwel kan men in het geheel
geen regeling meer verkrijgen, ofwel kan men slechts regelen tot een
bepaald punt, van waaruit de geluidssterkte ofwel plotseling zeer groot
of zeer klein wordt.
Fouten in toonregelaars. Meestal gaan ze gepaard met krassende
geruischen, die overigens ook bij sterkteregel aar kunnen optreden. Het
zijn dan meestal fouten aan potentiometers. Het komt o.m. voor, dat
de toonregelaar volkomen onwerkzaam blijft; in dit geval heeft men
doorgaans met een onderbreking te doen.
Fouten in de A.S.R.-schakeling. Hier kunnen dezelfde verschijn-
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selen voorkomen als bij fouten in HF-versterkers: ofwel is de weer
gave te zacht, zoodat men praktisch slechts den lokalen of een zeer
sterken zender kan hooren, ofwel blijft de regelinrichting volkomen on
werkzaam. Het zekerste kenmerk is de uitslag van den mA-meter in
den anodekring der geregelde lamp. Een dergelijk meetinstrument moet,
volgens de uiteenzettingen in hoofdstuk III, bij afstemming op een
zender een veel zwakkeren stroom aanwijzen dan bij leegloop. Blijft
de stroom steeds op een minimumwaarde, die onafhankelijk is van de
afstemming, dan is dit een bewijs, dat de roosters der regellampen
voortdurend een te hooge negatieve voorspanning verkrijgen. In dit
geval voert ofwel de regeldetector wilde trillingen uit, ofwel zijn de
werkvoorwaarden om eene of andere reden veranderd. Volgt nochtans
uit de meting, dat bij afstemming de uitslag van het meetinstrument
bijna niet afwijkt van een tamelijk hooge waarde, dan wijst dit op een
onderbreking in de regelleiding of een gelijkaardige storing, waardoor
de automatische regeling buiten bedrijf wordt gesteld.
h) Fouten in t e 1 e v i s i e - a p p a r a t e n.
Op het oogenblik dat deze lijnen geschreven worden (Februari
1942) zijn nog weliswaar geen televisie-apparaten in den handel. Het
is echter niet uitgesloten, dat dit binnen afzienbaren tijd werkelijkheid
wordt. De radiotechnicus zal er daarom goed aan doen, zich van thans
af reeds vertrouwd te maken met de problemen, die bij de reparatie
van dergelijke apparaten kunnen optreden.
Een televisie-ontvanger is een zeer ingeiwkkelde constructie, die
in werkelijkheid uit vier belangrijke deelen bestaat: eerstens uit den
eigenlijken televisie-ontvanger, die de zenderimpulses opneemt en ze
in gedemoduleerden toestand doorgeeft, tweedens uit het deflectie- of
kipapparaat, waarmede het televisieraster verkregen wordt, derdens uit
de televisiebuis, en vierdens uit de voedingspparaten \ oor de andere
drie deelen. Bij het opsporen van fouten zal men eerst vaststellen,
welk dezer vier deelen gestoord is. Na deze vaststelling zal men het
gestoorde deel van naderbij onderzoeken, de fout opsporen en ze op
heffen. Dat is de grondregel voor de reparatie van om het even welke
televisie-installatie.
In de radiotechniek heeft men zich gewoon gemaakt bij het op
sporen van fouten steeds te werken volgens een vooraf bepaalde metho
de. Ook in de televisietechniek zal een dergelijk schema nuttig blijken
te zijn.
In principe maken wij onderscheid tusschen:
1. Rasterstoringen. De fout ligt gewoonlijk in het kipapparaat.
2. Storingen of uitblijven van den beeldinhoud; terwijl een goed en
degelijk synchroniseerbaar raster aanwezig is. De fout ligt meestal
in den ontvanger, in de amplitudezeef of in de synchronisatieschakeling.
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3. Volkomen uitblijven van het raster of den beeldinhoud of de licht
vlek. De fout ligt meestal in het voedingsdeel.
4. Volkomen uitblijven van raster en beeld ondanks behoorlijke
stroomverzorging. De fout ligt met zekerheid in de televisiebuis.
Wanneer wij thans de punten 1 tot 4 achtereenvolgens bespreken,
dan zullen wij zien, dat zij vaak gedeeltelijk door elkaar loopen, zoo
dat een volkomen scheiding der vier hoofdgroepen dus niet mogelijk
is. Elke radioreparateur kent dit verschijnsel uit de praktijk, en dat het
ook bij televisie-ontvangers niet anders is. ligt voor de hand.
I ) Rasterstoringen kunnen onder de meest verschillende vormen
optreden. Het meest voor de hand liggende geval is dat van een tot
één enkele horizontale of vertikale lijn samengeschrompelde raster.
In het eerste geval is de fout gelegen in het beeldkipapparaat, in
het tweede geval is het lijnkipapparaat in fout. Hebben wij slechts eene
horizontale lichtende lijn, dan beteekent dit, dat de in vertikale richting
werkzame beeldkipspanning afwezig is. Daardoor is de fout reeds in
hooge mate gelocaliseerd. Wij stellen vervolgens vast of de kip en versterkerlampen van het beeldkipdeel behoorlijke gelijkspanningen en
gelijkstroomen te verwerken krijgen, dus of ze in het goede werkpunt
verblijven. De daartoe noodige metingen vertoonen nauwelijks eenig
verschil met die. welke in de radiotechniek uitgevoerd worden. Men
werkt met goede en verliesvrije spannings- en stroommeters. Indien eene
of andere spanning ontbreekt of buiten de normale grenzen ligt, dan
is het voor den ervaren reparateur gemakkelijk den weerstand of den
condensator te vinden (desnoods met behulp der schakeling), waardoor
de afwijking veroorzaakt wordt. Zijn daarentegen al de gelijkstroomen
en spanningen in orde, dan moet men verder zoeken. Het is mogelijk,
dat de kip- of versterkerlampen bedorven zijn; onderbrekingen in den
kipcondensator zijn eveneens denkbaar; de geleiders kunnen onderbro
ken zijn, enz. Zoodra men zekerheid heeft, dat de fout in eenen of
anderen kiptrap zit, dan is het voor een ervaren technicus niet moei
lijk te ontdekken, waar ze eigenlijk schuilt.
Precies dezelfde methode volgt men, wanneer het lijnenkipapparaat defect is. d.i. indien men slechts één vertikale lichtende lijn ziet.
Wanneer de kipapparaten juist werken, moet men weer een zuiver raster
verkrijgen.
Een andere storing heeft men, wanneer het formaat van het raster
niet meer klopt, of niet meer bij te regelen is. Valt het raster te hoog
uit in verhouding tot de breedte, dan is de kipspanning of ook de kipstroom van het lijnenkipdeel te klein. Op gelijkaardige wijze als hier
boven kan men dan vastellen of de gelijkspanningen en stroomen van
dit kipdeel in orde zijn, ofwel of de schakeling misschien beschadigd
is. Te lage kipspanningen zijn natuurlijk in de eerste plaats het gevolg
van slechte versterker- of kiplampen. Derhalve verdient het steeds aan861

beveling, eerst de lampen te onderzoeken. Daardoor bespaart men veel
tijd.
Is het raster te breed in verhouding tot de hoogte, dan levert het
beeldkipdeel een te lage spanning. Men handelt hier op dezelfde wijze
als voor het lijnenkipapparaat, d.i. men tracht de oorzaak van de te
lage beeldkipspanning te bepalen.
Een andere rasterstoring bestaat daarin, dat de begrenzingslijnen
van het raster niet recht maar golfvormig verloopen. Ook hier onder
scheidt men twee gevallen. Zijn de boven- en onderkanten van het
raster golfvormig begrensd, dan is het beeldkipapparaat gestoord, en
hebben de zijkanten een golfvormig verloop, dan staan wij voor een
storing van het lijnenkipapparaat. In beide gevallen zijn het stoorspanningen uit het lichtnet. Doorgaans blijven de gegolfde begrenzingslij
nen staan, d.i. zij volbrengen geen slangenbewegingen. Dit bewijst, dat
de kipfrequentie synchroon loopt met de netfrequentie. Overigens wordt
dit effekt thans in de meeste gevallen opzettelijk verwekt, daar men
ondervonden heeft, dat dan kleine onvermijdelijke netstoringen veel
minder zichtbaar zijn, dan wanneer net- en kipfrequentie niet synchroon
loopen.

Het is niet gemakkelijk met zekerheid te bepalen, wat precies de
oorzaak der netstoring is. Om te beginnen sluit men de uitgangsklemmen van het gestoorde kipapparaat kort, om vast te stellen of de sto
ring werkelijk door het kipapparaat komt, ofwel of ze misschien over
de verbinding tusschen het kipapparaat en de televisielamp ontstaat.
Verdwijnt de storing niet bij de kortsluiting van het kipapparaat, dan
ligt in de verbinding tusschen het kipapparaat en de televisielamp
plotseling een zeer hoogen weerstand. Soms is het wel een gedeeltelijke
onderbreking. Daarom zal men de verbinding eerst nauwkeurig onder
zoeken, of alles in overeenstemming met het schakelschema wel in
orde is. De fout is meestal gemakkelijk te ontdekken. Verdwijnt daar
entegen de storing tijdens de kortsluiting geheel, dan kan men zeker
zijn van een uitgesproken fout in het kipapparaat. In dit geval neme
men eerst de kiplamp even uit, en onderzoekt of op het lichtscherm
nog eene of andere kleine stoorspanning te bemerken is. Vanzelfspre 
kend hebben wij dan geen raster meer, vermits door het wegnemen der
kiplamp, een der kipspanningen wegvalt; nochtans kan men de aan
wezigheid van een eventueele stoorspanning gemakkelijk vaststellen
door het feit, dat de horizontale lichtlijn dikker schijnt, in het andere
geval wordt de vertikale lichtende lijn boven en onder dikker of dun
ner. Een goed middel bestaat er in, het hoofd links en rechts te be
wegen voor de lichtstreep maar steeds in loodrechte richting op die der
lichtstreep. Daardoor vervangt men in zekeren zin een deflectie-apparaat, en trekt de lichtstreep uit elkaar. Krijgt men dan een golfvorm
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te zien, dan kan men zeker zijn, dat storende netspanningen aanwezig
zijn.
Blijft de storing na het verwijderen der kiplamp nog bestaan, dan
moeten wij veronderstellen, dat de versterkerlamp door het net beinvloed wordt. Hoe men een dergelijke lamp onderzoekt weet elke
radioreparateur. Wij zullen nog slechts in het kort opgeven, hoe men
te handelen heeft. Eerst wordt het rooster voor wisselspanningen kort
gesloten. Blijft de storing uit, dan wordt het rooster der versterker
lamp reeds door een lage netspanning gestoord. Dan moet men de
oorzaak opsporen. Deze kan van capacitieven aard zijn, wanneer hooge weerstanden in den roosterkring voorkomen, wat meestal het geval
is. Wellicht liggen de roosterverbindingen in de buurt van gloeidraadverbindingen, of er is eene of andere strooibeïnvloeding aanwezig.
Denkbaar zijn eveneens storingen in afvlakkringen der roosterverbin
dingen, onderbrekingen in overbruggingscondensatoren (parallelcondensatoren) en andere. Blijft de storing daarentegen ook tijdens de
kortsluiting van het rooster bestaan, dan heeft men in de meeste geval
len te doen met een plotselinge verslechting der afvlakking van den
anodestroom. Men zal dan op de bekende wijze onderzoeken, of niet
een of andere afvlaksmoorspoel kortgesloten is of een afvlakcondensator onderbroken.
Geheel anders is het wanneer de stoorspanning na het verwijderen
der kiplamp eveneens verdwijnt. De fout ligt dan ongetwijfeld in den
eigenlijken kiptrap. Eerst zal men ook hier handelen op dezelfde wijze
als bij het onderzoek van den versterkertrap, dus men zal de reden
van den netbrom trachten te vinden. In zekere gevallen zijn ook storin
gen aan den kipcondensator of aan den ladingsweerstand denkbaar.
Natuurlijk heeft deze opsomming slechts een algemeenen zin. Men
moet bedenken, dat er een groot aantal verschillende kipschakelingen
bestaan, die alle op een verschillende wijze dienen behandeld te wor
den. Het door den constructeur beschikbaar gestelde schakelschema
zal doorgaans den radiotechnicus over de moeilijkheden heen helpen.
Is de fout gevonden, dan wordt het opheffen ervan natuurlijk zeer
eenvoudig. Daarop behoeven wij hier niet verder in te gaan.
Wij willen er echter nog op wijzen, dat in zekere gevallen ook
netstoringen door de synchroniseerverbindingen met het kipapparaat
kunnen ontstaan. Of dit het geval is, kan men best vaststellen door de
synchroniseerverbindingen even los te maken.
Een andere rasterstoring is zichtbaar als een ongelijkmatige af
stand tusschen de lijnen. Deze fout is ongetwijfeld het gevolg van het
feit, dat de kipkromme der beeldkipspanning niet rechtlijnig verloopt;
zij is ofwel aan de boven- of aan de onderzijde gekromd. In het eerste
geval zijn de lijnen aan den bovenkant in het tweede geval aan den
onderkant dichter bij elkaar. Deze vervorming der kipkromme kan ver-
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schillende oorzaken hebben. Meestal is de verhouding tusschen den
ladingsweerstand en de kipcapaciteit in den beeldkiptrap niet meer
juist. Het komt o.a. voor, dat de ladingsweerstand onder eenen of
anderen invloed verandert. Men zal hem losmaken, en er met behulp
van een goeden Ohmmeter de waarde van bepalen, waarna men het
resultaat der meting vergelijkt met de opgave van het schakelschema.
Hetzelfde geldt voor kipcondensatoren; zij moeten gemeten en ver
geleken worden.
Een niet-lineaire lijnenkipspanning wordt bemerkbaar door het
feit, dat de lijnen niet recht verloopen. Alleszins moet dan de ver
vorming reeds groot zijn. Geringe vervorming herkent men meestal
bij het volgen van het televisiebeeld zelf; het verschijnsel treedt op
als een verschuiving van het beeld. Om de fout te verhelpen zullen de
zelfde maatregelen genomen worden als die, welke wij beschreven
hebben voor het beeldkipapparaat. Alleszins dient opgemerkt te wor
den, dat zulke storingen in de meeste gevallen vergezeld zijn van een
verandering der kipfrequentie.
Een vervormde beeld- of lijnenkipspanning kan ook door onjuiste
spanningen op de kip- of versterkerlampen veroorzaakt worden. Hier
helpt eveneens een nauwkeurige gelijkspannings- en stroommeting.
Verder is het ook denkbaar, dat het synchronisatiesignaal te sterk is.
In dergelijke gevallen ziet men de storing slechts gedurende dc ont
vangst, want bij leegloop is het raster onvervormd.
Springen de lijnen gedurende de ontvangst heen en weer, dan is
dit doorgaans het gevolg van den invloed van het net op de synchronisatieverbindingen. Dit dient nauwkeurig onderzocht te worden.
Als laatste rasterstoring is nog een verandering der kipfrequentie
mogelijk. Wordt de beeldfrequentie lager, of verhoogt dc lijnfrequen
tie, dan verkrijgen wij plotseling een raster met een groot aantal lijnen,
terwijl wij minder lijnen verkrijgen, wanneer de lijnenfrequentie ver
mindert, of de beeldfrequentie stijgt. Meestal is met deze storing ook
een verandering van het beeldformaat verbonden, d.i. de kipspanningen ondergaan gelijktijdig een afwijking. De oorzaken van dit verschijn
sel zijn gewoonlijk gelegen in de verandering van een ladingsweerstand
of een kipcondensator. Hoe deze organen onderzocht worden, hebben

wij reeds beschreven.
2) Storingen van den beeldinhoud kunnen de meest verschillende
oorzaken hebben. Er dient direct opgemerkt te worden, dat ook dc
rasterstoringen dezelfde uitwerking kunnen hebben, alsof met den beeld
inhoud één of ander niet in orde is. Daarover zullen wij hier echter niet
spreken, maar wij zullen veronderstellen, dat het raster in orde is.
Dit dient voor elk geval vastgesteld te worden, teneinde de oorzaak
der storing niet op een verkeerde plaats te gaan zoeken.
De eenvoudigste storing van het beeld is wel het gemis aan scherp-
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te van het beeld; het beeld schijnt onzuiver en onscherp te worden,
de details verdwijnen en de contrasten gaan geheel verloren. Het ver
schijnsel wordt sterker, naarmate de grondhelderheid van het beeld
grooter gemaakt wordt door verandering der lichtstuurvoorspanning.
Deze fout kan vergeleken worden met een te geringe geluidssterkte
van den radio-ontvanger: de aan de uitgangsklemmen van den ont
vanger beschikbare lichtstuurspanning is niet toereikend, om het beeld
goed te teekenen. in de eerste plaats zal men dus den ontvanger on
derzoeken.
De gelijkstroomen en -spanningen worden precies zoo gemeten,
en met de opgave van het schakelschema vergeleken, als dit geschiedt
bij een omroepontvanger. Bemerken wij tijdens deze controle zekere
afwijkingen, dan kunnen deze in bijna alle gevallen gemakkelijk ver
wijderd worden, want een ervaren radioreparateur heeft met dergelijke
zaken geen enkele moeilijkheid. Ook bij andere ontvangstoringen zullen
wij de fout gemakkelijk vinden, want de televisie-ontvanger is tenslotte
niets anders dan een gewone superschakeling, die in beginsel dezelfde
zwakke plekken vertoont als een radio-ontvanger. Wij zullen dus vast
stellen, of de lampen in orde zijn, of alle weerstanden de gewenschte
waarde hebben, of de oscillator goed functionneert en of de middenfrequenttrappen een behoorlijke versterking leveren. Een meetzender
is in dergelijke gevallen bij het opsporen der fouten, zeer dienstig. Bij
het trimmen van een televisie-ontvanger moeten wij bedenken, dat
het met de bandbreedte hier heel anders gesteld is dan bij een radioapparaat. Wie in dit opzicht geen groote ervaring van de radiotechniek
heeft, doet beter de televisie-ontvanger terug naar de fabriek te zen
den. Nochtans kan men door systematisch handelen, de fout gemak
kelijk localiseeren en opheffen, alleen met het trimmen zijn groote moei
lijkheden verbonden.
Stelt men aan den ontvanger geen gebreken vast, waardoor de te
lage uitgangsspanning zou kunnen ontstaan, dan moet men de antenne
en aardverbinding nauwkeurig onderzoeken.
Vooral bij het gebruik van noodantennes is het wel mogelijk,
dat de daarin optredende spanning (van een televisiezender) aan sterke
schommelingen onderworpen is. Men probeert best met een andere an
tenne, en beproeft het zoolang, tot men weer de gewenschte hooge
uitgangsspanning verkregen heeft.
Het tegendeel van een te onscherp beeld is een te sterk gestuurd
beeld. De contrasten zijn te sterk en het beeld is vervormd. Deze ver
schijnselen zijn het gevolg van een te sterke sturing van den ontvan
ger. Men kan dit verhelpen, door de antennespanning te verlagen door
het inschakelen van een kleinen draaicondensator in den antenneafvoer.
Vele apparaten bevatten ook een regelaar, waarmede men de ver
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sterking van den ontvanger kan verhoogen of verlagen. Deze regelaar
moet natuurlijk voorzichtig bediend worden, wanneer hij b.v. maar al
leen de middenfrequenttrappen regelt, dan zijn de ingangslampen deson
danks overstuurd, wat in zekere gevallen aanleiding geeft tot het ver
vormen van het beeld.
Een bizondere soort beeldvervorming is de zoogenaamde plastiek,
waarvan men spreekt, indien de zwarte deelen van een beeld in een
witten rand liggen. Dit is een voor beginners moeilijk op te heffen

storing. Zij komt alleszins ook zelden voor.
Vertoont zij zich, dan doet men best het apparaat terug naar de
fabriek te doen, want dan is het frequentie- of phasenverloop van
den ontvanger niet meer in orde, en het juiste trimmen kan doorgaans
slechts geschieden op de plaats, waar het apparaat ontwikkeld werd.
want het frequentie- en phasenverloop van den ontvanger is in hooge
mate afhankelijk van de schakeling. In de gebruikte schakelingen is tot
dusver nog geen eenheid gebracht. De synchronisatiefouten verwek
ken daarentegen weer storingen, die door den radiotechnicus te ver
helpen zijn. Hier onderscheidt men weer drie gevallen: begint het beeld
van boven naar onder over het lichtscherm weg te loopen, dan is er
een fout aan de synchroniseering van het beeldkipdeel. Verder kan het
voorkomen, dat het beeld zijdelings zoo sterk vervormd is, dat het
bijna onkennelijk wordt; in dit geval is het lijnenkipdeel niet juist ge
synchroniseerd. Tenslotte kunnen de twee verschijnselen gelijktijdig op
treden; dan is de synchronisatie van de twee kipcomponenten gestoord.

Bestudeeren wij vervolgens de storing van het beeldsynchronisme.
Het is mogelijk, dat het beeld op het lichtscherm niet regelmatig door
loopt. maar dat het op een bepaalde plaats gedurende een kort oogenblik volhardt. Dit is een duidelijk teeken voor een te korten synchronisatie-impuls. Bijgevolg zullen wij eerst even de amplitudefilter of de
andere zeefinrichting voor de synchroniseerimpulses onderzoeken. Men
controleere de gelijkspanningen, en men zal nagaan, of de lamp in het
goede werkpunt geregeld is. Ook de verbinding van de amplitudenzeef met den ontvanger dient nauwkeurig onderzocht te worden; zoo
is b.v. deze verbinding uitgevoerd over een kleinen draaicondensator.
waarvan de regeling misschien veranderd is. Stelt men na onderzoek
vast, dat de amplitudefilter in orde is, dan onderzoekt men de synchroniseerkringen van de kiplamp en controleert voor alles de roosterweerstanden en de koppelcondensatoren. Het is zeer belangrijk dit werk
uit te voeren gedurende de televisie-ontvangst, daar men dan onmiddel
lijk kan vaststellen door welken maatregel de synchronisatie-impuls de
juiste waarde verkrijgt.
Nu een ander geval: het beeld loopt voortdurend over het licht
scherm weg, en het heeft o.a. geen neiging op een bepaalde plaats en
zelfs niet voor korten tijd te volharden. Dan is de synchronisatiever866

binding ergens onderbroken. In principe zijn het dus dezelfde schakelorganen die gestoord kunnen zijn, namelijk de amplitudefilter of de
synchroniseerkringen der kiplamp. Meestal vindt men de fout in den
amplitudefilter; wellicht is de lamp doorgebrand of een gelijkspanning
onderbroken. Dit zal men precies trachten te bepalen.
Een andere storing der synchroniseering van het beeldkipdeel doet
een verspringend beeld ontstaan van boven naar onder, en bij voor
vera:
keur wanneer het beeld een sterke verandering
ondergaat, b.v. wan
neer het tooneel verandert, of wanneer een plotselinge verduistering
of verlichting van het beeld optreedt. Dergelijke storing wordt bijna altijd
veroorzaakt door een ongewenschten invloed der synchroniseerseinen
op het beeld. Het ligt dus voor de hand, dat de fout dient gezocht te
worden in dien trap, welke den gewenschten invloed van het synchronisatiesein op het beeld moet verzekeren, namelijk de amplitudefilter.
In de meeste gevallen werkt de lamp niet in het gepaste werkpunt, en
door voorzichtige veranderingen zal men trachten de lamp normaal te
doen werken, vooral door beïnvloeding van rooster- en anodespanning.
Dit is soms zeer moeilijk, maar na wat opgedane ervaring wordt het
veel gemakkelijker.

Het komt soms ook voor, dat de synchronisatie verspringt door
den invloed van de toongolf. Zoo kan men soms vaststellen, dat het
beeld gedurende sterke passages van de muziek begint te dansen. Deze
storing wordt bijna altijd veroorzaakt door een beïnvloeding van den
toonontvanger door den beeldontvanger. Gewoonlijk ligt de fout dan
in de menglamp van den ontvanger; zij is slechts moeilijk te vinden.
Door verandering der spanningen op de menglamp kan men trachten
een verbetering te bekomen. Gelukt dit niet, dan zendt men het appa
raat best terug naar de fabriek.
Wat wij gezegd hebben voor de fouten der beeldsynchroniseering.
zouden wij kunnen herhalen voor de gestoorde lijnensynchroniseering.
De drie kenmerken — verschuiven met een neiging tot stilstand, voort
durend verschuiven en verspringen in verband met den beeldinhoud en
den toon — zijn ook hier duidelijk waar te nemen. Men opereert op
dezelfde wijze als bij het beeldkipdeel.
Over het algemeen is hieraan nog toe te voegen, dat in bepaalde
gevallen geringe resten van netstoringen in de synchronisatiekringen een
bruikbare synchroniseering kunnen beletten. Men zal er dus speciale
zorg voor dragen, dat de synchroniseerverbindingen en organen niet
door het net kunnen beïnvloed worden. Stelt men synchronisatiestoringen in de twee kipdeelen vast, dan zal men best doen, zich te over
tuigen. of de synchroniseerimpulses wel behoorlijk naar den amplitude
filter gevoerd worden. Het vermoeden van een dergelijke fout kan
slechts bestaan, wanneer men den indruk V'
verkrijgt dat zoowel het
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lijnen- als het beeldkipdeel niet
levert.

de geringste synchronisatieimpuls

Beeldstoringen kunnen ook veroorzaakt worden, wanneer de grondhelderheid van het beeld niet toereikend is, ondanks het feit, dat de
regelaar op maximum staat. In dit geval ligt de fout meestal in het
voedingsdeel of in de televisiebuis. Over een en ander zullen wij af
zonderlijk spreken. Ook een onjuist geregelde middenfrequentversterker
kan een storing veroorzaken, waarbij het raster met zeer fijne puntjes
bezaaid lijkt. Is dit het geval, dan is de middenfrequentie te laag,
want de verschillende middenfrequentgolven zijn reeds zoo lang, dat
zij in het raster geoscillografeerd worden. Men kan dit verhelpen, door
voorzichtig bijregelen van den oscillator.
Loopen de beelden door elkaar, niettegenstaande dat de helderheidsstuurspanning hoog genoeg is, dan is het denkbaar, dat de syn
chronisatie in een zeer snel tempo schommelt, d.i. dat de synchroniseerspanning interfereert met een storende spanning, waarvan de fre
quentie hooger is, en die het beeld heen en weer werpt. Men zal dan
trachten op te sporen, vanwaar deze storing komt. Soms wordt dit ver
oorzaakt door wilde trillingen in eenen of andere trap, zoodat men best
systematisch alle in aanmerking komende kringen dempt. Houdt de sto
ring op bij het dempen van een bepaalde lamp, dan zal men trachten
deze te dempen, wat men evenals bij eindlampen verkrijgt, door het

inschakelen van een kleinen weerstand in den roosterkring.
Tenslotte vestigen wij nog de aandacht op een zeer veel voorko
mende storing, die echter vaak terug te voeren is tot een bedieningsfout. Hierbij verschijnt links of aan den bovenkant van het beeld een
zwarte band. In dit geval bestaat er wel gelijkloop, maar er is een
phasenverschil tusschen de synchroniseerseinen en de beeld- resp. lijnenkipspanning. Men kan beproeven, door het verdraaien van den frequentieregelaar der kipspanningen den storenden band te doen verdwij
nen. In de meeste gevallen zal men daarmede de storing kunnen op
heffen. Slaagt men hierin niet, dan zal men best aan de fabriek vragen,
welke middelen men daartoe moet gebruiken.
U ziet, er zijn dus een heele reeks beeldfouten denkbaar, waarvan wij hier slechts de voornaamste hebben aangestipt. Alhoewel het
opheffen ervan in den beginne vaak enkele moeilijkheden oplevert, zal
de goede reparateur zich toch vrij vlug rekenschap geven, waar het
op aan komt, en op welke plaats hij moet ingrijpen.
3) Over het algemeen zijn de voedingspparaten in televisie-ontvangers als afzonderlijk voedingspparaat voor het kipdeel en het be
drijf der televisiebuis aangebracht. Verkrijgt men geen raster, d.i. be
komt men slechts een lichtgevend punt op het scherm, dan zal men de
bedrijfsspanningen van het kipdeel nameten. Is elke spanning afwe
zig, dan ligt de fout in het voedingsdeel, en over de reparatie hiervan
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behoeven wij hier niet verder uit te weiden, daar zij eiken reparateur
voldoende bekend is.
Ontbreekt het beeld geheel, dan kan men veronderstellen, dat de
ontvanger geen spanning levert. Indien de geheele bedrijfsspanning
wegvalt, dient men het betreffende voedingspparaat te onderzoeken en
behoorlijk te repareeren.
Bekomt men daarentegen, ondanks bediening der betreffende re
gelaars, in het geheel geen lichtvlek, dan kan verondersteld worden,
dat het hoogspanningsdeel beschadigd werd. Het onderzoek moet van
zelfsprekend met groote voorzichtigheid geschieden, want electrische
schokken van de hier aanwezige hooge spanningen zijn buitengewoon
gevaarlijk.
Vanzelfsprekend heeft de uiteenzetting onder 3) slechts betrek
king op gevallen waarin de kipapparaten, de ontvanger en de televisiebuis volkomen in orde zijn. Daarover zal men zich eerst vergewissen.
4) Een televisiebuis gedraagt zich bij beschadiging precies op de
zelfde wijze als een versterkerlamp: haar gloeidraad kan doorbranden,
zij kan hare emissie verliezen, haar vacuum kan slechter worden, of
geheel verloren gaan. Deze fouten kunnen over het algemeen gemak
kelijk worden vastgesteld. Door het inschakelen van een stroommeter
zal men controleeren of de gloeistroom in orde is. Is dit niet het geval,
dan kan men met zekerheid aannemen dat de gloeidraad is doorgebrand.
Over het algemeen kunnen de lampen weer gerepareerd worden, tot
dit doel moeten zij natuurlijk terug gezonden worden aan den leveran
cier. Of de lamp haar emissievermogen verloren heeft, kan men evenzoo gemakkelijk bepalen. Na het instellen van de juiste gloeispanning controleert men de anode-, de Wehnelt- en de lensspanning. Men
maakt vervolgens de spanning van den Wehneltcylinder minder nega
tief resp. sterker positief. Ontstaat hierdoor geen of slechts een zwakke
lichtvlek, dan heeft de lamp ongetwijfeld het grootste deel van haar
emissievermogen verloren. Ook in dit geval kan de lamp vernieuwd
worden door het aanbrengen van een nieuwe kathode. Het verdient dan
echter aanbeveling, met de lamp niet te lang meer te werken, om ze
niet verder te beschadigen.
Vermindering van het vacuum herkent men bij hoogvacuumlampen gewoonlijk aan het onscherp worden van de lichtvlek; bovendien
vertoonen zich in het inwendige van de lamp blauwachtige lichtver
schijnselen, die tevoren niet zichtbaar waren. Ook de stuurbaarheid van
de electronenstraal vermindert eveneens zoowel wat de helderheid be
treft als de deflectie. De straal volgt de deflecteerende velden niet
meer of slechts zeer onregelmatig. Of een reparatie der buis mogelijk
is, verschilt van het eene geval tot het andere, en over deze mogelijk
heid kan alleen de fabrikant beslissen, want het is b.v. zeer goed denk
baar, dat de ballon gebarsten is, en niet meer kan gerepareerd worden.
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Doorgaans zou in dergelijke gevallen de reparatie duurder uitvallen
dan den aankoop van een nieuwe buis.
Het is reeds veel moeilijker die fouten te localiseeren, die ver
oorzaakt worden door een decentreering van het electrodensysteem.
Deze decentreering wordt doorgaans bemerkbaar door het feit, dat de
lichtvlek niet in het midden van het lichtscherm komt. Natuurlijk zal
men bij het vastellen der positie van de lichtvlek er voor zorgen, dat
alle spanningen op de deflectieplaten weggenomen worden, en dat de
platen met de aarde resp. met de anode der televisiebuis verbonden
worden. Heeft men met zekerheid vastgesteld, dat de lichtvlek buiten
het middenpunt ligt — kleine verschuivingen hebben geen belang —
dan is het best, de buis terug te zenden naar den leverancier, want zelf
kan men dergelijke storingen niet opheffen.
Tenslotte kan het voorkomen, dat de scherpte der lichtvlek plot
seling, of in den loop van den tijd, vermindert. Dit kan verschillende
oorzaken hebben, b.v. kan de kathodetemperatuur te laag zijn, of zij
kan hare emissie gedeeltelijk verloren hebben. Men kan probeeren de
gloeispanning op te voeren. Hiermede zal men echter zeer voorzichtig
moeten zijn, om de buis niet te beschadigen. Treedt hierdoor geen ver
betering in, dan kan men gerust aannemen, dat de kathode niet meer
bruikbaar is, wel te verstaan, indien geen andere fouten voorkomen,
waarover wij thans zullen spreken.
In sommige gevallen kan een gebrek aan scherpte van de licht
vlek veroorzaakt worden door een slechte verhouding tusschen de lens
en de anodespanning. Om deze storing te kunnen beoordeelen, is het
noodig, de spanningen nauwkeurig te meten. Doorgaans kan dit niet
met gewone draaispoelinstrumenten gebeuren, daar het stroomverbruik
van dergelijke meetinstrumenten (in aanwezigheid der hooge voorschakelweerstanden in de hoogspanningskringen) veel te groot is. Hét meet
resultaat zou hierdoor te sterk beïnvloed worden. Het best gebruikt
men voor de meting der hooge spanning een statische voltmeter, die
praktisch geen eigen verbruik heeft, en voor hooge spanningen zeer
nauwkeurige lezingen toelaat. Bij de meting kan men vaststellen, of de
verhouding tusschen de anode- en lensspanning goed is.
Deze verhouding wordt door de leveranciers meestal betrekkelijk
nauwkeurig opgegeven, en vaak is het voedingspparaat der televisie
lamp ook zoo geconstrueerd, dat deze verhouding gerespecteerd wordt.
Het kan nochtans voorkomen, dat de waarde der hooge regelweerstanden ontoelaatbaar sterk verandert. Dit zal men door een weerstandmeting controleeren. Door een verandering der lensspanning zal men duidelijk kunnen nagaan, hoe groot haar invloed is op de scherpte van de
lichtvlek.
Op het gebrek aan scherpte der lijnen, die kunnen ontstaan door
symmetriefouten der deflectieplaten, zullen wij hier niet verder ingaan,
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want in elk televisie-apparaat wordt dit in de schakeling principieel ver
meden. Alleen bij onderbrekingen in verbindingen kunnen dergelijke
storingen voorkomen en in sommige gevallen ook, wanneer aan de kiptransformatoren iets niet in orde is, of wanneer de versterkerlampen van
het kipdeel onsymmetrisch werken. Hier komen problemen op den
voorgrond, waarmede de radiotechnicus reeds vertrouwd is door zijn
studie van de balansversterkers. Men zal er zorg voor dragen, dat deze
lampen zoo symmetyrisch mogelijk werken en voornamelijk, dat de
uitgangsspanningen der lampen in den balanstrap precies even groot
zijn.
Ook het lichtscherm van een televisiebuis kan in zekere gevallen
aanleiding geven tot slechte televisiebeelden vooral dan, wanneer grootere oppervlakten een verschillende gevoeligheid hebben. Dit is door
gaans een typische fabrikatiefout, het kan nochtans ook voorkomen,
dat het lichtscherm gedurende het bedrijf verandert. Dit gevaar bestaat
vooral bij sterke helderheid. In dergelijke gevallen sture men de buis
terug naar de fabriek; de reparatie is nochtans tamelijk duur met het
gevolg, dat men soms nog voordeeliger een nieuwe buis aanschaft.
♦

*

*

Daarmee hebben wij het einde onzer beschouwen bereikt; alle
fouten, die in het gewone bedrijf ini een televisie-apparaat kunnen
voorkomen, hebben wij nochtans niet toegelicht. Dit is ook in het ge
heel niet mogelijk, want de storingen zijn zoozeer van elkaar verschil
lend, dat een volledige opsomming nauwelijks denkbaar is. In elk ge
val, zal de radiotechnicus, aan de hand der bovenstaande uiteenzetting
mogelijk zijn de meest voorkomende fouten in televisie-ontvangers
te herkennen en ook terug te vinden. Het oordeelkundige opheffen der
storingen zal hem ook niet moeilijk vallen. Men zal steeds weer be
denken, dat een televisie-apparaat veel ingewikkelder en meer gevoe
lig voor storingen is dan de grootste omroepontvanger. Derhalve moet
men ook bij de eigenlijke reparatie, dus bij het opheffen der fout
met de grootste zorg handelen. Nooit mogen blokcondensatoren, weer
standen, smoorspoelen, enz., slechts voorloopig in de bedrading wor
den opgehangen, daar men anders ten zeerste ongewenschte slechte kon
takten. storingsbeïnvloeding en kortsluitingen zou kunnen verwekken,
waardoor soms dure onderdeden beschadigd of vernietigd zouden kun
nen worden. De televisiebuizen alleen zijn reeds zeer duur, en dit is
op zichzelf al een reden om de zaak voorzichtig aan te pakken.
i) Verdere wenken voor de reparatie.
Zooals reeds gezegd, zal de beginner zich best de zes hoofdfoutgroepen in het geheugen prenten. Dan kan het hem na een weinig
oefening niet moeilijk meer vallen, tenminste een zeer algemeene diag
nose te maken. Daardoor wordt de werkelijke fout reeds tamelijk goed
omschreven. Hoe men voor de verdere omschrijving der fout handelt.
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zullen wij thans nader beschrijven.
Vanzelfsprekend concentreeren wij daartoe onze aandacht op den
vermoedelijk defecten versterkertrap. Het is altijd best alle in aan
merking komende gelijkspanningen na te meten. Soms is dit niet zeer
eenvoudig, daar deze spanningen optreden over weerstanden, waarvan
de waarden vaak veel grooter zijn dan de inwendige weerstand van een
goeden voltmeter. Derhalve is het soms beter de stroom na te meten.
Dit is voornamelijk het geval voor de anodestroomen, want in de anodekringen komen herhaaldelijk zeer hooge ohmsche weerstanden voor.
Wegens het groote aantal thans in den handel zijnde ontvangtoe
stellen is het vaak onmogelijk te weten, hoe groot deze of gene stroom,
of deze of gene spanningswaarde is. Teneinde hierover zekerheid te
verkrijgen raadpleegt men het best het schakelschema van het appa
raat, waarin de belangrijkste bedrijfsgegevens opgenomen zijn.
De grootste verzameling schakelschema’s, die de meest voorko
mende industrie-apparaten bevat, is bij uitgever dezes verschenen. Daar
in zijn de waarden van condensatoren en weerstanden benevens de
spanningen op de belangrijkste punten alsmede de stroomen opgege
ven. Men heeft dus slechts de daar aangegeven waarden te vergelijken
met de eigen meetresultaten, om een conclusie te kunnen trekken be
treffende fout of de afwijkingen. In de meeste schakelschema s werd
ook vermeld in welke voorwaarden de opgegeven waarden gemeten
werden. Dit is zeer belangrijk voor spanningsmetingen, daar men hier
bij vaak afwijkingen verkrijgt door den verbruiksstroom van het in

strument.
De waarde der bovenvermelde verzameling schakelschema s is
niet alleen daarin gelegen, maar zij bevat tevens de noodige gegevens
over oudere toestellen en over fabrikaten van minder groote merken.
Zij worden bovendien regelmatig bijgehouden, zoodat een dergelijke

verzameling in geen enkel werkhuis zou mogen ontbreken.
Verder is de verzameling nog noodzakelijk met het oog op de
moderne toestellen, die vaak zoo ingewikkeld zijn, dat een zeer goed
technicus soms nog met moeite den weg vindt in den dradenwirwar.
Een schakelschema is nog altijd overzichtelijker dan het met de groot
ste zorg afgewerkte toestel.
In de figuren 457 tot 463 geven wij enkele voorbeelden van der
gelijke schakelingen, welke in bovenbedoelde reeks niet zijn opgeno
men, daar zij in België en Nederland minder voorkomen.
Verkrijgt men groote afwijkingen tusschen de meetresultaten en
de op het schakelschema aangegeven waarden, dan zal men trachten
de redenen hiervan op te sporen. In dergelijke gevallen zijn ofwel de
lampen ofwel de in aanmerking komende weerstanden niet in orde.
Ook kunnen in den loop van den tijd verbindingen of soldeerplaatsen
los gekomen zijn. Dit alles zal men grondig controleeren. Een heele
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reeks belangrijke fouten kan men door dergelijke metingen ontdekken.
Verkrijgt men geen positief resultaat door deze methode, d.i. als
alle meetwaarden overeenstemmen met die van het schakelschema, of
zijn zij tengevolge van andere ervaringen als normaal te beschouwen,
dan zal men een anderen weg volgen. Hier speelt dan het reeds meer
maals vermelde technisch gevoel en de praktische ervaring een grooten
rol. Doorgaans zijn het kortsluitingen in wikkelingen, onderbrekingen,
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beschadigde blokcondensatoren en dergelijke. In zulke gevallen zal men
door redeneering steeds trachten te vinden, welk schakelelement de
betreffende fout wel zou kunnen veroorzaken; het eerst in aanmer
king komende deel zal men dan losmaken uit de schakeling, en het
met een geschikt hulpinstrument controleeren. Verstaat men de kunst
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om in den beginne de fout tamelijk scherp te localiseeren, dan is het
aantal der in aanmerking komende onderdeden niet bizonder groot;
men kan ze dan het eene na het andere losmaken en controleeren zon
der veel tijd te verliezen.
Met het bepalen der plaats van de fout is het voornaamste deel
van het werk verricht; het uitwisselen of weer inbouwen van onder
deden is een zuiver mechanische en meestal niet kritische arbeid, al
thans voor zoover het om nonmale onderdeden gaat, die te verkrijgen
zijn in dezelfde uitvoering en met dezelfde afmetingen als het oor
spronkelijke deel. Dit is echter reeds veel moeilijker, indien het te
vervangen deel niet in dezelfde grootte noch met dezelfde electrische
karakteristieken te verkrijgen is. In dergelijke gevallen is het doelmatig,
eerst even de electrische elementen van het in aanmerking komende
onderdeel te bepalen, voor zoover dit wegens de beschadigde toestand
nog mogelijk is. Voor doorgebrande laagfrequenttransformatoren, enz.,
is dit o.a. zeer moeilijk, daar men het aantal toeren en bijgevolg de
transformatieverhouding en meer dergelijke gegevens zeer moeilijk ach
teraf bepalen kan. Men kan zich dan best behelpen met het betreffende
deel te vervangen door een ander met gelijkaardigen bouwvorm, en
het eerst even voorloopig in het apparaat te verbinden, om vast te
stellen, of het thans al dan niet behoorlijk werkt. Dan pas kan men on
dervinden, hoe belangrijk het is, de meest verschillende onderdeden
bij de hand te hebben.
Het komt soms voor, dat de electrische eigenschappen van het
vervangdeel wel goed zijn, maar dat het wegens zijn groote afmetingen
niet op de daarvoor bestemde plaats kan ondergebracht worden. Op
een andere plaats in het apparaat zou men het misschien wel kunnen
onderbrengen, maar men moet dan eerst zorgvuldig overwegen, of een
inbouw op een andere plaats geen ongewenschte gevolgen na zich
sleept, of b.v. niet een beïnvloeding van eene of andere verbinding of
dergelijke te verwachten is. Ook anders kunnen storende invloeden op
treden, b.v. wanneer men een laagfrequenttransformator te dicht bij
het voedingsdeel plaatst. Het verdient in dergelijke gevallen steeds
aanbeveling, eerst met losse verbindingen te werken, teneinde zeker
heid te verkrijgen, of de schikking al dan niet toelaatbaar is. Anders
loopt men gevaar, het geheele werk zonder eenig nut verricht te hebben.
Ook werk van zuiver mechanischen aard zal men met veel zorg
uitvoeren, en nooit zal men onderdeden vluchtig in het apparaat monteeren, zooals dit helaas herhaaldelijk gebeurd is. Zuiverheid is even
eens van groot belang. Bij het soldeeren van dikke geleiders of zware
klemmen komt het vaak voor, dat kleine soldeerdruppeltjes in het
chassis vallen. Daarom zal men, nadat het werk geëindigd is, het in
wendige van het chassis zorgvuldig reinigen met behulp van een pen
seel, om het daarna met een blaasbalg of een electrische windmachine
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uit te blazen. Soldeerresten kunnen de grootste schade aanrichten,
wanneer zij hier of daar tusschen twee belangrijke kontakten vast
zitten.
Voor reparatiewerk wordt vaak een montageraam of chassishouder
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aanbevolen, waarin het apparaat kan worden geklemd; men kan het
dan gemakkelijk draaien; ook wordt het daardoor tegen beschadiging
beveiligd. Dit is van groot belang, want een radio-apparaat is gevoelig,
en niet altijd zoo stevig gebouwd, dat zijn chassis tegen elke mechani
sche inwerking bestand is. Het opstellen van een apparaat op een van
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zijn zijkanten is soms ontoelaatbaar, daar het hierbij gaat steunen op
sommige minder sterke onderdeden. Alleszins is het toch moeilijk,
sommige reparateurs ervan te overtuigen, dat door bevestiging in een
chassishouder het werk gemakkelijker wordt, dan wanneer het chassis
op de tafel geplaatst is.
Wie gewoon is met zorg te werken, kan echter ook zonder chassis
houder een reparatie uitvoeren, maar men moet dan zekere voorzichtigheidsmaatregelen in acht nemen, en voor alles een dik doek of een
vilten lap op de tafel leggen, waarop het chassis rust, opdat sommige
onderdeden niet door den te sterken druk zouden beschadigd worden.
Hiermede worden tevens krassen op het chassis vermeden.
Bij het opnieuw monteeren van het chassis in de kast wordt ge
makkelijk in zooverre gezondigd, dat men vaak tusschenstukken of
afschermplaten vergeet, die schijnbaar van minder belang zijn. Hierop
zal men vooral letten, daar het reeds meermaals is voorgekomen, dat
door het vastschroeven zonder tusschenstukken het geheele chassis zoo
sterk vervormde, dat de geheele ijking niet meer klopte, en dat de
golflengteschakelaar en andere bedieningsknoppen vastgeklemd waren.
Bij het demonteeren zal men dus nauwkeurig noteeren. wat wordt weg
genomen, en waarbij de verschillende deelen behooren.
Tenslotte dient er nog op gewezen te worden, dat men tijdens repa
raties ---- hoofdzakelijk bij het opsporen van fouten — vaak te doen
heeft met onder spanning staande apparaten; dit is vanzelfsprekend,
daar men metingen, enz., uit te voeren heeft. De moderne radio-apparaten werken nu alle met vrij hooge anodespanningen, zoodat de aan
raking der betreffende verbindingen gevaarlijk is. Derhalve zal men
gedurende het werk aandachtig zijn, en voor alles vermijden, dat men
het chassis ononderbroken met de hand aanraakt. Het chassis is im
mers het spanningsnulpunt, en wanneer men in den ijver van het werk
of uit onachtzaamheid met de eene hand het chassis en met de an
dere een anodeverbinding aanraakt, dan krijgt men telkens een ge
voelige electrische klap. Zelfs bij zeer voorzichtig werken is dit niet
geheel te vermijden, en doorgaans zijn dergelijke schokken niet gevaar
lijk; zij kunnen het echter worden, wanneer door grove nalatigheid
een groote aanrakingsoppervlakte ontstaat, of wanneer men met voch
tige handen en in vochtige schoenen werkt. Vanzelfsprekend moeten de
vloeren der reparatiewerkplaats volkomen droog zijn, dus goed ge
ïsoleerd zijn ten opzichte van de aarde. Is dit niet het geval, dan vloeit
de stroom over de handen door het lichaam naar de aarde. In dit geval
zijn de electrische schokken veel gevaarlijker, dan wanneer de ont
lading tusschen de vingeren geschiedt. Nochtans heeft het anderzijds
geen zin, overmatig angstig te zijn. Het is o.i. overdreven met gummihandschoenen te werken, want deze zijn gedurende den arbeid zeer
hinderlijk. Bovendien vormen zich tengevolge der luchtafsluiting klei-
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ne zweetdruppeltjes op de hand, die de huid geleidelijk geheel doorweeken, worden de handschoenen dan ongemakkelijk, en trekt men
ze uit, zonder de handen tevens volledig te drogen, dan is de aan
raking met spanningsvoerende deelen veel gevaarlijker tengevolge der

vochtige handen.
In de hieronderstaande paragraaf brengen wij tenslotte nog een
paar reparatievoorbeelden onder den vorm van vragen. Het zijn dage
lijks in de praktijk voorkomende gevallen. Wij bevelen onze lezers
aan, eerst even de beschrijving der foutenverschijnselen nauwkeurig te
bestudeeren, en te overwegen, welke besluiten daaruit kunnen getrok
ken worden. Het is best zijn vermoedens dan in het kort op papier
neer te schrijven; de vergelijking met de daaropvolgende toelichtingen
zal dan aantoonen, of men in principe juist of onjuist gedacht heeft.
Wij willen er nochtans op wijzen, dat de reparatievoorbeelden niet ge
schikt zijn, tot het geven van een zoo eenvoudige oplossing, die tevens
zoo positief is, als deze welke wij gegeven hebben voor de vragen in
hoofdstukken II en III. De juiste diagnose eener fout is namelijk in de reparatieprijktijk maar alleen in uitzonderlijke gevallen mogelijk. Zoo kan
b.v het optreden van netbrom allerlei verschillende oorzaken heb
ben. Nochtans zijn onze voorbeelden zoo gekozen, dat de beginner in
het reparatievak daaruit allerlei besluiten kan trekken, indien hij
de uiteenzettingen in dit hoofdstuk nauwkeurig bestudeerd heeft. Na
tuurlijk kunnen in een apparaat ook meerdere fouten aanwezig zijn.
Vaak veroorzaakt een defect nog een ander. Zoo is het gemakkelijk
denkbaar, dat de doorslag van een ladingscondensator in een wisselstroomapparaat zoowel aanleiding kan geven tot de vernieling der gelijkrichterlamp als tot het doorbranden van den voedingstransformator.
indien de smeltzekeringen niet tijdig functionneeren.
k)

Reparatievoorbeelden.

1) Bij een kleinen gelijkstroomontvanger dooft plotseling het
schaalverlichtingslampje uit, en de ontvangst wordt langzaam zwakker,
om niet meer weer te keeren. Waar zou de oorzaak dezer storing kun
nen liggen ? Hoe zal men bet werk aanvatten ?
2) Bij een wisselstroomontvanger ontstaan plotseling bromgelui
den, die voorheen niet werden opgemerkt. De ontvangst heeft nochtans
niet geleden. Wat zou kunnen oorzaak van dezen netbrom zijn? Hoe
kan men onderzoeken ?
3) Een W.G.-ontvanger valt plotseling en sprongsgewijze stil; de
bediening der terugkoppeling kan op dezelfde wijze als voorheen ge
schieden. Waar kan men deze fout terugvinden, en hoe moet men te

werk gaan ?
4) Een apparaat met A.S.R. werkt plotseling zeer zacht en ver
vormt. De ingebouwde afstemindicator slaat echter bij het afstemmen
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normaal uit. Waar zou in dit geval de fout kunnen liggen ? Hoe be
handelt men dergelijk geval ?
5) Een apparaat met twee HF-trappen blijft voortdurend genereeren. Wat kan er gebeurd zijn? Hoe moet men handelen?
6) Bij een W.G.-toestel flitsen de schaallampjes helder op bij
lichte trillingen van het toestel, om dan weer normaal te branden. Wat
kan hier de oorzaak zijn ? Hoe gaat men hierbij te werk ?
7) Bij het afstemmen van een tweekringsapparaat treden krassen
de geruischen op; op menig punt der schaal verkrijgt men in het ge
heel geen ontvangst. Wat is de vermoedelijke oorzaak hiervan? Hoe
spoort men ze op ?
8) De schaal van een geijkte:n ontvanger stemt niet meer met
de werkelijke afstemming overeen; alle stations zijn ongeveer 1 cm
links of rechts verschoven. Wat zou er kunnen gebeurd zijn ? Hoe kan
men de fout vinden ?
9) Een meerkringstoestel functionneert normaal in het omroepbereik; in het lange golfbereik komt echter niets door. Waar dient men
de fout te zoeken ? Hoe gaat men hierbij te werk ?
10) Bij een super is de lokale zender over de geheele schaal te
hooren; de andere zenders komen slechts zwak door. Wat is de reden
hiervan ? Hoe spoort men de fout op ?
In het hiernavolgende geven wij niet alleen de methode op om de
fout op te sporen, maar wij toonen den weg aan, dien men bij deze
opsporing te volgen heeft, en hoe op dezen weg de fout gevonden wordt.
Hierna volgen korte aanwijzingen voor het opheffen der fouten.
Reparatievoorbeeld 1. Wij weten dat bij gelijkstroomontvangers
het schaalverlichtingslampje in den gloeikring geschakeld is. Het uitdooven van het lampje toont dus in elk geval aan, dat er geen gloeistroom meer vloeit.
Het langzame uitvallen der ontvangst is verklaarbaar, door het
feit, dat de indirect verhitte ontvanglampen slechts geleidelijk af
koelen. De symptomen wijzen dus op een onderbreking in den gloei
kring. In de eerste plaats zal men nagaan, of de ingebouwde zekeringen
niet doorgesmolten zijn.
Vervolgens zal men natuurlijk gaan zoeken op die plaatsen in
den gloeikring, waar een onderbreking het waarschijnlijkst is; dit is
het schaalverlichtingslampje zelf en daarna de lampen. Men zal dus het
lampje en de ontvanglampen uitnemen, en ze met de glimlamp of met
een zoemer even nacontroleeren, of de gloeidraden niet onderbroken
zijn. Het onbruikbare lampje of de onbruikbare radiolamp wordt dan
eenvoudig vervangen. Is geen enkele der gloeidraden onderbroken, dan
zal men de overige schakelorganen van den gloeikring nader onder
zoeken. Men kan hier ook voor een fout in den schakelaar staan; het
doorbranden van de afvlaksmoorspoel kan nauwelijks voorkomen, want
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de hiertoe noodige stroom is zoo sterk, dat in elk geval de zekeringen
eerst zouden doorsmelten. Verder dient men nog het losgeraken van
eene of andere verbinding in het inwendige van het apparaat te over
wegen. In dergelijke gevallen is het doelmatig met de glimlamp of den
zoemer systematisch den geheelen gloeikring te controleeren. De op
heffing der fout volgt vanzelfsprekend uit den aard van het vastgestelde
gebrek.
Reparatievoorbeeld 2. Daar de ontvangst nog behoorlijk is, komt
een vermindering der bedrijfsspanning nauwelijks in aanmerking. Het
nameten bevestigt dit vermoeden. Vervolgens zal men de herkomst
van den netbrom trachten te bepalen volgens de frequentie. Het kan
een afvlaktoon of statische netbrom zijn.
Geschiedt het brommen op tamelijk lage frequentie, dan staat
men zeker voor een fout in het afvlaksysteem. Men zal de anodesmoorspoel controleeren op kortgesloten winding, en vaststellen of de afvlakcondensatoren niet hier of daar onderbroken zijn. De kortsluitproef
van de wikkeling geschiedt best door het bepalen der zelfinductie. Is
ze veel kleiner dan de voorgeschreven waarde, dan kan men met zeker
heid besluiten, dat er een kortsluiting in de wikkeling aanwezig is. De
condensatoren controleert men best met de glimlamp.
Is de frequentie van den netbrom tamelijk hoog, en vertoont het
geluid gelijkenis met het ruischen van water in leidingen, dan kan
men met betrekkelijk groote zekerheid aannemen, dat de aardverbinding van het apparaat te wenschen overlaat. Men zal dus eerst even
de uitwendige aardverbinding onderzoeken en nagaan, of ze niet er
gens onderbroken is. Is de aardverbinding goed dan zal men onderzoe
ken, of de aardverbinding van het apparaat werkelijk in kontakt staat
met het chassis. Magnetische netbrom kan nauwelijks voorkomen, want
aan den opbouw van het apparaat is in het geheel niets veranderd. Men
zou nog kunnen denken aan modulatie- of gloeidraadbrom. Ook deze
mogelijkheden bestaan praktisch niet, daar geenerlei verandering aan
de schakeling gebeurde.
Reparatievoorbeeld 3. Daar de terugkoppeling werkt als voor
heen is waarschijnlijk de fout niet in het detector- of laagfrequentdeel
noch in het voedingsdeel te zoeken. Dit wordt door een kleine antenneproef op het rooster van de detectorlamp bevestigd; de ontvangst keert
onmiddellijk terug.
De fout ligt dus blijkbaar in het hoogfrequentdeel. Het plotselinge
stilvallen wijst niet op een onderbreking in den gloeikring; een der
gelijke onderbreking is praktisch reeds niet mogelijk, daar bij een
W.G.-apparaat de gloeidraden in serie geschakeld zijn. Bij een onder
breking van den gloeikring zouden al de lampen uitgeschakeld zijn,
wat niet het geval is.
Men zal eerst de bedrijfsspanning meten in het HF-deel. Daaruit
883

F

zal waarschijnlijk blijken, dat eene of andere anodespanning of schermroosterspanning ontbreekt. Men onderzoekt nu methodisch alle onder
deden, die in de betreffende verbinding voorkomen. Het is mogelijk,
dat een afvlakweerstand doorgebrand is, of dat een verbinding losge
raakt is. Het plotselinge verlies van de emissie der HF-lampen is nau
welijks te verwachten. In elk geval zal men den betreffenden anodekring zorgvuldig moeten controleeren.
Hebben de gelijkspanningen en de gelijkstroomen ongeveer de
voorgeschreven waarde, dan kan ofwel een onderbreking in de antenne-afvoer voorkomen, ofwel is er een onderbreking in de eventueele

koppelcondensatoren tusschen de verschillende HF-trappen resp. m
hunne verbindingen. De verschillende HF-trappen onderzoekt men best
achtereenvolgens en met los aangekoppelde antenne, terwijl men de
koppelcondensator losmaakt, die achter den onderzochten trap voor
komt.
Reparatievoorbeeld 4. Het uitslagen van den afstemindicator
toont aan, dat er nog een fout in het hoogfrequent noch in het detectordeel voorkomt; men zal dus eerst even het laagfrequentdeel contro
leeren, en daaruit zal waarschijnlijk blijken, dat eene op het rooster
van den eersten LF-trap aangevoerde LF-spanning even slecht en zwak
wordt weergegeven, als de zender waarop werd afgestemd. Daarmede

is de fout bepaald omschreven in het LF-deel. Het is nu best de span
ningen in dit deel nauwkeurig na te meten. Bij weerstandgekoppelde
LF-versterkers kan men de spanningsmeting niet toepassen. Men maakt
dan best de verdachte weerstanden los, en meet ze na. Stelt men daar
bij geen fouten vast, dan kan men hetzelfde doen met de koppelconden
satoren. Worden laagfrequenttransformatoren gebruikt, dan is een
spanningsmeting beter mogelijk. In LF-transformatoren komt wel af en
toe een kortsluiting der wikkelingen voor. Beschikt men niet over pas
sende meetmiddelen, dan kan men den transformator, bij wijze van
proef, vervangen door een onberispelijk onderdeel.
Nochtans is een fout in den eindtrap het waarschijnlijkst. Deze trap
is het sterkst belast en bijgevolg aan groote slijtage onderworpen. Men
zal dus de eindlamp doormeten. Is het LF-deel niet defect, dan schakelt

men als proef een anderen luidspreker in. Is de weergave dan nor
maal, dan ligt de fout natuurlijk in den luidspreker. Is de luidspreker
van het magnetische type, dan kleeft waarschijnlijk het anker tegen de
poolschoenen, bij een dynamischen luidspreker kan zoowel de trilspoel
alsook de bekrachtingsspoel schuld dragen aan de slechte werking.
Reparatievoorbeeld 5. Hier dient de fout met zekerheid in het
HF-deel gezocht te worden, want in het LF-deel kunnen geen hoog
frequente trillingen ontstaan. Vermits er aan het apparaat zelf niets
veranderd werd, kan men alleen veronderstellen, dat de wilde tril
lingen plotseling ontstaan zijn tengevolge van eene of andere galva884

nische terugkoppeling. Dit kan gebeuren, wanneer afvlakcondensatoren achter de werkweerstanden van anode- en roosterkringen onder
broken zijn. Men zal dus de betreffende condensatoren zorgvuldig
controleeren. Minder waarschijnlijk is een fout in de lampen. Hoe ouder
de lampen worden, des te geringer wordt over het algemeen de neiging
tot genereeren. Desondanks zal men — wanneer de afvlakcondensatoren in orde bevonden worden — de HF-lampen even bij wijze van
proef door andere vervangen.
Tenslotte kan ook door een mechanischen stoot of mechanische
trilling een verschuiving van eene of andere verbinding ontstaan, waardoor het wild genereeren begunstigd wordt. Zeer waarschijnlijk is dat
nochtans niet, want een goed gebouwd apparaat moet zeer sterke schokken kunnen verdragen, vooraleer het tot een dergelijke verplaatsing
van verbindingen komt. Bij electrisch zeer gevoelige apparaten kun
nen nochtans reeds kleine veranderingen aan de spoelen wilde trillingen veroorzaken; d.i. voornamelijk bij slecht of niet afgeschermde luchtspoelen mogelijk, wanneer deze onder uitwendige invloeden komen.
Reparatievoorbeeld 6. In de eerste plaats kan men vermoeden,
dat twee verbindingen elkaar af en toe aanraken, men zal dus het chas
sis in elk geval even uit de kast nemen en nakijken, of de in aan
merking komende verbindingen goed bevestigd zijn, of de isolatie niet
ergens doorgesleten is, ofwel of ongeïsoleerde draden niet ergens te
dicht bij elkaar liggen. Het opglimmen van het schaallampje kan —
voor zoover het om een aanraking tusschen verbindingen gaat — verschillende oorzaken hebben. Worden b.v. enkele lampgloeidraden plotseling kortgesloten, dan neemt de stroom toe, en het schaallampje geeft
meer licht. In dit geval zijn natuurlijk de gloeidraden der overige lam
pen sterk overbelast. De roostervoorspanning der eindlamp kan even
goed plotseling opgeheven worden. De lamp neemt dan te veel anodestroom op, die bij menig apparaat mede door het schaallampje vloeit.
Daardoor komt de eindlamp in groot gevaar. Verder kan men een
tijdelijke electrodensluiting in de eene of andere lamp vermoeden. Naast
een grondige controle der bedrading is dan ook een nauwkeurig onder
zoek van alle lampen aan te bevelen. Dit geschiedt door zachtjes op
den glasballon van elke lamp te tikken.
Reparatievoorbeeld 7. Het vermoeden, dat hier een defecte draaicondensator de oorzaak is, ligt voor de hand. Men zal den draaicondensator best lossoldeeren, en dan met de glimlamp onderzoeken.
Wordt de lamp lichtgevend bij het doordraaien van den condensator
(misschien op verschillende plaatsen), dan is dit een bewijs voor tijde
lijke sluitingen tusschen de twee platenstellen. In deze condensatorposities is vanzelfsprekend geen ontvangst mogelijk, terwijl zeer vluch
tige aanrakingen krassende geruischen veroorzaken.
Buiten een kortsluiting tusschen de platen kan ook een onderbre-
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king der Verbinding met den rotor dezelfde verschijnselen veroorza
ken. In moderne draaicondensatoren wordt de eene verbinding tusschen
de rotorklem en den rotor meestal door kleine spiraalveeren verkregen.
Deze veeren breken soms af; de breukvlakken komen immer weer te
gen elkaar, zoodat over dit onvolmaakte kontakt soms toch nog ont
vangst mogelijk is. Draaicondensatoren, waarbij de rotorverbinding met
behulp van sleepringen en schuifkontakten verkregen wordt, kunnen
eveneens kraakgeluiden doen ontstaan, wanneer de veeren geoxydeerd
zijn, of wanneer vuil tusschen de kontaktvlakken aanwezig is. In der
gelijke gevallen zal men een grondige reiniging trachten te verkrijgen
door het afschuren der kontaktvlakken. Dit moet echter zorgvuldig en
met overleg gebeuren.
Reparatievoorbeeld 8. De foutoorzaak is gemakkelijk te herken
nen: de positie der condensators is veranderd ten opzichte van die der
bus van de afstemschaal, zoodat een bepaalde positie van den draaicondensator met een verkeerde positie der afstemschaal overeenstemt.
Om de fout op te heffen, stemt men best achtereenvolgens op meerdere
goed hoorbare en bekende zenders af, om de bus der schaal dan zoo
lang te verdraaien ten opzichte van die van den draaicondensator,
tot de zenders weer op de voorafbestemde plaats der afstemschaal door
komen. Eletrische invloeden blijven hier buiten beschouwing, want geen
enkel apparaat is zoo vast met de antenne gekoppeld, dat b.v. het in
schakelen van een andere antenne een afstemverschil van I cm op de
afstemschaal voor gevolg kan hebben.
Reparatievoorbeeld 9. De fout ligt hier vanzelfsprekend in het
HF-deel. Daar de omroep- en de lange-golfspoelen voor de ontvangst
der lange golf, meestal achter elkaar geschakeld zijn, terwijl de lange
golfspoel bij de omroepontvangst is kortgesloten; een onderbreking der
lange-golfspoel is dan ook waarschijnlijk, en dit kan zich in zekere ge
vallen herleiden tot een kontaktfout in den golflengteschakelaar. Men
zal eerst de spoelen lossoldeeren, en ze afzonderlijk met de glimlamp
controleeren; de onderbrekingen kunnen zoowel in de koppelspoelen
als in de terugkoppelspoelen of roosterspoelen voorkomen. Bovendien
kunnen — ook bij moderne spoelen — kortsluitingen in de wikkeling
voorkomen. Vindt men geen fouten in de spoelen, dan zal men den
golflengteschakelaar onderzoeken, voornamelijk om het feit, of hij in
de positie lange golf ook werkelijk over alle kontakten sluit.
Reparatievoorbeeld 10. Het LF- en het detectordeel komen hier
bij niet in aanmerking; het is een kernmerkend verschijnsel bij supers,
en blijkbaar is de oscillator-hoogfrequentamplitude te klein. De oscillator werkt in een punt, waar de trillingen bijna kunnen ophouden. Men
zal eerst de gelijkspanningen, voor alles de anodespanning van den oscillator nauwkeurig controleeren; bestaan hier geen afwijkingen, dan
zal men de oscillatorlamp doormeten, en wanneer het een octode is,
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ook de menglamp. Voert deze controle tot geen resultaat, dan komen
nog de koppelcondensatoren, de weerstanden, enz., in aanmerking. Des
gevallend dient men ook te rekenen op een kortsluiting in de wikke
ling van een oscillatorspoel.
♦

♦

♦

Wie de reparatie van radio-apparaten goed beheerscht, kan zich
ook uit den slag trekken, wanneer hij andere HF-apparaten, b.v. zen
ders ter reparatie ontvangt. Het heeft daarom geen doel, dergelijke
speciale reparaties uitvoerig te behandelen. Het kan niet vaak genoeg
beklemtoond worden, hoe belangrijk het is, bij het opsporen van fouten altijd methodisch te werken. Af en toe ontmoet men moeilijke
reparatiegevallen, waarbij veel praktische ervaring noodig is, maar die
ook den ervaren vakman toch nog veel tijd kosten. Het is wel interes
sant, dat de eigenlijke fout, in zulke gevallen meestal, eene of andere
kleineigheid betreft, waaraan men wegens den eenvoud der oorzaak
zelfs niet gedacht heeft. Reeds daarom is het ondoelmatig over den
aard der fout reeds na te denken vanaf den aanvang, en daarbij wel
licht zeer ingewikkelde mogelijkheden te vermoeden. Men komt daar
door vaak op een geheel verkeerden weg, en overziet dan de werkelijke
fout, omdat zij precies zoo eenvoudig is. Vooral de theoretisch ge
vormde beginner zal hieraan herhaaldelijk moeten denken; hij heeft
dikwijls een neiging zich de zaken veel ingewikkelder voor te stellen
dan ze in werkelijkheid zijn. Daardoor gaat veel tijd verloren en men
verricht slechts nutteloos werk. Natuurlijk hebben deze wenken in de
eerste plaats betrekking op werkelijk moeilijke gevallen. Onze reparatievoorbeelden zijn alle zeer eenvoudig, en bij dergelijke gevallen komt
men steeds door methodisch werken verder, ook zonder bizondere combinatiegave en zonder uitzonderlijk technisch gevoel.
Nog een paar woorden over reparatie aan antenne-inrichtingen. Dit
is zuiver mechanisch werk, dat nochtans met veel zorg en met een zeer
groot verantwoordelijkheidsgevoel dient uitgevoerd te worden. Men zal
zich liever meer dan één maal overtuigen of de bevestigde antenneverbinding ook werkelijk stevig aan de antenne vast zit, of ze niet in
een gevaarlijke nabijheid van een sterkstroomlijn hangt, enz. Daardoor
kan men vele ongevallen vermijden.
2. Moderniseeren en ombouwen van oudere ontvangers.
a) Algemeene beginselen. Voor het moderniseeren en
ombouwen van verouderde radio-apparaten kunnen er twee hoofdre
denen bestaan: ofwel gaat het om een verandering der stroomverzorging ofwel om de verbetering der eigenschappen van den ontvanger.
Met een verandering der stroomverzorging hebben wij b.v. te doen,
wanneer een batterijtoestel voor netvoeding moet omgebouwd worden;
of wanneer b.v. een wisselstroomontvanger, tengevolge van woonstverandering van den eigenaar, dient in orde gemaakt te worden, om op
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een gelijkstroomnet te kunnen worden aangesloten, of tenslotte nog
wanneer alleen de spanning van het net anders wordt. In al deze ge
vallen is verandering noodzakelijk voor het bedrïijf; indien
men het apparaat niet wil verkoopen of omwisselen. Daarentegen zijn
alle verbeteringen met het doel de selectiviteit te verhoogen, de toonkwaliteit, het eindvermogen of de gevoeligheid te verbeteren geenszins
noodzakelijk voor het bedrijf, hoewel zij in vele gevallen zeer gewenscht
kunnen zijn.
De beslissing over de vraag of een ombouw van het apparaat aan
beveling verdient, ofwel of de voorkeur te geven is aan omwisseling
of verkoop, is sterk afhankelijk van het feit, of wij met een industrieapparaat of met een zelfgebouwden ontvanger te doen hebben. Bij mdustrie-apparaten is de vraag, ombouw of geen ombouw, principieel
anders te beoordeelen dan voor zelfbouwapparaten. Wij zijn bijgevolg
verplicht de twee gevallen afzonderlijk te behandelen.
Men vergete niet, dat men over het algemeen bij veranderingen
aan een industrie-apparaat lang niet over die bewegingsvrijheid be
schikt, waarvan men bij een zelfbouwapparaat gebruik kan maken.
De oorzaak is zeer begrijpelijk: een modern industrie-apparaat is
een volkomen uitgewerkte constructie, waarbij de plaats voor de on
derdeden en hunne schikking tot in de kleinste bizonderheid doordacht
en bepaald is geworden. De constructeur heeft zich daarbij alle denk
bare moeite getroost om de meest doelmatige bouwwijze te vinden.
Daaruit volgt, dat eigenmachtige veranderingen nauwelijks een verbe
tering voor gevolg kunnen hebben; veeleer ontstaat daardoor een verslechting, voor zoover men geen betere onderdeden inbouwt, of het
aantal trappen van het apparaat niet verhoogt. Menig lezer zal wellicht
veronderstellen, dat door toepassing van nieuwe constructieprincipes,
die bij het ontwerp van het apparaat nog onbekend waren, toch ver
beteringen zouden te bereiken zijn; dit is nochtans doorgaans een ver
keerde redeneering, want de nieuwe constructieprincipes zijn meestal

maar toepasselijk op nieuwe onderdeden, en bieden alleen grootere
voordeelen. Hierbij komt, dat de typische bouwwijze der industrie den
ombouw reeds uit zuiver mechanische gronden zeer sterk bemoeilijkt,
zooniet onmogelijk maakt. Naar aanleiding onzer uiteenzettingen over
de werkwijze der industrie is dit gemakkelijk te begrijpen. Wil men
een of ander onderdeel uit een industriechassis verwijderen, dan is
men doorgaans verplicht minstens twee klinknageltjes uit te halen, want
de meeste deden zijn aan het chassis vastgeklonken. Maakt men der
gelijke verbinding niet vakkundig los, dan beschadigt men het apparaat.
Voor zelfgebouwde toestellen is de toestand geheel anders. Door
gaans zijn dit geen volkomen uitgewerkte constructies zooals de fabrieksontvangers. Integendeel: gezonde redeneering en een nauwkeu
rig doorzicht in den ontvanger compenseeren soms zeer sterke construc-
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tiegebreken, die meestal niet zoo bizonder moeilijk zouden kunnen ver

meden worden, en waardoor de ontvangst aanzienlijk beter zou zijn.
Natuurlijk is in dergelijke gevallen ook de inbouw van moderne on
derdeden vaak nuttig.
De mechanische moeilijkheden, die men steeds weer ontmoet tij
dens den ombouw van industrie-apparaten, komen nauwelijks voor bij
zelfgebouwde ontvangers. Meestal zijn de onderdeden op het chassis
vastgeschroefd, zoodat het demonteeren van de oude en het inbouwen
van de nieuwe deden zeer gemakkelijk is. Ook is de plaats in zelfbouwapparaten niet zoo volledig benuttigd als bij industrie-ontvangers;
dientengevolge heeft men een verregaande bewegingsvrijheid.
b)
Ombouw en m o d e r n i s e e r e n
van
industrieontvangers. Eerst bespreken wij de verandering der stroomverzorging. De volgende gevallen kunnen voorkomen:
1. Ombouw van een batterij-apparaat voor wissel- of gelijkstroom;
2. Ombouw van een wisselstroomtoestel voor gelijkstroombedrijf;
3. Ombouw van een gelijkstroomtoestel voor wisselstroomvoeding;
4. Ombouw van een willekeurigen ontvanger voor wissel- en gelijkstroom voeding.
Ombouw van batterij-apparaten voor netvoeding. De gloeidraadvoeding veroorzaakt weinig hoofdbrekens: best behoudt men den accu
mulator. Gloeidraadvoeding uit het gelijkstroomnet komt slechts in
aanmerking, wanneer de stroomprijs geen bizonder grooten rol speelt;
in dit geval is een goede afvlakcel en een degelijke voorschakelweerstand noodig. Men kan ook de omschakeling van den gloeikring van
parallel- tot serievoeding overwegen; de lampen met geringer stroom
verbruik dan de eindlamp worden dan parallel geschakeld met pas
sende nevenweerstanden. Men dient er echter op te letten, dat de
werkwijze der schakeling door deze maatregelen niet gestoord wordt.
De kwestie van den anodestroom lost men best op door een anodespanningsapparaat.
Bij industrie-ontvangers zal het steeds noodzakelijk zijn de bijko
mende apparaten afzonderlijk te installeeren, want in den ontvanger
kan men ze wegens plaatsgebrek niet onderbrengen. Bij wisselstroom
voeding kan men het gebruik van meer moderne indirect verhitte lam
pen overwegen. De gloeidraden blijven parallel geschakeld, nochtans
zal de inbouw van andere lamphouders noodzakelijk zijn. Wij moeten
dus nagaan, of de mechanische opbouw van het industrie-apparaat deze
verandering veroorlooft. In de meeste gevallen is dit niet of slechts
met zeer groote moeilijkheden mogelijk. De kathodeverbindingen, die
bij batterij-ontvangers met den gloeidraad verbonden zijn, moeten na
tuurlijk verwijderd worden, en naar een afzonderlijke kathodeklem
van den lamphouder gevoerd worden. Meestal is ook met het gebruik
van meer moderne lampen een verandering van spanningen, enz., ver-
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bonden; de dan vereischte aanpassing is in sommige gevallen zeer in
gewikkeld. Tot het inbouwen van moderne wisselstroomlampen in bat-

terij-ontvangers zal men slechts overgaan, wanneer men het apparaat
om eene of andere reden volstrekt behouden of verbeteren wil.
Ombouw van wisselstroomapparaten voor gelijkstroomvoeding.
Een dergelijke omschakeling is bij industrie-apparaten steeds onecono
misch en technisch zeer moeilijk door te voeren. Daarom wordt er in
de praktijk altijd van afgezien. De noodzakelijke ombouw staat na
melijk gelijk met den bouw van een geheel nieuw apparaat. In de
eerste plaats dienen alle lampen uitgewisseld te worden, wat nu niet
precies een goedkoope oplossing geeft, dan verandert de gloeidraadkring principieel volkomen en tenslotte dient men daaraan nog een
volledig voedingspparaat voor gelijkstroom toe te voegen. Bovendien
stemmen de constanten der nieuwe lampen slechts zelden overeen met
die der oude. Ook is een dergelijke omschakeling van industrie-appa
raten meestal onmogelijk wegens plaatsgebrek. Men houdt er dus beter
de handen af. Praktisch komt in het beste geval de voorschakeling
van een triller in aanmerking; deze kwestie is dan ook te overwegen.
Ombouw van gelijkstroomaparaten voor wisselstroomvoeding.
Hierover zouden wij hetzelfde kunnen zeggen als voor het omgekeerde
geval; voor industrie-apparaten komt een dergelijke omschakeling dus
praktisch niet in aanmerking. Men kan wel de voorschakeling van een
gelijkrichter overwegen.
Omschakeling op gelijk- en wisselstroomvoeding. De moeilijkheden
zijn niet geringer dan bij de omschakeling op gelijk- of wisselstroomaansluiting. Een omschakeling voor W.G.-voeding komt dus voor in
dustrie-apparaten ook niet in aanmerking.
De omschakeling op een andere spanning veroorzaakt minder
moeilijkheden. De industrie-apparaten voor gelijkstroomvoeding hebben
doorgaans een aftakbaren voorschakelweerstand. Naargelang de hoogte
der netspanning wordt meer of minder weerstand in den gloeikring ge
schakeld, zoodat de gloeispanning in elk geval overeenstemt met die,
welke opgegeven werd door den fabrikant. Aan de anodespanningen
behoeft men gewoonlijk niets te veranderen. Daardoor is het te ver
klaren, dat gelijkstroomapparaten aangesloten op 110 V netten niet
dezelfde energie afleveren als bij hoogere spanningen; de anodespan
ningen zijn immers veel lager. Bij wisselstroomontvangers is de zaak
nog eenvoudiger. De voedingstransformatoren hebben een afgetakte
primaire, waardoor eenvoudig de transformatieverhouding veranderd
kan worden. Dus voor andere netspanningen volstaat het, een ander
aantal primaire toeren in te schakelen, om dezelfde spanningen te ver
krijgen. De bedrijfscondities van den ontvanger worden hierdoor niet
veranderd.
♦
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♦

♦

Thans zullen wij maatregelen bespreken voor de verbetering van
het rendement. Hierbij kunnen wij de gelijk- en wisselstroomapparaten
gezamenlijk behandelen. Bij de rendementsverbetering onderscheiden
wij vijf mogelijkheden: gevoeligheidsverhooging, selectiviteitsverbetering, verbetering der toonkwaliteit, ver hooging der eindenergie, dus der
geluidssterkte en tenslotte den inbouw van hulpschakelingen (ontvangstc omfort).
Gevoeligheidsverhooging. Het is begrijpelijk, dat hiervoor maar al
leen maatregelen in het hoogfrequente deel der inrichting in aanmer
king komen. Bij industrie-apparaten is dit moeilijk. Is het betreffende
apparaat een ingewikkelde meerkringsontvanger of zelfs een super, dan
kunnen wij maar alleen afraden de afstemkringen te veranderen, en
de oudere lampen tegen moderne uit te wisselen, want het is hoogst
onwaarschijnlijk, dat wij er in gelukken, de nieuwe kringen weer zoo
goed te trimmen, dat de vroegere gevoeligheid behouden blijft. (Spre
ken wij nog niet van verhoogd worden.) Slechts bij éénkringsapparaten
kan men er aan denken, oude afstemspoelen of condensatoren door
nieuwere en betere te vervangen. Past men daarenboven de antenne
nog behoorlijk aan, dan zal de gevoeligheid in vele gevallen sterk verhoogen. Bovendien komt het bij eenkringsapparaten hoofdzakelijk aan
op een goede antenne-aanpassing. Een inductieve aanpassing der an
tenne is gewoonlijk niet mogelijk, daar de koppelingswikkeling vast
ligt op het spoellichaam. Men zal dan beproeven de antenne over kleine
capaciteiten met den afstemkring te koppelen. De koppeling moet pre
cies vast genoeg zijn, om nog juist een toereikende geluidssterkte te
verkrijgen. Naast de grootst mogelijke reductie der demping verkrijgt
men op deze wijze een tamelijk groote onafhankelijkheid van de an
tenne, die bij de oudere, meestal zeer vast gekoppelde ontvangers door
gaans ontbreekt.
Het inbouwen van bijkomende HF-lampen in een industrie-apparaat met het doel de gevoeligheid te verhoogen, raden wij af, in de
eerste plaats vermits het aanwezige voedingsdeel gewoonlijk ontoerei
kend is voor het hoogere gebruik, dat door de bijgevoegde lamp ont
staat, vervolgens daar de HF-condities daardoor te sterk veranderen.
Verbetering der selectiviteit. Een betere selectiviteit verkrijgt men
eveneens door verbetering van het HF-deel. De hierboven gemaakte
beschouwingen zijn ook hier geldig. Wij zullen bizondere aandacht moe
ten besteden aan een losse antennekoppeling. In sommige gevallen is
de inbouw van sper- of selectiekringen aan te raden; men kan dit ook
doen bij industrie-ontvangers. Is de vereischte plaats niet op of onder
het chassis beschikbaar, dan kan men deze kleine inrichting ergens op
de kast bevestigen. Men zal alleszins bedenken, dat een sper- of selectiekring een aanzienlijk deel dér HF-energie opslorpt, wat vooral bij
eenkringsapparaten in aanmerking komt; een goede antenne is derhalve
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hier volstrekt noodzakelijk. Ook door het aanbrengen van een toonregelaar kan de selectiviteit verbeterd worden, maar dit is niet aan te
bevelen, want door toonregeling snijdt men de hooge tonen af. Daar
door worden weliswaar de buitenste zijbandfrequenties van naburige
zenders, alsmede het zeer storende interferentiefluiten onderdrukt, maar
deze maatregel benadeelt tevens de toonkwaliteit. Voor op zichzelf
weinig selectieve ontvangers is de inbouw van een toonregeling alles
zins vaak de eenige werkzame mogelijkheid om de selectiviteit te ver
beteren.
Verbetering der toonkwaliteit. In de eerste plaats zal men onder
zoeken, of een andere luidspreker geen betere resultaten geeft. Vele
oudere apparaten werken immers met voorhistorische luidsprekers; in
dergelijke gevallen blijven de schoonste maatregelen aan het apparaat
geheel zonder uitwerking, indien men den ouden luidspreker behoudt.
Een goede dynamische luidspreker, die niet noodzakelijk groot en duur
behoeft te zijn, is dan de eerste conditie voor een betere toonweergave.
Ook in industrie-apparaten is het uitwisselen van den luidspreker
meestal gemakkelijk te doen; zelfs indien de luidspreker niet langs bui
ten aangesloten is. Van even groot belang als een goede luidspre
ker is een behoorlijke aanpassing daarvan aan de eindlamp. De moderne
dynamische luidsprekers zijn doorgaans uitgevoerd met uitgangstransformatoren met verschillende primaires (aftakkingen), die men best
de eene na de andere uitprobeert. Het uitwisselen der lampen raden
wij voor industrie-apparaten weer af. Kan men geen verbetering der
toonkwaliteit bereiken door het uitwisselen van den luidspreker, dan
probeert men het door een uitwisseling van den LF-transformator. Het
is vaak verrassend hoe goed de toon van den geheelen ontvanger wordt
bij het inbouwen van een degelijken transformator. Is de weergave te
« ruim », dan verkrijgt men vaak verbetering door een goeden toonregelaar; maar in dit geval zal ook al wat wij er hierboven over gezegd
hebben, in aanmerking dienen genomen te worden. Is de weergave te
dof, dan kan men bij weerstandgekoppelde versterkers probeeren, de
koppelingscondensatoren te verkleinen. Dit kunnen wij echter ook
slechts onder voorbehoud aanbevelen, want het is een compro
mis, waarvan men maar in het uiterste geval gebruik maakt.
Verhooging van de eindenergie. Voor industrie-apparaten bestaat
hier slechts één weg: namelijk het aansluiten van een <eindversterkertrap of den inbouw van een zeer gevoeligen luidspreker•, d.i. een luid
spreker met zeer hoog rendement. Het uitwisselen van de eindlamp
tegen een sterkere heeft geen zin, want het voedingsdeel van de meeste
ontvangers is daarvoor meestal niet toereikend, terwijl aan den anderen
kant geen voldoend hooge stuurspanning voor een sterkere eindlamp be
schikbaar is. Voor de nieuwste luidsprekerlampen (AL4. enz.) heeft
men alleszins slechts kleine stuurspanningen noodig, daarentegen zijn
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voor dergelijke lampen bedrijfsvoorwaarden noodig, die men in oudere
industrie-apparaten slechts moeilijk verwezenlijken kan.
Hulpschakelingen. Men zou kunnen denken aan den inbouw van
een automatische slerkteregeling, van geruischlooze afstemming en an
dere verfijningen. Ook daarvoor ontbreken echter bij oudere industrieapparaten de volstrekt noodzakelijke technische condities. Dit is ge
makkelijk te begrijpen, wanneer wij de desbetreffende uiteenzettingen
in hoofdstuk III nogmaals nalezen.
Wij resumeeren. Bij het ombouwen en het moderniseeren
van industrieschakelingen moet men zeer voorzichtig te werk gaan, en
slechts dan iets ondernemen, wanneer de goede werking van het apparaat in een ander opzicht niet wordt benadeeld.
Het uitwisselen van lampen en trillingskringen moet men bij inge
wikkelde ontvangers in principe vermijden. Slechts bij eenkringsapparaten en ten hoogste nog bij tweekringsontvangers kan men door het
inbouwen van prima trillingskringen iets bereiken. Tegen het aanbren
gen van hulpinrichtingen als seriekringen, toonregelaars, sperkringen,
enz., is niets in te brengen. Men zal nochtans voorzichtig te werk gaan
met toonregelaars, daar zij in sommige gevallen een gevoelige veran
dering van het geluid veroorzaken. Een verbetering der toonkwaliteit
bereikt men het best door het inbouwen van een goeden dynamischen
luidspreker. Leveren de aangebrachte veranderingen geen v<erbetering
op, dan is het veel doelmatiger het apparaat te verkoopen of het tegen
een beter uit te wisselen.
c)Ombouw en moderniseeren van zelfbouwapparaten. Hierboven hebben wij er reeds op gewezen, dat er voor
het ombouwen van zelfgebouwde apparaten veel meer speelruimte is
dan bij industrie-apparaten. De redenen daarvoor werden tevens opge
geven. Wij zullen onze beschouwingen ook hier met de stroomverzorgingsproblemen beginnen.
Ombouw van batterij-apparaten voor netvoeding. Het is steeds aan
te bevelen, eerst te overwegen, of het niet doelmatiger is, met de voor
handen onderdeelen een nieuw apparaat te bouwen. Ziet men daarvan
af, dan zou men tenminste het nieuwe voedingsdeel met den ontvan
ger moeten samenbouwen. Het vervangen van de direct verhitte lam
pen tegen indirect verhitte kan in de meeste gevallen gebeuren. Uit de
gegevens van het Radiolampen Vade Mecum zal men dadelijk kunnen
vastellen, of de nieuwe lampen andere weerstanden, enz., vereischen,
en men kan hiermede rekening houden. Voor het overige gelden de
uiteenzettingen over den ombouw van industrie-apparaten.
Ombouw van wisselstroomapparaten voor gelijkstroomvoeding. Bij
zelfbouwapparaten is de toestand veel gunstiger dan bij industrie-appa
raten; men zal nochtans het apparaat geheel moeten ombouwen. Hoog
stens kan men de afstemkringen, enz., laten zooals ze zijn. Het verdient
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nochtans meer aanbeveling het geheele apparaat opnieuw te bouwen, en
hierbij rekening te houden met de veranderde voeding, vooral met het

oog op netbrom. Wisselstroomapparaten kunnen zonder meer door ge
lijkstroom gevoed worden. Deze methode kan echter niet worden toe

gepast wegens het hooge stroomverbruik, dat hiervan het gevolg zou
zijn. De moderne wisselstroomapparaten verbruiken ongeveer I Amp
gloeistroom, zoodat het totale stroomverbruik van den ontvanger bij
I 10 Volt I 10 Watt bedraagt, terwijl dit bij 220 Volt bedrijfsspanning
verhoogt tot 220 Watt; daartegenover nemen geiijkstroomlampen hoog
stens 60 Watt op. Men zal er bijgevolg goed aan doen, de oude lam
pen tegen nieuwe geiijkstroomlampen uit te wisselen, of wat nog beter
is, tegen W.G.-lampen, die eerstens een hooger rendement hebben en
waardoor een latere omschakeling zonder meer mogelijk is.
Ombouw van gelijkstroomapparaten voor wisselstroomaansluiting.
Hiervoor kan men gelijkaardige beschouwingen maken. Het gebruik van
indirect verhitte geiijkstroomlampen is mogelijk, wanneer men een specialen transformator met een geschikte gloeistroomwikkeling voor de
geiijkstroomlampen bouwt. Een dergelijke transformator is alleszins niet
goedkoop en de bromneiging tamelijk groot.
Ombouw voor W.G.-voeding. Hier zal men eveneens bij voorkeur
het apparaat volledig ombouwen, want de noodige veranderingen zijn
tamelijk uitgebreid. Meestal moet men den gloeikring geheel anders
schakelen en vele veranderingen in de anodestroomverzorging aanbren
gen. De W.G.-lampen moeten vanzelfsprekend nieuw aangekocht
worden.
Betreffende het aansluiten op een andere spanning kan men hier
hetzelfde zeggen als voor industrie-apparaten.

* * *
De rendementsverbetering van zelfbouwontvangers behandelen wij
terzelfdertijd voor gelijk- en voor wisselstroomapparaten.
Gevoeligheidsverhooging. Bij zelfbouwontvangers bestaat steeds
de mogelijkheid het HF-deel geheel om te bouwen. Voor deze verbe
tering is alleen het probleem der onkosten beslissend. Bij éénkringsapparaten kan men door verbetering van den trillingskring en door
zorgvuldige aanpassing der antenne meestal een zeer belangrijke verhooging der gevoeligheid bereiken. Dit is ook zoo voor meerkringsapparaten. Oude, slecht geïsoleerde draaicondensatoren worden door
goede moderne onderdeden vervangen; ook is de inbouw van moderne
spoelen zeer aan te bevelen. Bij het vervangen der trillingskringen zal
men tevens de gelegenheid te baat nemen, om betere lampen te gebrui
ken. Doet men deze veranderingen tegelijkertijd, dan kan men de tril
lingskringen goed op de lampen aanpassen. Natuurlijk zal men er zorg
voor dragen, dat het voedingsdeel door den inbouw van bijkomende
lampen niet overbelast wordt; men zal het desnoods versterken. Voor
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het overige geldt al datgene, wat wij in dit verband over industrieontvangers gezegd hebben.
Verbetering der selectiviteit. Ook hier zouden wij kunnen herha
len, wat wij voor de industrie-apparaten gezegd hebben. Vanzelfspre
kend kan men de selectiviteit ook verbeteren door degelijker trillingskringen, nieuwe lampen en losse koppelingen.
Verbetering der toonkwaliteit. Met een zelfbouwapparaat kan men
in dit opzicht zeer veel bereiken. Zoo bestaat b.v. de mogelijkheid van
de in oudere apparaten gebruikte roosterdetectors te vervangen door
een diode of tenminste door een anodedetector. Daardoor zal men
reeds een merkbare toonverbetering verkrijgen. De eerste eisch is noch
tans een goede luidspreker. Verder zal men aandacht schenken aan het
LF-deel. Vaak vindt men slecht gedimensioneerde koppelcondensatoren, of laagfrequenttransformatoren, waarvan oordeelkundig uitwisse
len vaak als een wonder werkt. Hetzelfde geldt voor moderne versterkerlampen. De eindlamp verdient een zeer bizondere aandacht. In de
eerste plaats zal men een moderne eindlamp nemen; vervolgens is de
behoorlijke aanpassing aan den luidspreker van groot belang. Wil men
met de verandering niet te ver gaan, dan houdt men slechts rekening,
met wat wij voor de industrie-apparaten hebben voorgeschreven. Noch
tans moet men voor een algemeene revisie van een zelfbouwontvanger
niet terugschikken, indien men deze wil verbeteren; in de meeste ge
vallen is dit loonend.
Verhooging der eindenergie. Door den inbouw van een moderne
eindlamp met hoog rendement en soms in verbinding met den inbouw
van een bijkomenden spanningsversterkertrap kan men een aanzien
lijke verhooging der eindenergie verkrijgen. Daar de moderne eindlampen echter maar een zeer geringe stuurspanning behoeven, zullen de
aanwezige spanningsversterkers in de meeste gevallen volstaan. Klei
nere krachtversterkerlampen kunnen in eenzelfde apparaat meestal zon
der grootere moeilijkheden worden aangebracht.
Hulpschakelingen. Ook hier heeft men veel speelruimte, wanneer
men het verstaat de in aanmerking komende speciale schakelingen be
hoorlijk en werkingsvol in te bouwen (automatische sterkteregeling,
enz.). Hierdoor worden alleszins nieuwe lampen vereischt. Bij den in
bouw van een automatische sterkteregeling b.v. zal men minstens nieuwe
HF-lampen moeten voorzien, want de oude lampen zullen waarschijnlijk
geen exponentieele karakteristiek hebben. Hierdoor wordt het inbou
wen van een automatische sterkteregeling duur, en daarom wordt deze
verfijning maar zelden gevraagd. Een dergelijk werk zal men steeds
naar mogelijkheid aanvatten, want het uitvoeren ervan is zeer leerrijk.
♦

♦

•

Wij resumeeren: In zelfbouwapparaten kan men in
principe om het even welke vera:ndering van om het even welken om895
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vang aanbrengen. De in aanmerking komende wijzigingen werden
slechts in het kort besproken, daar de principes ervan uitvoerig be

handeld werden in de vorige hoofdstukken, zoodat de logische toe
passing der beginselen geen moeilijkheden zal opleveren. Vooraleer
een ombouw te beginnen, moet men echter nauwkeurig controleeren, of
de te bereiken verbeteringen werkelijk opwegen tegen de kosten en
het te verrichten werk. Het heeft geen zin een oeroude ontvanger met
nieuwe bouwdeelen uit te rusten, teneinde hem te moderniseeren. In
dergelijk geval kan men bijna voor hetzelfde geld een nieuw apparaat
bouwen. Worden nieuwe lampen geplaatst, dan mag men de aanpas
sing niet beperken tot de gloeikringen alleen. Een behoorlijke aanpas
sing van de schakelorganen en de bedrijfsspanningen is even belang
rijk, indien men uit moderne lampen en andere onderdeelen een goed
rendement wil verkrijgen. Het komt vaak voor, dat de inbouw van
nieuwe deelen het rendement verslecht, in plaats van het te verbeteren.
Men kan daaruit besluiten, dat bij de aanpassing gezondigd werd, in
elk geval dragen de nieuwe deelen niet de schuld van de verslechting.
3. Het trimmen en afregelen van radio-apparaten.
Het trimmen en afregelen van radio-apparaten speelt zoowel bij
de reparatie als bij den bouw van radiotoestellen een grooten rol
Nochtans zijn wij hierop bij de constructie van apparaten niet verder
ingegaan. Wij vonden het verkieslijker alle bizonderheden daarover in
deze paragraaf samen te brengen. De ervaring heeft namelijk aange
toond. dat een goede afregeling en trimming het vlugst te leeren is
bij de reparatie van radio-apparaten, want in de controlekamer der
industrie waar het afregelen en trimmen der nieuwe ontvangers gebeurt,
heeft men steeds met hetzelfde apparaat te werken. Daarentegen komt
men in de reparatiekamer voor allerlei verschillende gevallen, waarbij
ongemeen veel te leeren valt. Het is dus goed, wanneer zich de praktikus met het afregelen en trimmen van ontvangers in de reparatie
kamer bezig houdt, daar hij dan in de kortsten tijd de meeste ervaring
kan opdoen.
Het afregelen en het trimmen zullen wij afzonderlijk behandelen.
Het trimmen omvat het nauwkeurige ajusteeren van het hoogfrequentdeel van het apparaat, terwijl wij door afregelen
daarentegen de zorgvuldige regeling der bedrijfsspanningen en stroomen verstaan.
a) Het afregelen van radio-apparaten. De voor
naamste stroom- en spanningswaarden worden reeds bij het ontwerp en
de berekening der schakeling bepaald. Daarover hebben wij in hoofd
stuk V gesproken. Vele bizonderheden kunnen pas later nauwkeurig
bepaald worden, en dit geschiedt door metingen, enz. Daarover zullen
-wij het thans hebben. De betreffende gegevens verschillen naargelang
het een wisselstroom-, gelijkstroom- of W.G.-apparaat betreft.
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Het afregelen van wisselstroomapparaten. De bedrijfsspanningen
worden bepaald door de keuze van den voedingstransformator en der
gelijkrichterlamp. Dit heeft zoowel betrekking op de totale anodespanning als op de gloeispanning. Daarentegen dienen de spanningen
op zekere onderdeden geregeld te worden. De elementen der lampen
schommelen steeds op een wijze, die vooraf niet te bepalen is. Komt
het o.a. voor, dat de anodestroomen van verschillende lampen geza
menlijk zwakker zijn dan verondersteld werd, dan kan het gebeuren,
dat de in eiken trap aanwezige reductie- en afvlakweerstanden ofwel
overbelast worden, ofwel dat hunne waarde te hoog is, zoodat men
een te geringe anodespanning verkrijgt. Men zal dus uitgaande van
den gemeten anodestroom door narekening zoowel de werkelijke be
lastbaarheid alsmede de werkelijk anodespanning moeten vastellen.
Merkt men hierbij ontoelaatbare afwijkingen op, dan zal men de be
treffende weerstanden vervangen door andere, die voor dit bepaald
geval beter geschikt zijn. Hetzelfde kan men zeggen over roosterspanningen, die vaak door de kathodeweerstanden worden verkregen, en die
dus direct afhankelijk zijn van den anodestroom. Natuurlijk komt der
gelijke controle in de eerste plaats in aanmerking bij nieuwe gebouwde
apparaten; bij apparaten, welke ter reparatie gegeven worden, is dit
slechts zelden het geval. Nochtans kan hier eene of andere verande
ring opgetreden zijn, b.v. door het vernieuwen van lampen; hiermede
dient vooral rekening gehouden te worden bij omgebouwde of gemo
derniseerde apparaten.
Ook de werkzame weerstanden kunnen er toe bijdragen de be
drijfsspanningen en stroomen te veranderen, voor zoover hunne waarde
aanzienlijke afwijkingen vertoont van de normale waarde. Dit is voor
namelijk het geval voor de hooge weerstanden in weerstand gekoppel
de versterkers. In dergelijke gevallen doet men best geen verandering
aan de schakelelementen zelf, maar men tracht het doel te bereiken,
door aanpassing van de reductieweerstanden en van de uitwendige be
drijfsspanningen. Veranderingen aan de werkweerstanden hebben
meestal wijzigingen in de werking van het apparaat voor gevolg, en
dit moet men door het afregelen trachten te vermijden, teneinde de
zaak niet van den beginne af nog meer ingewikkeld te maken. Voor
wisselstroomapparaten is geen verdere afregeling noodig.
Het afregelen van W.G.-apparaten. Hiervoor geldt ook het boven
staande; daarenboven moet ook de gloeikring nog afgeregeld worden,
en bij nieuw geconstrueerde apparaten dient dit met zorg te geschie
den. Vooreerst overtuigt men zich, of in het apparaat geen schakelfou
ten voorkomen. Vervolgens verbindt men den voorschakelweerstand
op zijn maximumwaarde, waarna men de bedrijfsspanning aanlegt. In
den gloeikring komt een ampèremeter, daar bij de W.G.-lampen in
de eerste plaats den gloeistroom voor de afregeling in aan-
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merking komt. De voorschakelweerstand wordt verminderd tot de am-

pèremeter de voorgeschreven waarde aanwijst. Men zal er nochtans re
kening mede houden, dat deze waarde pas constant wordt na een zeke
ren tijd, waarop de lampen hunne werktemperatuur verkregen hebben:
vóór dit oogenblik is de stroom sterker. Het heeft dus geen doel on
middellijk de regeling op de voorgeschreven stroomsterkte te onder
nemen, want indien men de meting 3 minuten later herhaalt, verkrijgt
men een veel zwakkeren stroom. Het is verder van belang, dat de
afregeling geschiedt met een net, waarvan de spanning constant is.
Vooral in bovengrondsche lijnen treden groote spanningsschommelingen op. en het is aan te bevelen, door de meting nauwkeurig vast te
stellen, of de netspanning geen ontoelaatbaar hooge afwijkingen ver
toont.
Het afregelen van gelijkstroomapparaten. Hier zijn de regelen der
vorige twee paragrafeni van kracht. Ook bij de gelijkstroomlampen
moet de gloeistroom
loeistroom geregeld worden. Hierbij dient men
rekening te houden met het feit, dat in de gelijkstroomgloeikringen
buiten de gloeidraden en den voorschakelweerstand nog smoorspoelen
kunnen voorkomen, waarvan de weerstand der koperwikkeling eenigzins verandert met de temperatuur. Om den invloed hiervan na te gaan
verdient het aanbeveling de gloeistroomcontrole nog eens uit te voeren,
nadat het apparaat een half uur in dienst is. In de meeste gevallen kan
men deze weerstandverandering verwaarloozen. Nochtans mag men
haar invloed niet uit het oog verliezen. Ook bij te repareeren toestel
len moet steeds een gloeistroomcontrole gebeuren, vooral wanneer nieu
we lampen gebruikt worden. Vaak hebben de gloeidraden van het
zelfde lampentype geheel andere weerstanden, zoodat door vervanging
der lampen soms een heel andere stroom ontstaat.
b) Het trimmen van radio-apparaten. Trimmogelijkheden en trimoperaties, die de behoorlijke werking van radio-appa
raten beïnvloeden, zijn er in grooten getale, want elke schakeling ge
draagt zich in dit opzicht anders; men zal zich dus bij het trimmen
steeds gedragen naar de speciale omstandigheden van het geval, waar
tegenover men zich bevindt. Het is ook daarom, dat wij hier slechts
de belangrijkste trimmethodes kunnen bespreken, die tevens het meest
voorkomen. De aard van den bedrijfsstroom is voor het trimmen zon
der eenig belang; de volgende uiteenzettingen hebben dus betrekking
op alle apparatentypes, onverschillig of ze door wisselstroom, gelijk
stroom of van het W.G.-type zijn. Daarentegen treden andere verschillen op den voorgrond, die vanzelf duidelijk worden door de indeelen van deze paragraaf. In de eerste plaats bespreken wij het
trimmen van het laagfrequentdeel. De hiernavolgende uiteenzetting heeft zoowel betrekking op ontvangers met rechtstreeksche versterking als op supers met om het even welk aantal trappen. Bij weer898

standgekoppelde verslerkertrappen kan het gebeuren, dat de aanpas
sing der uitwendige weerstanden aan den inwendigen lampweerstand

niet goed genoeg is. Men kan zich het best hiervan overtuigen, door
de frequentiekarakteristiek op te nemen, en vervolgens door logische
verandering der weerstandwaarden een bruikbare aanpassing te ver
krijgen. Dat ook de koppelingscondensatoren dienen veranderd te wor
den, wanneer een aanzienlijke verandering in den uitwendigen weer
stand optreedt is vanzelfsprekend. Men heeft immers een wisselstroompotentiometer voor zich, die zoo moet gedimensioneerd zijn, dat de
spanningsval over de koppelcondensatoren zeer gering blijft.
Natuurlijk moeten wij er bij dergelijke veranderingen op letten,
dat de bedrijfscondities der betreffende trappen daardoor niet be
ïnvloed worden, want anders is er niet veel gewonnen. Stelt men der
gelijke beïnvloedingen vast, dan zal men opnieuw moeten afregelen,
zooals hierboven beschreven werd.
Bij transformatorkoppeling zal men soms kunnen vaststellen, dat
de verhouding der toerentallen niet klopt, of dat de primaire impe
dantie te hoog of te laag genomen werd. Ook in zulke gevallen geeft
de opname eener frequentiekarakteristiek een belangrijke bazis voor
beoordeeling. Zoo noodig zal men een nieuwen transformator inbou
wen. ofwel lineaire vervorming door parallelgeschakelde capaciteiten,
enz., trachten te verminderen, indien het anders niet gaat. Hetzelfde
geldt voor de LF-smoorspoelen.
Dat bij Loftin-White-versterkers de gelijkst roomafregeling met
zorg geschieden moet, is vanzelfsprekend.
Soms vertoonen nieuw ontworpen LF-versterkers een neiging tot
laagfrequente terugkoppeling. Dit verschijnsel is in hooge mate afhan
kelijk van de bedrading; volgens het schakelschema kan men ze dus
niet voorzien. In dergelijke gevallen is het vaak noodig, de ontkoppelingsorganen sterker te dimensioneeren, of nog nieuwe ontkoppelingsdeelen bij te bouwen. Bij transformatorgekoppelde versterkers helpt
soms reeds het ompolen der primaire of secondaire verbindingen.
Bij het gebruik van moderne eindlampen worden soms trillingen
op uiterst korte golf gevormd, die meestal ontstaan ten gevolge der
zelfinductie en capaciteit der verbindingen. In dergelijke gevallen be
staat er geen ander middel dan een demping aan te brengen, die sterk
genoeg is, om deze trillingen te verhinderen; geschiedt dit niet, dan
wordt de eindlamp tengevolge der zeer aanzienlijke capacitieve roosterstroomen op korten tijd onbruikbaar. Dergelijke wilde trillingen herkent
men meestal aan het feit, dat de anodestroom der eindlamp verandert,
zoodra men met de hand in de buurt der roosterverbindingen komt.
Dan schakelt men voor het rooster ohmsche weerstanden in, die men
zoolang vergroot, tot het handeffekt verdwijnt.
Ook over den demodulatortrap kunnen wij gelijkaardige beschou-
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wingen maken. Hier blijkt het herhaaldelijk noodig te zijn, het werk*
punt te veranderen, om een goede demodulatie te verkrijgen. Dit is
vooral zóó bij den anodedetector. Diodes en de roosterdetector zijn in
dit opzicht minder gevoelig; zij worden meestal zonder eenige voorspanning gebruikt. Wordt een schermroosterlamp als demodulator ge
bruikt, dan dient de schermroosterspanning nauwkeurig bepaald te
worden; door berekening kan men dit in geen geval op voorhand doen;
best is het schermrooster te verbinden met een aftakking van den

spanningsregelaar. Door het verschuiven der aftakking verkrijgt men
dan de gunstigste demodulatie. De ervaring heeft geleerd, dat een bizonder zachte terugkoppeling in hooge mate afhankelijk is van de ge
bruikte schermroosterspanning, wat tevens te verklaren is aan de hand
van de trillingslijn. Voor de aanpassing der uitwendige weerstanden in
den demodulatortrap worden dezelfde regelen toegepast als voor de
laagfrequentversterkers.
Trimmen en aanpassen van het HF-deel der toestellen met rechtstreeksche versterking. Hier dient men onderscheid te maken tusschen
het trimmen voor den gelijkloop der afstemming en voor het aanpas
sen der overige elementen. Het eerste heet trimmen, het tweede zullen
wij aanpassen noemen.

Het trimmen is van groot belang, waanneer het toestel meerdere
afstemkringen bevat, waarvan de draaicondensatoren op één as gekop
peld zijn, zoodat zij ten opzichte van elkaar niet meer kunnen ver
steld worden. Alle industrie-apparaten zijn thans zoo gebouwd. Van
zelfsprekend moeten in dit geval de zelfinducties en de capaciteiten
der verschillende kringen precies aan elkaar gelijk zijn. Dit is zoowel
het geval voor nieuwe apparaten alsook voor te repareeren toestellen.
Het juiste trimmen kan dan gebeuren door het veranderen der zelfinductie van de spoel of der capaciteit van den draaicondensator. Dit
geschiedt best door eerst met de trimmers te werken bij geheel uitgedraaiden condensator en hierdoor de verschillende trillingskringen met
elkaar in overeenstemming te brengen. Vervolgens stelt men vast, hoe
de kringen zich gedragen bij andere posities van den draaicondensator.
Om de afstemming der kringen zoo goed mogelijk te doen overeenstem
men. kan men het capaciteitsverloop binnen zekere grenzen beïnvloe
den. door de buitenste ingesneden rotorplaten voorzichtig te buigen,
tot de kringen voor eiken zender zoo goed mogelijk overeenstemmen.
Dit vereischt alleszins veel geduld; ook kan men dit werk jammer ge
noeg niet zoo beschrijven, als het werkelijk verloopt. ïn elk geval moet
men er steeds naar streven, een volstrekte overeenstemming van alle
kringen op elke schaalverdeeling te verkrijgen.
De zelfinducties worden op dezelfde wijze aangepast. Bij ijzerkernspoelen is dit uitermate gemakkelijk, daar men door meer of min-
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der sluiten van den weg der krachtlijnen zeer geringe veranderingen der

zelfinducties kan verkrijgen.
In menig apparaat komen zoogenaamde seciecondensatoren voor.
Deze zijn in serie geschakeld met eenen of anderen afstemcondensator.
Zij dienen om de afstemkromme van een kring te doen samenloopen
met die van andere kringen. Het instellen van de seriecondensatoren
geschiedt best, door op verschillende plaatsen te controleeren, op welke
wijze de gelijkloop daardoor beïnvloed wordt; door langzaam en zorg
vuldig verstellen, vindt men dan op die manier en na enkele herhalin
gen met zekerheid het beste instelpunt.
Uit dat alles blijkt, dat voor het trimmen van meerkringsapparaten veel praktische ervaring noodig is, die door de aankomende radiotechnicus slechts in den loop van den tijd kan opgedaan worden.
Het trimmen van hoogfrequenttrappen is eveneens afhankelijk
van de schakeling. Ook vertoonen nieuw-ontwikkelde apparaten in dit
opzicht vaak enkele moeilijkheden. Zoo kan het gebeuren, dat de versterkertrappen te weinig gevoelig of te weinig selectief zijn. In het eer
ste geval zijn ofwel de uitwendige weerstanden te klein, ofwel is de
koppeling te zwak; in het tweede geval hebben de uitwendige weer
standen een te hooge waarde, ofwel is de koppeling te vast.
Zijn de uitwendige weerstanden der hoogfrequenttrappen te laag,
dan behoeft men daarom niet noodzakelijk veranderingen aan de scha
keling te doen. Komen b.v. in de anodekringen gewone koppelspoelen
voor, dan kan men het aantal draadtoeren hiervan vergrooten, terwijl
men hare koppeling met de spoel van den trillingskring daardoor vaster
maakt. Men is dus niet verplicht een principieel andere schakeling te
nemen. Vaak kan men door een zeer kleine verandering een behoorlijk
resultaat verkrijgen. Pas wanneer men bemerkt, dat men op die manier
niet verder geraakt, moet men een koppeling met afgestemden anodekring gebruiken, waarmede men in de praktijk steeds hoogere uit
wendige weerstanden verkrijgt.
Wanneer echter de selectiviteit onvoldoende is en de gevoeligheid
normaal, dan handelt men natuurlijk in omgekeerden zin, tot men een
behoorlijke selectiviteit verkrijgt.
Natuurlijk zijn dergelijke aanpassingen slechts mogelijk bij nieuwe
apparaten. Bij te repareeren toestellen zijn zulke pogingen — met
de bedoeling er nog meer uit te halen — geenszins aan te raden, want
doorgaans verkrijgt men daarmede een slechter rendement.
Bij capacitief gekoppelde trappen wordt de aanpassing bepaald door
de L/C-verhouding der kringen en van hunne decrementen der trillingen,
tenslotte dus door den resonantieweerstand. Met bepaalde draaicondensatoren en spoelen kan men bijgevolg weinig verbetering brengen. Men
zal zich moeten tevreden stellen met een verandering van den capacitieven koppelingsfaktor, hetzij door het vergrooten of het verkleinen
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van den koppelcondensator tusschen de trappen, daarmede moet men
echter zeer voorzichtig zijn (zie hoofdstuk III).
Het is doelmatig en in sommige gevallen zelfs volstrekt noodig,
voor het hierboven bedoelde werk gebruik te maken van een meetzender. Dit is zoowel het geval voor het verkrijgen van den gelijkloop als
voor de aanpassing der spoelen. Instelling op het gehoor is zeer on
nauwkeurig, vermits het zeer moeilijk is de werkelijke maximum- en
minimumwaarde te bepalen. Daarom koppelt men liefst een triodevoltmeter aan den te meten kring, dien men tevens door een meetzender
met de in aanmerking komende frequenties stuurt; dan kan men het
optreden van resonantie herkennen door de maximumuitslag van den
lampvoltmeter. Bovendien is men door het gebruik van een meetzender
onafhankelijk geworden van den zendtijd der omroepzenders, en ten
slotte vallen daardoor vele storingen weg. Natuurlijk moet de gebruikte
meetzender zeer nauwkeurig zijn, want de moderne afstemschalen die
nen met groote nauwkeurigheid geijkt te worden (zie hoofdstuk Vil).
Tenslotte dient hier nog de regeling van de automatische sterkteregeling vermeld te worden. Deze schakeling is eveneens in het hoogfrequentdeel gelegen. De tijdconstanten der vertragingselementen zullen
in de meeste gevallen behoorlijk gedimensioneerd zijn; de afregeling
wordt dan ook steeds bepaald tot het instellen der gepaste roostervoorspanning.
Het trimmen van het hoog- en middenfrequentdeel van supers.
Over de hierbijbehoorende problemen hebben wij reeds vroeger gespro
ken, en in hoofdstuk 11 werd dit thema reeds op een zeer algemeene
wijze behandeld, terwijl in hoofdstuk V overwegend theoretische be
schouwingen en berekeningen voor het ontwerp der passende inrich
tingen gegeven werden. Het trimmen van supers bevat in de praktijk
drie principieele handelingen:

lu Het trimmen van het middenfrequentdeel;
2° Het aanpassen der voorversterkerkringen op elkaar;

3° Het trimmen en aanpassen van den oscillatorkring op de voorV'ersterkerkringen.

Algemeene trimvoorschriften kunnen hiervoor niet gegeven wor
den, zij verschillen van de eene schakeling tot de andere en in tamelijk
groote mate, onverschillig of het industrie- of zelfbouwapparaten be
treft. Menig apparaat is zoo aangelegd, dat de spoelen eveneens instel
baar zijn, terwijl dit voor andere slechts bij condensatoren mogelijk
is. Bijgevolg is het trimvoorschrift voor eiken ontvanger anders. Vele
ontvangerfabrieken geven nauwkeurige trimvoorschriften bij de ge
leverde ontvangers. Hierop kan men desgevallend het best betrouwen.
Dat is doelmatiger dan een algemeene handelwijze. Wij staan hier
tegenover een van die zeldzame gevallen, waarin men met algemeene
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kiennis

niet veel verder komt, zoodat men zich beter op een algemeen

schema verlaat.
Desondanks zullen wij hieronder een paar richtlijnen voor het
trimmen van supers opgeven, die echter zoo algemeen gehouden wer
den, dat ze op de verschillende apparatensoorten toepasselijk blijven.
Dit is voornamelijk het geval voor de volgorde der hierboven opgegeven
drie handelingen.
Het is opwerkenswaard, dat men in principe eerst de middenfrequenttrappen trimt en daarna de voorversterkers, terwijl het trim
men van den oscillator achteraf geschiedt. Houden wij ons aan deze
volgorde, dan zullen wij steeds snel ons doel bereiken, in andere ge
vallen niet.
De trillingskringen zijn steeds bekend, d.i. de capaciteiten en de
zelfinducties zijn door berekening of op grond van ervaring bekend.
De juiste instelling der middenfrequenttrappen is betrekkelijk eenvou
dig, wanneer men beschikt over een meetzender, ze is dan zelfs veel
eenvoudiger dan het aanpassen der kringen van een ontvanger met
rechtstreeksche versterking, vermits de middenfrequentkringen slechts
voor één enkele frequentie dienen afgestemd te worden. Zonder meet
zender daarentegen is nauwkeurig trimmen praktisch uitgesloten, want
de middenfrequentie ligt noch in het omroep- noch in het lange golfbereik, waardoor elke mogelijkheid tot vergelijking ontbreekt. Om op
de middenfrequentie nauwkeurig te kunnen afstemmen, moet men er
echter over kunnen beschikken; want wanneer men de kringen zonder
vergelijkingsfrequentie op een waarde instelt, die van de voorgeschre 
ven grootte afwijkt, dan kan men zich verwachten aan fluittoontjes
en andere ongewenschte dingen. Wie geen meetzender bezit, doet bij
gevolg beter den betreffenden ontvanger terug te zenden naar de fa
briek, waar men steeds beschikt over de noodige meetmiddelen.
Beschikt men wel over een meetzender, dan stemt men dezen eerst
nauwkeurig af op de voorgeschreven middenfrequentie, en koppelt hem
zeer los met den ingang van het middenfrequentdeel (door de aan
sluiting met het rooster der eerste middenfrequentlamp te doen over
een capaciteit van enkele centimeter), terwijl men een lampvoltmeter
verbindt met de uitgangsklemmen van het middenfrequentdeel. Hiertoe
dient de meetzender niet gemoduleerd te zijn. In de praktijk gebruikt
men echter een toonfrequentiemeetinstrument, waardoor nadere inlich
tingen verkregen worden over de hoogte der uitgangsspanning. Dan
dient men natuurlijk den hoogfrequentiezender te moduleeren. Bij de
meeste handelsapparaten geschiedt deze modulatie met een frequentie
van ongeveer 700 Hz.
Het trimmen begint met den kring, die het dichtst bij den demodulatortrap ligt. Men regelt hem zoo, dat men de maximum naalduitslag op het meetinstrument verkrijgt, en men handelt precies op de-
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zelfde wijze met de andere kringen, tot men aan den uitgang van het
middenfrequentdeel gekomen is. Geregeld dient men de koppeling tusschen meetzender en middenfrequentdeel gedurende het trimmen voort
durend losser te maken, daar de versterker door het trimmen geleide
lijk gevoeliger wordt, en steeds een kleinere spanning behoeft. Het trim
men kan ook vergemakkelijkt worden door de aangelegde spanning te
verlagen; wanneer men hooge spanningen gebruikt, is het resonantiemaximum maar moeilijk te herkennen, daar in de buurt van het resonantiepunt een bijna even grooten naalduitslag van het instrument ver
kregen wordt als op het maximumpunt zelf. Meestal zijn dan de laagfrequentlampen en in sommige gevallen ook de hoogfrequentlampen
reeds te sterk gestuurd.
Is het trimmen van het middenfrequentdeel gedaan, dan begint
men met den voorversterker. Ook hier zal men liefst gebruik maken
van een meetzender. Het trimmen van den voorversterker geschiedt in
principe precies zooals bij een gewonen ontvanger met rechtstreeksche
versterking (zie hierboven). Men stelt eerst alle draaicondensatoren
op hunne minimumwaarde en dan den meetzender op die frequentie,
welke overeenstemt met den op de schaal aangewezen zender, daarna
regelt men eerst den laatsten, en tenslotte den eersten kring zoo, dat
men de sterktste ontvangst verkrijgt. Is dit gebeurd, dan zijn de minimumcapaciteiten der verschillende kringen even groot en men heeft er
slechts, door het uitbuigen van de rotorsegmenten, voor te zorgen, dat
kleine onregelmatigheden in het overige bereik worden weggewerkt.
Het instellen op de juiste aanvangscapaciteit gebeurt met kleine paralleltrimmers, die in elk goed modern radio-apparaat aanwezig zijn.
Van de soms aanwezige mogelijkheid, ook de spoelen aan te passen,
mag men slechts zeer voorzichtig gebruik maken, daar men bij ondoel
matig handelen vaak meer schade aanricht, dan voordeel brengt. Be
schikt men over een trimvoorschrift van den betreffenden ontvanger,
dan verdient het in elk geval aanbeveling, dit nauwkeurig toe te passen.
De grootste moeilijkheden ontmoet men echter bij het instellen
van een behoorlijken gelijkloop tusschen oscillatorkring en voorver
sterker. De eischen zijn hier immers in zooverre veranderd, dat men op
elk punt van het golflengtebereik een even grooten afstand dient te
verkrijgen tusschen de oscillatorgolf en de invallende golf. Hoe in prin
cipe aan dezen eisch kan voldaan worden, hebben wij in de hoofdstuk
ken 111 en V toegelicht. Wat wij er daar over zegden, veronderstellen
wij als bekend. Bij de meeste superschakelingen vindt men serie- en
parallelcapaciteiten in den oscillatorkring. Het verdient aanbeveling
aan de ingangsklemmen van het apparaat een meetzenderfrequentie aan
te leggen, die bij benadering gelijk is aan de middengolf van het te
trimmen bereik. Is de ontvangst zwak, dan regelt men eerst den paralleltrimmer zoo, dat de uitslag van het meetinstrument aan de uitgangs-
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klemmen van den ontvanger een maximum bereikt. Daarna doet men
hetzelfde met den serietrimmer. Nu gaat men best over naar een punt,
dat geheel boven in de golfschaal ligt, men doet daar dezelfde af
stemming nog met meer zorg, en herhaalt deze operatie nog eens voor
een punt aan het onderste eind der schaal (zie A. Planès Py en J.
Gély: «Trimmen van eenknopsontvangers » ). Hiermede is een eerste
grove instelling geschied. Het fijn trimmen geschiedt dan stap voor
stap voor verschillende zoo gelijkmatig mogelijk over de schaal ver
deelde zenders, tenslotte ook door voorzichtig uitbuigen der rotorsegmenten; het doelmatigst is het, de condensator telkens een segment
verder te draaien, waarna men beproeft door een buiging van het nog
juist dienende segment, een maximumuitslag te verkrijgen. Dit vereischt veel geduld en eenig begrip maar men bereikt er zeer zeker het
doel mee. De kringen der voorversterkertrappen zal men niet meer aan
raken, om ze niet meer te verstemmen.
Wij vestigen er nog eens de aandacht op, dat dit geen algemeene
regel is, die voor alle gevallen kan dienen, maar dat dit voorschrift
slechts een principieele beteekenis heeft. De ontvangerfabrikanten blij
ken voorstanders te zijn van heel andere methodes vooral voor het oscillatordeel; derhalve moet men zich in de praktijk naar deze voorschrif
ten gedragen.
Het trimmen van het hoog- en het middenfrequentdeel der supers
geschiedt op dezelfde wijze als bij ontvangers met rechtstreeksche ver
sterking. Nochtans is het bij industrie-apparaten met gevoelige bandfilters, enz., niet raadzaam, hier om het even welke eigen methode te
gebruiken, daar men anders zeer veel bederven kan. Bij zelfbouwapparaten kan men dit gemakkelijker wagen; nochtans zullen ook hier de
hoofdzakelijkste elementen bepaald zijn.
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HOOFDSTUK IX.

ECONOMISCHE PROBLEMEN DER RADIOTECHNIEK.
1. Algemeene begrippen.

Wij hebben er reeds vroeger op gewezen, dat indien de radiotech
nicus op de hoogte van zijn vak wil zijn, hij zich tevens moet interesseeren voor den economischen kant van de zaak. Economische proble
men kunnen onder de meest verschillende vormen gesteld worden,
vaak zijn zij duidelijk en klaar, soms echter verborgen en slechts moeilijk als dusdanig herkenbaar. In het algemeen kan men onderscheid maken tusschen twee principieel verschillende gevallen: in het eerste en
meest voorkomende geval is het technische werk van den beginne af
er rechtstreeks op gericht, om zoo vlug mogelijk en met de minste ver
spilling van tijd en geld een zoo groot mogelijke winst te maken; dit
is het geval voor de geheele industrie. Het tweede geval is belichaamd
in de onderzoekslaboratoria, ook in diegene welke de industrie er op
nahoudt. Vanzelfsprekend hoopt de leiding van het industrieele be
drijf steeds op daaruit voortspruitende winst. Nochtans beoordeelt men
hier verrichte werk niet naar het feit, of deze
het eindresultaat van het
'
resultaten dadelijk in. klinkende munt kunnen omgezet worden. Hoe
kapitaalkrachtiger de onderneming is, des te ruimer kan ze haar ar
beidsgebied laten navorschen, en des te gemakkelijk
gemakkelijker zal men geld
in de behandeling van alle mogelijke technische problemen kunnen
beleggen, ook wanneer daaruit geen onmiddellijk nut kan gehaald wor
den. Oppervlakkig beschouwd, gaat het dan om het bereiken van ideale
doelstellingen; in werkelijkheid staat achter dezen « arbeid voor de
toekomst » meestal een zeer nuchtere koopmansgeest, die doorgaans
juist berekent. Zeer vaak hebben precies problemen, waarvan de be
handeling van financieel standpunt uit in den beginne hopeloos bleken
te zijn, later tot zeer groote praktische successen gevoerd, waardoor
niet alleen alle onkosten rijkelijk gedekt werden, maar die bovendien
nog groote winsten opleverden. De onderzoekingen, die Heinrich Herz

gevoerd hebben tot de ontdekking der electrische trillingen en de daar
op volgende onderzoekingen, waardoor de eigenschappen van deze
trillingen bekend werden, zijn daarvan een der schoonste voorbeelden.
Nochtans vormen onderzoekingen voor de toekomst steeds een
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risico, ondanks het feit, dat soms vele redenen bestaan, om aan een

later economisch succes te gelooven. Het aanvatten en voor alles het
succesrijke doorvoeren van dergelijke onderzoekingen is met het sa
mentreffen van verschillende feiten verbonden. In de eerste plaats dient
men een groot verantwoordelijkheidsgevoel te bezitten, en geneigd zijn,
het risico te dragen, om het even welke resultaten verkregen zullen
worden. Het oude spreekwoord: « Wie niets wil wagen zal niets win
nen », is hier nog meer dan elders van kracht, want wie het niet waagt,
zijn kapitaal — onverschillig of het zijn geld of zijn arbeidskracht is
— in een onderneming te beleggen, die geen I 00 % zekerheid biedt,
zal weliswaar nauwelijks iets verliezen, maar hij zal beslist nooit groote
winsten maken.
Een tweede niet minder belangrijke vereischte is, dat het pro
bleem. waarvan men de oplossing zoekt, minstens betrekking heeft op
een zekere werkelijkheid. Het zou gek zijn, zich bezig te houden met
zinlooze fantazieën, zooals deze in de techniek af en toe opdoemen;
daardoor hebben zich reeds vele menschen in het ongeluk gestort, en
vele anderen hebben daardoor kortharen tijd, veel inspanning en zuur
verdiend geld verloren. Defhalve zal men de waarde van elke nieuwe
idee in de eerste plaats zorgvuldig onderzoeken. Een dergelijke beoordeeling vereischt veel technisch weten en kunnen, en daarenboven in
hooge mate zakelijk denken en nuchterheid. Men mag zich nooit laten
beïnvloeden door hoogdravende woorden of door berekeningen, welke
op onzekere bazis berusten; anders is men vooringenomen en nog slechts
zelden in staat, de dingen met gezond verstand te beoordeelen, wat
nochtans een eerste vereischte is.
Tenslotte moet men ook kunnen uitmaken, of de vooruitzichten
wel zoo zijn, dat men na het werk begonnen te hebben, dit ook wer
kelijk kan doorvoeren, onverschillig welke resultaten verkregen worden.
Hierover moet vanzelfsprekend elk voor zich zelf beslissen in
verband met de beschikbare speciën en zijn arbeidsenergie, behalve in
het geval, dat een of ander industriebedrijf het geheele onderzoek laat
doorvoeren, en het bijgevolg ook financieert.
Uit deze voorgaande beschouwingen blijkt zonder meer, dat het
hier gaat, om problemen waartegen niet ieder is opgewassen, en waar
tegenover ook niet elke technicus — al ware het dan maar slechts
één maal in zijn leven — gesteld wordt. Gevallen, die de technicus
meermaals ontmoet bij het volbrengen van zijn werk, komen echter
veelvuldiger voor: deze problemen zijn echter meestal niet zoo om
vangrijk. Daarover zullen wij dan ook in afzonderlijke paragrafen
uitvoeriger spreken, om op die wijze onze vroegere uiteenzettingen over
de constructie, de ontwikkeling, de fabrikatie en de reparatie van radioapparaten in economisch opzicht te volledigen. Dit is van groot be
lang, daar men in de praktijk steeds herhaaldelijk hetzelfde eigenaar-
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dige feit vaststelt, dat goede technici maar zelden ook goede zakenlui

zijn, terwijl omgekeerd slechts weinige kooplieden zin hebben voor
technische dingen. De gelukskinderen, die beide gebieden even vlot
beheerschen, blijft vanzelfsprekend het grootste succes voorbehouden.
Dit feit mag ons technici echter niet afschrikken. In geen geval
mogen wij ons hierbij als bij het onvermijdelijke neerleggen, en met
gekruiste armen gaan zitten. Wij moeten minstens pogen het noodige
begrip te bezitten voor de economische zijde van ons werk, hoe zwaar
ons dit misschien ook vallen mag. Door de hiernavolgende bladzijden
zullen wij trachten de minder begaafden hierbij een handje te helpen.
2. Economie bij het ontwerp.

Rekening houden met de economische faktoren bij het ont
werp is wel het moeilijkst. Vaak zijn de economische faktoren nog
moeilijk te herkennen. Men vraagt zich onwillekeurig af, wat de bezig
heid in het laboratorium, tusschen meetinstrumenten, lampen en for
mules, eigenlijk te maken heeft met het werk van den koopman. Deze
vraag is stellig niet ongegrond. Zoo zou het b.v. onzinnig zijn, dat men
bij een ontwerp van een later duizendvoudig te vervaardigen apparaat,
om reden van spaarzaamheid zou afzien van het gebruik van duurdere
maar technisch loonender onderdeden. Een dergelijke handelwijze zou
zelfs oneconomisch zijn, want goedkoope onderdeden kunnen de werk
zaamheden van den ontwerper sterk belemmeren, daar zij anders on
getwijfeld te vermijden technische moeilijkheden zouden doen ont
staan. Het gevolg hiervan zou een onnoodig tijdverlies zijn en daar
mede hebben wij reeds de kern van de hierbij behoorende problemen
bereikt: Economisch ontwerpen bestaat in het schep
pen van al de voorwaarden, die noodig zijn, om de
werktijd in te korten. Men moet bedenken, dat elk ontwik
kelingswerk hoofdzakelijk geestes- en scheppende arbeid is, en be
trekkelijk duur betaald wordt. Ten opzichte van deze bedragen spelen
— tenminste voor normaal radiotechnisch werk — de kosten voor on
derdeden enz., slechts een bijkomenden rol. Het finantieele zwaarte
punt ligt in de door den werktijd veroorzaakte onkosten; het probleem
wordt dus, hoe men deze kosten zoo laag mo gelijk behoudt.
Het is nutteloos daarover lang uit te weiden, als men bedenkt,
dat een geoefende radiovakman met veel ervaring ---- voor alles, een
specialist op het betreffende gebied — stellig minder tijd voor het
zelfde ontwerp behoeft dan een beginner. Het is bijgevolg vanzelf
sprekend, dat de ervaren vakman een minder dure arbeidskracht is
voor de onderneming daar hij meer voortbrengt. In elk geval is noch
tans de werkwijze beslissend, en hier heeft de ervaring aangetoond, dat
zelfs zeer geoefende ontwerpers vaak een idee letterlijk naijlen, en ze
om geen geld ter wereld opgeven, zelfs wanneer zij ten opzichte van
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zichzelf de onhoudbaarheid van deze idee moeten toegeven. Het ligt
voor de hand, dat een dergelijke handelwijze niet alleen voor den betreffenden technicus maar voor het geheele werk en de onderneming
nadeelig is, door het feit, dat hierdoor tijd en geld verspild wordt.
Dergelijke fouten zal men in elk geval trachten te vermijden. Is men
tot de overtuiging gekomen, dat het tot dusver uitgevoerde werk ons
in een « straat zonder einde » gevoerd heeft, dan moet men ook vrij
moedig kunnen toegeven, dat de oude plannen te verwerpen zijn, om
een nieuwe weg op te gaan.
Dergelijke handelingen zijn niet alleen economischer, maar moreel
staan zij veel hooger dan een onwrikbaar vasthouden aan onvruchtbare
ideeën terwille van persoonlijke ijdelheid.
Door de ervaring van anderen kan in vele gevallen de ontwikke
lingsarbeid veel economischer worden uitgevoerd. Waarom zou men
tijd en geld vermorsen aan proefnemingen, die reeds lang door an
deren werden doorgevoerd ? Bij den huidigen omvang der technische
litteratuur is over bijna alle actueele problemen reeds hier of daar wat
gepubliceerd, en wanneer dit gebeurd is, dan wordt in de vakbladen
van tijd tot tijd hierover wat afgedrukt, en door nieuwe mededeelingen volledigd. Of de gepubliceerde stof voor het te behandelen geval
kan dienen, moet men natuurlijk eerst bepalen door een zorgvuldige
studie van de geheele in aanmerking komende litteratuur. De daaraan
gebruikte tijd is zelden verloren, want vaak kan men achteraf geheele
reeksen proefnemingen, die dagen en zelfs weken zouden in beslag
nernen. terzijde laten, daar zij reeds op een andere plaats werden door
gevoerd. Dit schijnt logisch, maar men heeft in de praktijk herhaaldelijk kunnen vaststellen, dat niet altijd zoo gehandeld wordt. Er zijn in
tegendeel vele ingenieurs, die de waarde der technische litteratuur niet
willen erkennen, en voor alle « schrijverij » slechts de schouders op
halen. Hierdoor berokkenen zij zichzelf het meeste schade vooral,
wanneer zij dit standpunt behouden, want de ervaring toont dagelijks
opnieuw aan, dat een ruim gebruik der beschikbare litteratuur elk ont
wikkelingswerk bevorderen en verkorten kan.
Hetzelfde zou men kunnen zeggen voor eigen ervaring. Zij blijft
weliswaar gedeeltelijk bij en zij vormt gezamenlijk, dat wat men vaak
een « goede praktijk » noemt; nochtans vormen de menschelijke hersens
geen accumulator in technischen zin, met een bepaalde, op elk oogenblik verzekerde opnamemogelijkheid, want elke mensch vergeet on
vermijdelijk een of ander en wel des te meer, naarmate hij ouder wordt,
en bijgevolg meer ervaring heeft. Derhalve is het doelmatig alle resul
taten van proefnemingen te noteeren in een dagboek of op fiches, hoe
onbeduidend en onbelangrijk de verkregen resultaten ook mogen lijken.
Afgezien van het feit, dat men hieraan later nog veel genot beleeft,
daar men op die wijze de eigen ontwikkeling kan nagaan, zal men er
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op zekere oogenblikken dankbaar gebruik van weten te maken. Ook
hierin is een middel gelegen om den tijd te verkorten, die aan be
paalde ontwerpen besteed wordt, en het draagt bijgevolg bij tot de

economie.
Een ander zeer belangrijk punt is de werkelijk zorgvuldige mon
tage van een proefschakeling. Een zonder zorg gemonteerde zeventraps-vijfmeter-bandfilterinrichting kan nooit iets worden, het daaraan
besteedde werk is bijgevolg nutteloos geweest. Hij die zijn model-apparaten met de grootste zorg en na grondige overweging monteert, be
reikt vlug het vooropgestelde doel, en schakelt daarmede tevens veel
foutoorzaken uit. Wie anders handelt, dient er steeds op te rekenen,
dat hij achteraf de gemaakte fouten zal te verbeteren hebben, en mis
schien het werk opnieuw zal moeten beginnen.
3. Economie bij de constructie.
Volgens de uiteenzettingen in hoofdstuk Vil wordt er gedurende
de constructie bijna niet meer beslist over de electrische dimensioneering der betreffende inrichting, maar hoofdzakelijk over de te gebruiken
grondstoffen en onderdeelen. Daar in de radiotechniek vaak honderden
en duizenden gelijkaardige apparaten te bouwen zijn, is de juiste keuze
van de te gebruiken onderdeelen enz., economisch van groot belang.
De toestand is hier geheel anders dan bij de ontwikkeling: bij het ont
werp speelt de keuze der onderdeelen geen bizonderen rol. vermits
de aan het ontwerp besteedde tijd beslissend is. Daarentegen
is een economische constructie in de eerste plaats
hoofdzakelijk een kwestie van de juiste keuze der
grondstoffen en onderdeelen. terwijl de daaraan ge
bruikte werktijd nauwelijks belang heeft. Bij appara
ten, waarvan de ontwikkeling niet bizonder moeilijk was, wordt de
prijs en daarmede de winst hoofdzakelijk bepaald door den prijs der
gebruikte onderdeelen en grondstoffen De constructieve maatregelen,
die men in dit opzicht treft, hebben meer belang voor de prijsbereke
ning, naarmate het betreffende apparaat in grootere hoeveelheden ge
bouwd wordt. De meerdere arbeid, die een bizonder zorgvuldige keuze
tijdens de constructie veroorzaakt, vormt slechts een klein breukdeel
van het prijsverschil, binnen hetwelk de koopmanswinst op een nieuwe
constructie schommelt.
Dus moet de constructeur alle onderdeelen en stoffen, die voor
het betreffende apparaat in aanmerking komen, grondig controleeren.
Deze controle mag vanzelfsprekend niet alleen betrekking hebben op
de technische kwaliteit, ze zal eerder rekening moeten houden van de
ver houding tusschen technische kwaliteit en kostprijs. Hoe hooger deze verhouding is, des te deugdelijker wordt
het betreffende voorwerp, want dan verkrijgt men een goede tech
nische kwaliteit voor een lagen kostprijs.
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Beoordeelen wij de aangeboden waar volgens deze begrippen, dan
kunnen wij nooit tot een verkeerd besluit komen. Wij vermijden hier
door het gebruik van technisch zeer deugdelijke onderdeden, waar
voor den prijs van het apparaat een beletsel is; anderzijds loopen wij
geen gevaar, de verliezen door grooten uitval en daardoor veroorzaakte
klachten te lijden, daar de geringe kostprijs van sommige onderdeden
of grondstoffen zoo verblindend werkte, dat wij van een objectieve tech
nische kwaliteitscontrole hebben afgezien.
Men beweert vaak, dat een werkelijk goed apparaat duur moet
zijn. Vanzelfsprekend zal men voor goede waar altijd meer geld dienen
te besteden dan voor minderwaardige producten van dezelfde soort.
Nochtans behoeft de betreffende waar echter niet duur te zijn, zij kan
zelfs in verhouding tot hare kwaliteit goedkoop zijn. Aan de hand van
het hierbovenstaande is dit gemakkelijk te begrijpen. Als construc
teurs zouden wij nooit behoeven te vragen, of een bepaald onderdeel
of voorwerp duur of goedkoop is, maar altijd den prijs moeten be
oordeelen in verband met de eigenschappen.
In de praktijk handelt men daarom als volgt: De betreffende on
derdeden of stoffen worden, met betrekking tot hunne mechanische ge
steltenis, beoordeeld of aan een geschikte meting of proef onderworpen.
Dit dient voor alle gevallen afzonderlijk bepaald te worden-. Een beoordeeling op het zicht vereischt veel praktische ervaring met andere
anderdeelen, waarmede men passende vergelijkingen kan maken. Ook
de op zichzelf objektieve meting geeft geen houvast, wanneer men niet
tevens bekend is met zekere getallenwaarden, die in normale condities
van het betreffende voorwerp mogen verwacht worden. Men zal goed
doen, zooveel mogelijk onderdeden op een of meer wijzen te controleeren, alvorens men de keuze voor een bepaalde uitvoering doet,
zelfs wanneer deze controle veel meer werktijd vereischt.
Verder dient de constructie, wanneer men van den beginne af
economisch wil werken, zeer zorgvuldig doorgedacht en zeer systema
tisch uitgevoerd worden. Niets is hachelijker, dan wanneer achteraf ge
breken optreden en vooral dan, wanneer het apparaat reeds in den
handel of in fabrikatie is. De verliezen, die hierdoor ontstaan zijn zeer
aanzienlijk en de voordeelen, die men bekwam door een vluchtige con
structie wegen hiertegen nooit op. Niets is gevaarlijker, dan te besparen
op den constructietijd. Dit hebben vele firma’s tot hunne groote schade
moeten ervaren in den begintijd der radiotechniek. Voor het overige
spelen ook sommige kleinigheden in de constructie een zekeren rol.
Het heeft b.v. geen zin de constructeur te gelasten met het eigenlijke
teekenwerk, want daarvoor is hij te duur betaald. Dit werk wordt door
geoefende teekenaars veel goedkooper gedaan. Het is overigens van
groot belang geoefende vakteekenaars met het teekenwerk te gelasten,
daar men, hierdoor zekerheid verkrijgt, dat de leesbaarheid der teeke-

91 1

F

ningen goed is; doet men dit niet dan ontstaat er oponthoud in het
werkhuis, waar vanzelfsprekend een groot deel van het werk steunen
moet op de gegevens der teekeningen. In het gunstigste geval wordt in
het werkhuis, wegens de onjuiste teekening, een verkeerd apparaat
gebouwd, of onderdeden met niet-passende afmetingen of andere fou
ten, en dit zijn wellicht honderden of duizenden exemplaren, die ach
teraf niet gebruikt kunnen worden. Natuurlijk is de werkplaats daar
voor niet verantwoordelijk, daar zij zich moet houden aan de inlich
tingen door de teekening verstrekt, en waarvan ze slechts zeer zelden
de juistheid kan nacontroleeren. Vooral bij den seriebouw, waarvoor
vaak zeer kleine onderdeeltjes, onafhankelijk van elkaar, in groote hoe
veelheden moeten worden gefabriceerd, kan een teekenfout zeer erge
gevolgen hebben in den vorm van verliezen aan werktijd, grondstof,
enz. Bijgevolg is een nauwkeurige controle der teekeningen een van
de belangrijkste problemen van den economisch werkenden construc
teur.
De constructie moet echter niet alleen technisch volkomen maar
ook industrieel doelmatig zijn, d.i. het werkhuis mag gedurende de fabrikatie niet meer belast worden, dan volstrekt noodzakelijk is. Daar
over hebben wij reeds gesproken in hoofdstuk Vil. Om in verband hier
mede economisch te werken, is weer veel ervaring noodig, die men pas
in den loop van den tijd verkrijgt.
4. Economie bij den bouw.
De hierbij optredende problemen behooren reeds in groote mate
tot het gebied van de algemeene economische fabrikatie. Zoodra de
constructie van een radio-apparaat door de fabriek wordt opgenomen,
verliest het voorbijgaand zijn beteekenis als HF-apparaat, en het wordt
tijdelijk in hoofdzaak een stukje fijnmechaniek. De mechanieker, die
met het werk gelast wordt, interesseert zich nauwelijks voor het doel
van het apparaat; hij heeft alleen de verwezenlijking voor oogen van
wat op de voor hem liggende teekening is afgebeeld; tengevolge hiervan
moet de bedrijfsingenieur rekening houden met alle problemen der eco
nomische fabrikatie, die thans voor het grootste deel onwrikbare wet
ten geworden zijn, en waarover bijgevolg een zeer omvangrijke speciale
litteratuur bestaat, waarnaar wij hier noodzakelijk moeten verwijzen.
Bijgevolg gaan wij hier slechts in het kort op die zaken in, waar
mede men gedurende de fabrikatie rekening dient te houden. Vooraf
stellen wij echter nog even vast, dat hier de arbeidstijd en de grond
stof evenveel belang hebben. Hiermede dient de fabrikant of de be
drijfsingenieur eveneens rekening te houden.
Hoogfrequenttechnisch is het van het meeste belang, hoe de fabri
katie op verschillende plaatsen gecontroleerd wordt, want daarvan is
de economie van het fabrikatieproces in groote mate afhankelijk. Door
het begrip inspecteur, worden zoowel die personen bedoeld, welke op
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verschillende plaatsen van het atelier een electrische controle der ap
paraten uitvoeren als de met de bewaking der arbeiders gelaste be
dienden. Wie een dergelijke taak te vervullen heeft, moet vooral op
het volgende letten: alle plaatsen, die later gebruikt worden voor het
verkrijgen van contacten, mogen gedurende de fabrikatie niet bevuild
worden; men mag ze derhalve maar alleen aanraken, wanneer dit ge
durende het werk onvermijdelijk is. Reiniging na het afwerken van
het apparaat kan slechts geschieden met groote moeilijkheden en bij
gevolg met veel tijd- en geldverlies. De aandacht der arbeiders moet
hierop herhaaldelijk gevestigd worden, en de inspecteurs moeten tel
kens weer nagaan, of het contact electrisch nog onberispelijk is.
De isoleerende grondplaat alsmede de isoleerende deelen, bij voor
keur in de hoogfrequenttrappen, dienen eveneens zeer zuiver gehouden
te worden. Spatten van soldeer en vloeimiddelen mogen in geen geval
in het apparaat achter blijven. Het opheffen van isolatiefouten, die
door dergelijke onzuiverheden ontstaan, is slechts mogelijk met veel
moeite en tijd.
Alle stroomvoerende schroefverbindingen moeten werkelijk vast
zitten. Dit geldt ook voor alle soldeerplaatsen. In een ander verband
hebben wij daarop reeds gewezen, maar wij houden er aan, hier deze
wenk nog eens uitdrukkelijk te herhalen, vermits dit economisch het
meeste belang heeft. Bij ondoelmatig werk gaat niet alleen veel tijd
verloren, maar men heeft dan ook af te rekenen met electrische schade
door slechte verbindingen en eventueel door optredende kortsluitingen.
De in hoofdstuk Vil besproken schakelingen mogen niet te inge
wikkeld zijn. Het is beter meer arbeiders aan den loopenden band te
gebruiken, en tevens hunne opgave te beperken, daar men anders een
zeer groot aantal schakelfouten verkrijgt, waarvan het opheffen hoogere onkosten veroorzaakt.
De voor de verschillende controles der electrische waarden toe
gelaten toleranties mogen niet te groot zijn. Door een grootere tole
rantie wordt weliswaar — zooals altijd — de fabrikatie gemakkelijker,
maar ze kan leiden tot de meest verschillende klachten vanwege de
koopers, die dan op kosten van den fabrikant dienen bevredigd te
worden.
Natuurlijk zijn er zoo een reeks dergelijke punten; wij hebben
er slechts de belangrijkste van opgesomd. Wij vestigen er nog eens
nadrukkelijk de aandacht op, dat het geenszins voldoende is een be
paald fabrikatievoorschrift samen te stellen, en dan de zaak maar te
laten loopen. Een voortdurende controle, verbonden met een van tijd
tot tijd uitgevoerde herziening der voorschriften, is volstrekt noodig,
want het is een oude bedrijfservaring, dat elk voorschrift vlug in het
vergeetboekje geraakt, indien de organisatie, welke met de controle
belast is, daaraan niet geregeld herinnert. Ook in dit opzicht kan de
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bedrijfsingenieur en de bedrijfstechnicus in groote mate bijdragen tot
de economie der fabrikatie. Tenslotte dient nog opgemerkt te wor
den, dat de hierboven besproken maatregelen grooter belang hebben,
naarmate het een meer uitgebreide onderneming betreft.
5. Economie bij de reparatie.
Thans vinden vele ondernemingen een bestaan in de reparatie
van radiotoestellen. Juist daardoor gebeurt het helaas zoo vaak, dat
het bedrijf weinig doelmatig ingericht is, en dat de economische fac
toren zoo vaak uit het oog worden verloren. Herhaaldelijk worden radioreparaties uitgevoerd, door lieden, die noch van de technische noch
van de handelszijde van hun werk op de hoogte zijn. Men mag er zich
niet mede tevreden stellen, dat ze daardoor vroeg of laat toch zullen
worden uitgeschakeld, maar men moet bedenken, dat precies deze on
dernemingen schuld dragen aan den algemeenen slechten gang der za
ken, en dat het bovendien precies die lieden zijn, die vaak knoeiwerk
leveren.
Daaronder lijdt in de eerste plaats de betreffende klant, en dit
zou in geen geval mogen voorkomen. Alleen om deze reden is het
voor den eigenaar van het kleinste reparatiewerkhuis van zeer groot be
lang, zich buiten de technische grondslagen ook op de hoogte te houden
van de economische problemen, en zich daarmede zelfs grondig ver
trouwd te maken.
Bijna voor elke reparatie ontstaat het grootste deel der onkosten
door den werktijd, want economisch treden hier dezelfde verschijn
selen op als bij het ontwerp (zie hierboven). De kosten der voor de
reparatie noodzakelijke onderdeden zijn vaak zeer gering, daar het
meestal gaat om het vervangen van een blokcondensator of een weer
stand. Daarentegen kan het opsporen van een dergelijke fout meer
dere werkuren van een goed betaalden reparatievakman vergen. De
spreekwoordelijke rekening van den werktuigkundige, die wij hieron
der als schets afdrukken
I moer vastzetten ....
1,— fr.
om te weten waar ....
50,— fr.

Samen
51,— fr.
heeft voor de radioreparatie een even groote beteekenis. De reparatie
vakman bezit dus, onder den vorm van eigen kennis en geschiktheid,
het beste middel voor het economisch opvoeren van zijn ondernèming.
Is de bezitter van een reparatiewerkhuis zelf geen vakman, en houdt
hij zich slechts met het repareeren van toestellen bezig, omdat hij hier
in een broodwinning ziet, dan dient hij in de eerste plaats degelijke
vaklieden als medewerkers aan te werven, en terzelfdertijd ook in te
studeeren wat hem aan technische kennis ontbreekt, om tenminste de
werkzaamheden in zijn onderneming eenigzins te kunnen beoordeelen.
Slaagt hij er niet in behoorlijke medewerkers te vinden, dan zal hij
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goed doen, zijn zaak te sluiten, anders benadeelt hij niet alleen zich
zelf maar ook de klanten, die vertrouwen hebben gesteld in zijn on

derneming.
De klanten merken overigens al vrij spoedig, waar het schoentje
nijpt, en na korten tijd blijven zij ook wel vanzelf weg. Deze wenken
gelden vanzelfsprekend in de eerste plaats voor kleine ondernemingen,
want in grootere werkhuizen zijn de noodige condities meestal vervuld.
Men vindt in groote radiozaken vaak reparatiewerkhuizen, die een zeer
hoogen technischen stand bereikt hebben. Dergelijke bedrijven werken
meestal zeer economisch, d.i. met hooge winst. Dit is tevens het beste
bewijs voor de juistheid van onze bewering, dat het zakensucces een
onmiddellijk gevolg is van de technische geschiktheid.
Over de economische keuze der nieuw in te bouwen onderdeden
behoeven wij hier niet veel te zeggen. Bij voorkeur zal men dezelfde
bouwdeelen gebruiken als die, welke vervangen dienen te worden; op
die wijze spaart men de onkosten, die anders door aanpassen, trimmen,
e.d. verloren gaan; bovendien vermijdt men reclamaties, die vaak het
gevolg zijn van het gebruik van andere onderdeden. Over het alge
meen is het raadzaam mechanisch en electrisch zeer sterke deden te
gebruiken, zelfs wanneer zij niet goedkoop zijn. De aanschaffingsprijs
speelt hier geen doorslaggevenden rol. Men moet namelijk bedenken,
dat de degelijkheid der uitgevoerde reparatie de beste reclame is. Dit
is voornamelijk het geval voor radiohandelaren, die de reparatie als
bijzaak beschouwen. Door duurzame en met kennis van zaken uitge
voerde reparaties wint men vrij vlug het vertrouwen van den klant.
Een dergelijk clienteel komt ook later naar de zaak terug, wanneer het
den aankoop van een nieuw apparaat overweegt. Gebruikt men echter
ongeschikte onderdeden voor de reparatie, dan komt dezelfde fout
waarschijnlijk weer spoedig terug. Daaruit besluit de klant vanzelfspre
kend, dat het werk niet goed werd uitgevoerd, met het gevolg, dat hij
in de toekomst de firma vermijdt, en ook zijn vrienden en kennissen
ervan op de hoogte brengt. Dit beteekent in elk geval — direct en in
direct — een niet te onderschatten verlies, dat men vermijden kan door
zorgvuldige keuze van vervangdeelen.
In verband met de huidige omstandigheden meenen wji er goed aan
te doen, met er op te wijzen, dat men bij voorkeur, zoowel bij de
ontwikkeling en constructie alsmede in de fabrikatie, zooveel mogelijk
Europeesche grondstoffen dient te gebruiken. In de radiotechniek is dit
niet bizonder moeilijk. Als metalen heeft men hoofdzakelijk alumi
nium noodig, een stof waarvan willekeurige hoeveelheden ter beschik
king staan. In elk geval kan men het vroeger veel gebruikte koper of
messing in de meeste gevallen vervangen door aluminium.
Ook bijna alle voor de radiotechniek gebruikte isoleerstoffen kun
nen in Europa zelf gefabriceerd worden; als voorbeeld hiervan vernoe-

915

men wij slechts de keramische stoffen, die uitsluitend uit Europeesche
grondstof verkregen worden, en die aan alle praktische eischen vol
doen.
Verder zal men trachten de onderdeden aldus te vervaardigen,
dat er een minimum van afval overblijft, ofwel dat de afval zelf nog
voor een ander gebruik geschikt is. In dit opzicht kan de constructeur
en in zekere gevallen reeds de ontwikkelingsingenieur goed werk ver
richten.
De vooruitstrevende bedrijfsleider zal verder goed doen, de hem
ter beschikking gestelde arbeidskrachten eveneens zoo goed mogelijk
te gebruiken, d.i. elke arbeider of bediende op die plaats te gebruiken,
waarvoor hij, door zijn persoonlijke neiging of geschiktheid, den
meesten aanleg vertoont, en bijgevolg het meest produceert. Daardoor
kan het tijdelijk zeer voelbare gebrek aan vaklieden eenigzins gemil
derd worden, en dit heeft een groote beteekenis, want het kapitaal
onzer volkseconomie bestaat voor het grootste deel uit de voor deze
volkseconomie scheppende arbeidskrachten.
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HOOFDSTUK X.

CONTROLEEREN, METEN EN OSC1LLOGRAFEEREN.
1. Algemeene begrippen.

In hoofdstuk II hebben wij reeds het meten van absolute electrische grootten in het kort behandeld. Deze uiteenzetting had echter
slechts voor doel, ons een benaderde voorstelling te bezorgen van het
wezen en den zin van de radiotechnische metingen. Praktisch is de
meettechniek een specialiteit der radiotechniek, en in de laatste jaren
werd zij zeer sterk ontwikkeld, zoodat wij er nader dienen op in te
gaan.
De groote zorg, waarmede de radiomeettechniek ontwikkeld werd,
is het beset bewijs voor het groote belang, dat zij in de praktijk heeft.
Men is reeds vroeg tot het inzicht gekomen, dat het ook in de radio
techniek niet volstaat te steunen op subjectieve observaties en vast
stellingen. Ondanks dit vroegtijdig inzicht in de zaak heeft de radiomeetechniek pas betrekkelijk laat haar hedendaagsche groote beteekenis verkregen; de reden hiervan is niet moeilijk in te zien, indien men
bedenkt, dat de meetmethodes en -apparaten, die gebruikt worden voor
metingen in het laag- en hoogfrequentiegebied, geheel verschillend zijn
van die, welke gebruikt worden voor sterk- en zwakstroommetingen.
Bijgevolg was het noodig, voor de radiomeettechniek vaak nieuwe
methodes uit te denken, en nieuwe apparaten te bouwen.
Alle metingen dienen tot het verkrijgen van kwantitatieve gege
vens, zij zijn dus objectief en stemmen met elkaar overeen. Dit is het
groote principieele onderscheid tusschen een meting en elke subjectieve
vaststelling. Wij zullen dit even toelichten aan de hand van een voor
beeld: nemen wij aan, dat de spanning tusschen de twee klemmen van
een lichtnet onbekend is. Door een spanningsmeting verkrijgen wij
hierover een nauwkeurig bescheid: het instrument wijst b.v. 220 Volt
aan. Een subjectieve bepaling der spanning zou b.v. met de vingers
kunnen worden uitgevoerd, want wanneer men de aansluitklemmen
aanraakt, kan men, voor zoover men van dergelijke zaken ervaring
genoeg bezit, de spanning schatten, voortgaande op het eventueele pijn
gevoel, dat men in elk geval eenigzins naar waarde kan schatten. Dat
gemakkelijk fouten bij dergelijke schatting kunnen voorkomen, is zon-
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der meer duidelijk. Indien de proef door twee personen genomen wordt

met verschillende physiologische eigenschappen, verschillende gevoelig
heid en verschillende ervaring, dan zou men zich niet moeten ver
wonderen over afwijkingen van 100 % tusschen de twee waarden, want
het zou kunnen gebeuren, dat de eene persoon de spanning op 100
Volt en de andere op 200 Volt zou schatten.
Uit dit opzettelijk zeer kras voorbeeld blijkt het verschil tusschen
meting en subjectieve schatting. Zooals men ziet verkondigt de meting
« het evangelie » en het is niet noodig de noodzakelijkheid hiervan aan
te toonen.
Om de juistheid van theorieën te controleeren, zijn in de techniek
steeds metingen noodig, ook wanneer men verbeteringen wil contro
leeren, waarvan men zich zonder metingen geen rekenschap kan geven,
en tevens wanneer het er om gaat, de werking van een inrichting te
controleeren. Dit is zeer algemeen geldig en bijgevolg ook voor de
radiotechniek. Daaruit volgt, dat metingen zoowel noodig zijn bij navorschingen als in het laboratorium en in het bedrijf. Zij vormen een
onontbeerlijk hulpmiddel. De methodes der hoogfrequentiemeettechniek
worden in drie groepen onderverdeeld: het controleeren, het
eigenelijke meten, en het oscillografeeren.
De controle is de eenvoudigste, het meten de gewone en het oscillografeeren de meest nauwkeurige methode om electrische grootten te
bepalen. De controle zou men kunnen beschouwen als een subjectieve
methode; zij kan echter ook objectief worden, mits zekere voorzorgen
genomen worden. Daarover zullen wij nog spreken. Voor het overige
kunnen de drie methodes in principe op twee verschillende wijzen wor
den doorgevoerd. De eene methode voert tot relatieve, de
andere tot absolute
vaststellingen. In verband hiermede spreekt
so
men soms van relatief controleeren, meten en oscillo
grafeeren, in het andere geval van absolute controle,
meten en oscillografeeren.
Dit onderscheid zullen wij goed onthouden, maar wij hebben
het hier reeds vanaf het begin vermeld, opdat wij daarop later zouden
kunnen wijzen, want men zal soms voor elk geval afzonderlijk te be
slissen hebben, of een betrekkelijke bepaling voldoende is, ofwel of
een absolute waarde vereischt wordt.
Absolute metingen worden uitgevoerd met het doel de werkelijke
waarde van de te bepalen grootte vast te stellen. Wanneer het er b.v.
op aan komt, de spanning van een stroombron te bepalen, dan stel
len wij slechts belang in het aantal eenheden, b.v. 112 of 135
Volt. Dergelijke metingen zullen vanzelfsprekend steeds nagestreefd
worden, en met de thans ter beschikking staande meetinstrumenten
kunnen zij ook in de meeste gevallen worden doorgevoerd. Nochtans
komen, voornamelijk in de hoogfrequentietechniek gevallen voor, waar-
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bij de bepaling der werkelijke waarde eener grootte niet zeer een
voudig is. Zoo kan het wel gebeuren, dat men over een of ander in
strument beschikt, dat op de te meten grootte aanspreekt, maar dat
echter over de werkelijke waarde geen enkele inlichting geeft. Een
dergelijk instrument heet men gewoonlijk een indicator, daar het wel
de aanwezigheid van een electrische grootte aantoont, zonder nochtans
de getalwaarde hiervan aan te wijzen. Een indicator is niet g e ij k t,
desondanks kan men er metingen mede uitvoeren door zijn uitslag te
vergelijken met dien, welken men verkrijgt met het aanleggen van
een of andere bepaalde waarde. Daartoe is het niet eens noodig, dat
de absolute grootte van deze waarde bekend is. Wij kunnen deze wil
lekeurig nemen, en als norm aanzien, zonder over zijn werkelijke grootte
ingelicht te zijn. De thans te bepalen waarde vergelijkt men dan met
den normalen uitslag, door de eventueele indicatie (aanwijzing) uit te
drukken in breukdeelen of veelvouden van den normalen uitslag. Der
gelijke vastellingen zijn relatieve bepalingen, daar zij steeds
berusten op eene of andere min of meer willekeurig bepaalde norm.
Relatief heeft hier dus de beteekenis van « betrekkelijk » of van « met
betrekking tot », dus de letterlijke beteekenis.
Voor relatieve metingen zijn dus geen geijkte instrumenten noodig; alleen is een indicator vereischt, waarop alleszins meetstrepen of merkteekens moeten voorkomen, waardoor men breukdeelen van het totale uitslagbereik kan aflezen. Ongeijkte naaldinstrumenten dienen als indicatoren beschouwd te worden. Zij moeten
minstens een in graden verdeelde schaal hebben, ofwel een schaal waar
op verdeelingen voorkomen, waaruit men kan afleiden of de uitslag
b.v. 1/8, 1/4, 3/8 ... 8/8 der totale schaal bereikt; hoe grooter de
noemers dezer breuk, des te beter is het natuurlijk. Dergelijke rela
tieve metingen zijn vooral bruikbaar, wanneer men maar alleen vast te
stellen heeft, of herhaaldelijk voorkomende electrische grootten, die
onderling aan elkaar moeten gelijk zijn, al dan niet van elkaar af
wijken. Bij den seriebouw b.v. zijn dergelijke bepalingen aan de orde
van den dag. Men kan een grens bepalen tot waar de afgelezen waar
den mogen afwijken (tolerantie) en deze grens door geschikte merk
teekens op de schaal van den indicator aanteekenen. De werkelijke
grootte der gemeten waarde heeft dan in het geheel geen belang, voor
zoover de tolerantie geëerbiedigd blijft. Ook in andere gevallen kan
men vaak met voordeel gebruik maken van relatieve metingen.
Verder vermelden wij nog, dat o.a. de zoogenaamde vergelijkingsmethodes, waarbij een te meten waarde vergeleken wordt met
een bekende absolute waarde, verward worden met relatieve metin
gen. De twee methodes hebben met elkaar natuurlijk niets te maken,
want in de vergelijkingsmethode wordt de vergelijking slechts gebruikt
als middel om de absolute grootte van een meetwaarde te bepalen.
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In de praktijk bestaan geene foutvrije metingen. Daaraan dragen
steeds de onvermijdelijke onnauwkeurigheden onzer instrumenten
schuld. De gemaakte fout is nochtans zeer klein voor goede instru
menten. Daar deugdelijke instrumenten duur zijn, is het nauwkeurigheidsprobleem in zekere mate een kwestie van aankoopprijs. Noch
tans gelukt men er in, door een gepast gebruik te maken der electrotechnische grondslagen en van sommige meettechnische knepen, toch
een groote nauwkeurigheid te bereiken met gewone meetinstrumenten
Deze zaken leert men zoodra men eenige praktijk van metingen ver
worven heeft.

Tenslotte vermelden wij nog, dat omvangrijke metingen geens
zins herleid kunnen worden tot eenvoudige aflezingen en schakeingen,
maar dat ze veeleer moeten steunen op groote technische kundigheid
en ervaring, om geen verkeerde resultaten te verkrijgen. Het gebeurt,
dat men voor het uitvoeren van een meting eerst een meetschakeling
moet ontwikkelen, alvorens men de meting kan uitvoeren.
Meetfouten dient men tijdig te ontdekken, en het is eveneens
van zeer groot belang hunne oorzaken te kennen.
2. Controlemethodes.
a) Algemeene beginselen. Onder het begrip controle
bespreken wij alleen de methodes, die voor doel hebben vast te stellen,
of een electrisch schakelorgaan al dan niet bruikbaar is. Op het eerste
zicht schijnt het, dat het er hier niet om gaat, kwantatieve bepalingen
te doen; nochtans is het mogelijk, door een paar vaststellingen ook de
controlemethodes onder de objectieve methodes te rangschikken. Men
kan namelijk elke controle — onverschillig of het om weerstanden,
condensatoren, spoelen of smoorspoelen gaat — herleiden tot een eenvoudige bepaling van den ohmschen weerstand, waar bij slechts twee
waarden werkelijk behoeven gemeten te worden: de waarde « p r a ktisch oneindig» en de waarde «praktisch nul», In dit
geval staan wij doorgaans voor: bepaalde getallenwaarden, die de
controle dadelijk veranderen in een objectieve methode en zelfs tot
een absolute meting. Daarbij is het geheel onverschillig, of wij de
meting der beide grensgevallen uitvoeren met een geijkt instrument,
ander hulpmiddel; het is alleen noodig, dat
met een indicator of met een
<
wij eventueel de waarde; « praktisch oneindig » en de waarde « praktisch nul » kunnen vaststellen. Dat men zich hiervoor behelpen kan
met zeer eenvoudige hulpmiddelen: de controletoestellen, verandert
niets aan de veronderstellingen of de vaststelling.

Door geschikte voorbeelden kan de juistheid van bovenstaande
bewering gemakkelijk aangetoond worden.
Veronderstellen wij even, dat moet vastgesteld worden of een ohmsche weerstand al dan niet bruikbaar is. De waarde van den weer-

920

êtand interesseert ons niet; het verzaken aan de waardebepaling is de
belangrijkste bizonderheid van elke controle. Daar in de praktijk slechts
eindige weerstanden voorkomen en maar bij uitzondering de beide
grensgevallen ( « praktisch nul » en « praktisch oneindig » ), verkrijgen
wij dadelijk bescheid over de bruikbaarheid van een weerstand, indien
wij gebruik maken van een indicator, waarmede deze twee grensge
vallen kunnen worden vastgesteld. Is de weerstand onbruikbaar, dan
wijst de indicator ofwel « praktisch nul » ofwel « praktisch oneindig ».
In het eerste geval is de weerstand kortgesloten, in het tweede geval is
hij onderbroken. Dit volstaat. Meer verlangt men van de controle niet.
Een ander geval: Men wil bepalen, of een condensator al dan niet
bruikbaar is. Hierbij heeft de waarde der capaciteit of van den verlieshoek voor de controle geen belang. Hier dienen wij de aanwijzing van
den indicator een andere beteekenis te verleenen .De waarde praktisch 0
Ohm beteekent in dit geval zooveel als « onbruikbaar », terwijl de
waarde « praktisch oneindig » daarentegen beteekent « goed ». In het
eerste geval is de condensator kortgesloten, in het tweede geval echter
niet. Het verkregen resultaat volstaat echter nog niet, want de condensator zou ook kunnen onderbroken zijn, en ook in dat geval zou
de indicator « praktisch oneindig » aanwijzen. Desondanks kan men
met bijna elk proefapparaat op ondubbelzinnige wijze een « feit » vast
stellen. Daarop zullen wij later nog terugkomen. Hier zullen wij er
slechts aan herinneren, dat bij het aanleggen van een gelijkstroomproefspanning op een ontladen condensator deze in het begin praktisch
geen weerstand heeft.
Een derde voorbeeld: Men wil weten of een spoel bruikbaar is.
Om de karakteristieken der spoel zijn wij verder niet bekommerd. De
aanwijzing van den indicator verkrijgt hier de tegenovergestelde betee
kenis van die, welke zij in het vorige geval heeft: praktisch nul be
teekent zooveel als « goed », « praktisch oneindig » beteekent « on
bruikbaar ». In het eerste geval is de wikkeling der spoel in orde, in
het tweede geval is ze onderbroken of doorgebrand. Ook hier kan het
resultaat een dubbele beteekenis hebben: In een spoel kan een kort
sluiting tusschen wikkelingen voorkomen. Wegens de op zichzelf zeer
lage ohmsche weerstanden kan rnen dit niet zonder meer onderschei
den. Alleen een meting kan hierover bescheid geven. Desondanks is de
bedoeling der controle — een oppervlakkige beoordeeling — voldoende vervuld.
Als indicatoren komen voor controledoeleinden in aanmerking:
in de eerste plaats de glimlamp, waarover wij reeds herhaaldelijk ge
sproken hebben, dan een zaklampje met batterijtje, een gewone lichtlamp met beveiligde netverbinding, een ongeijkt naaldinstrument, waar
van de schaal desgevallend kan worden weggelaten (maar die vanzelf
sprekend ook behouden mag blijven), een electrische schel (of zoe-
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mer) met stroombron, een glas zuurhoudend water met stroombron, een
koptelefoon met stroombron; kortom alle electrische hulpmiddelen,
waarmede men kan aantoonen, dat in een kring — al dan niet
een stroom vloeit. Verraadt het ingeschakelde hulpapparaat een stroom
van dezelfde sterkte dan die, welke in den kring zou ontstaan zonder
inschakeling van het gecontroleerde objekt, dan beteekent dit praktisch
0 Ohm. Gaat daarentegen geen stroom door den kring, dan beteekent
dit praktisch oneindig. De indicator is beter geschikt om zijn rol te
vervullen, naarmate hij gevoeliger is, d.i. hoe grooter de ingescha
kelde ohmsche weerstand moet zijn om de aanwijzing « praktisch
oneindig)) te verkrijgen (ofwel praktisch nul).
Over het algemeen is het voor het beoogde doel onverschillig, on
der welken vorm de indicator den electrischen toestand voor onze zin
tuigen waarneembaar maakt. Buiten den op zichzelf ondubbelzinnigen
uitslag van een naaldinstrument kunnen wij, zooals de hierboven opgesomde hulpmiddelen aantoonen, even goed geluids-, licht- of chemi
sche werkingen voor de indicatie gebruiken. Natuurlijk dient men dan,
in zulke gevallen, de sterkte der betreffende werking voor de resp.
grenswaarden goed in hel geheugen te prenten, d.i. men moet weten
hoe sterk het kraken in den koptelefoon is, of hoe helder een glimlamp brandt, wanneer geen weerstand voorkomt in den gecontroleerden
kring. Het best is dit nog eens even na te controleeren door het weg
nemen van eiken vreemden weerstand uit den controlekring, dus door
kortsluiten van de controleklemmen. De versche indruk, dien men dan
verkrijgt door de betreffende werking in het grensgeval, draagt er toe
bij, verkeerde schattingen te vermijden, of toch te verminderen. Steunt
men zich daarentegen bij dergelijke controle op herinneringen van
vroeger, dan kan men zich sterk vergissen. Men ziet en men hoort niet
eiken dag even goed, zoodat reeds daardoor fouten ontstaan.
Alvorens wij de controlemethodes zelf bespreken, zullen wij even
in het kort de indicatoren behandelen.
b) Indicatoren voor controledoe leinden. De principieele controleschakeling, die bij el
ke controle weerkeert en nooit veran
dert, is schematisch voorgesteld in fig.
464. Daarin is E een gelijkstroombron,
L
die over de controleklemmen K met
den indicator ƒ in serie geschakeld. Het
1--------------------- J
464
te onderzoeken apparaat of ondergaat
wordt met de proefklemmen verbon^*8- 4tJ4.
den, in fig. 464 is daarvoor een weerstand R, de capaciteit C en de zelfinductie L aangeduid. Met behulp van deze schakelingen kan men van
zelfsprekend slechts een stroommeting voltrekken, maar wanneer de
spanning constant blijft, staat dit gelijk met een weerstandmeting.

■o®
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Volgens de wet van Ohm is in dit geval de sterkte der indicatie

omgekeerd evenredig met de waarde van den ingeschakelden weer
stand, voor zoover tusschen de indicatie en den stroom een lineair ver
band bestaat. In de praktijk is dit meestal zoo.
De meest gebruikelijke controle-indicator is de glimlamp, waar
van de samenstelling en werking reeds in hoofdstuk III besproken
werd. Het best neemt men de bedrijfsspanning uit het lichtnet, indien
dit een gelijkstroomnet is. In beide netverbindingen wordt altijd een
weerstand van enkele 1.000 O geschakeld. Beschikt men niet over een
gelijkstroomnet. dan neemt men een anodebatterij van 1 50 a 200 Volt
als stroombron. Ook in dit geval voorziet men weerstanden van enkele
1.000 Q in elke verbinding; door deze weerstanden wordt de batterij
tegen kortsluitingen beveiligd. Het meest geschikt voor controledoel
einden zijn de bijenkorflampen; de kleine staafglimlampen zijn te onge
voelig; ook worden zij vrij vlug onbruikbaar. Bij glimlampen is de
controlestroom meestal zeer zwak. Doorgaans bedraagt deze slechts
enkele mA.
Vaak staat geen gelijkstroomnet noch een anodebatterij ter be
schikking, vooral wanneer de controle niet in het laboratorium ge
schiedt. In dergelijke gevallen behelpt men zich met een zaklampje, dat
in serie geschakeld wordt met een zaklampbatterij, steeds ter be
schikking staat en overal kan worden meegevoerd. Alleszins dient men
te bedenken, dat de controlestroom kan toenemen tot op enkele hon
derd mA. Menig apparaat of onderdeel verdraagt dergelijke stroomen
niet. Zoo kan men b.v. een versterkerlamp, die gebouwd is voor een
gloeistroom van 70 mA niet zonder meer nacontroleeren, indien de
weerstand van den gloeidraad niet vanzelf den stroom op de voorge
schreven waarde brengt. Men zal dus in elk geval, door een vooraf
gaande overweging, het eventueele gevaar van een dergelijke controlemethode onderzoeken.
Lichtlamp: Men gebruikt hiervoor gewone metaaldraad of kooldraadlampen, die door het net gevoed worden. Kooldraadlampen zijn
beter, daar zij tengevolge van hun negatieve temperatuurcoefficient op
het oogenblik van het inschakelen minder stroom opnemen dan in den
bedrijfstoestand, d.i. nadat zij warm geworden zijn. Met deze lampen
kan men, door spoedig onderbreken der verbinding na het inschakelen,
met tamelijk groote zekerheid elke beschadiging van het te controleeren
apparaat of onderdeel vermijden, wanneer dit niet gebouwd is voor de
stroombelasting der lamp. Vanzelfsprekend zijn hier de voorgeschreven
maatregelen uit de vorige paragraaf zeer streng toe te passen. In menig
geval is echter een sterke controlestroom onmisbaar, vooral wanneer
men wil vaststellen, of een dunne transformatorwikkeling, die op zich
zelf den controlestroom nog verdraagt, op een of andere plaats dun
ner geworden of geoxydeerd is, de sterke controlestroom vernietigt
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dan de zwakke plaats, en brengt ons daardoor onmiddellijk op het
spoor der fout.
Naaldinstrumenten: Het stroomverbruik verschilt volgens
bouw van het instrument. Het gebruik is zonder meer duidelijk.

den

iLiectrische schel: Als indicator is de electrische schel niet bizonder aan te bevelen, daar men de geluidssterkte slechts moeilijk be
palen kan, waardoor men gemakkelijk foutieve schakelingen maakt. In
elk geval zal men een zwakstroomschel (bedrijfspanning 4 Volt) ge
bruiken; men zal echter onthouden, dat hiermede geen zuivere gelijk
stroom door den kring gaat maar wel onderbroken stroom. Daarom is
de electrische schel niet geschikt voor de controle van zelfinducties
of capaciteiten; het wisselstroomdeel kan hier in zekere gevallen sto
rend optreden.

Zuurhoudend water: Water wordt door den electrischen stroom
in zijn beide bestanddeelen waterstof en zuurstof ontleed. Het aanzuren
kan geschieden met een paar druppeltjes azijn, daar anders de weer
stand uitermate hoog blijft. Wanneer men twee blanke koperdraden,
die met een gelijkstroombron verbonden zijn in de vloeistof brengt,
worden aan deze twee electroden van de cel gasblaasjes ontwikkeld.
Aan de eene electrode ontstaan tweemaal meer gasblaasjes dan aan
de andere. Aan de electrode, waar de meeste gasblaasjes ontstaan, en
die men kathode noemt, komt de waterstof vrij, terwijl de zuurstof
optreedt aan de zoogenaamde anode. De sterkte der gasontwikkeling
staat in verband met de stroomsterkte; bovendien kan men uit het
verschil in de gasontwikkeling aan de twee electroden, de polariteit der
gelijkstroombron bepalen, wat vaak zeer praktisch is, vooral wanneer
men over geen andere hulpmiddelen beschikt. Een glas water en een
paar koperdraden met blanke uiteinden kan men steeds verkrijgen;
voor het aanzuren gebruike men enkele druppels azijn of een deel
citroensap of het sap van een onrijpe sinaasappel.

Koptelefoon: De koptelefoon is een zeer gevoelige indicator, voor
al voor het bepalen van hooge weerstanden, dus wanneer men niet een
praktisch oneindigen weerstand maar een bijna werkelijk oneindigen
weerstand te meten heeft. Een zaklampbatterijtje volstaat als stroom
bron. Reeds de geringste stroom wordt hoorbaar als een krakend ge
luid, dat ontstaat bij het onderbreken van den controlestroomkring.
Voor de werkelijke bepaling der waarde 0 -Q is de koptelefoon daar
entegen niet geschikt, want de sterkte van het geluid verandert niet
merkbaar, wanneer men den in den controlekring liggenden weerstand
b.v. verdubbelt.
Er bestaan nog verschillende andere indicatoren, waarop wij hier
echter niet zullen ingaan, daar voor ons de voornaamste indicatoren
volstaan. Met de overige geraakt men gedurende de praktijk vanzelf
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bekend; ook ontdekt men weldra welken indicator in de praktijk voor
dit of dat doeleinde het meest geschikt is.
c) Controlemethodes. Wij zullen hier slechts die controlemethodes vermelden, welke in de praktijk het meest voorkomen;
het is niet moeilijk, aan de band van de opgedane ervaringen later elke
willekeurige speciale controle uit te voeren.
1) Ohmsche weerstanden. Men onderscheidt twee ge
vallen: ofwel is de weerstand doorgebrand, of hij is kortgesloten. De
vaststelling van de eerste fout is eenvoudiger, naarmate de waarde van
den weerstand geringer is; de tweede fout kan gemakkelijker worden
vastgesteld bij hoogere weerstanden. Dit is gemakkelijk te verklaren.
Komt de weerstandwaarde in de buurt van een der grenswaarden, dan
moet de indicator zeer gevoelig zijn. Een electrische schel of zoemer
zal b.v. evenveel geluid voortbrengen, wanneer men in haar stroom
kring een weerstand van 5 £1 inschakelt, of den stroomkring kortsluit;
daardoor wordt de controle bemoeilijkt. Omgekeerd kan men met een
electrische schel niet onderzoeken, of een weerstand van 1 MQ al dan
niet is doorgebrand; in beide gevallen geeft de schel of den zoemer
geen geluid. Het meest geschikt in dit geval is de glimlamp. Geoefende
controleurs spelen het zelfs klaar, uit de helderheid der lamp de be
naderde weerstandwaarde af te leiden. Dit is bizonder goed mogelijk
in het bereik tusschen 1.000 en 1.000.000 £1. Goede glimlampen vertoonen nog bij enkele M£1 een zwak licht. Bij waarden beneden 1.000 £2
kan men praktisch niet meer vaststellen, of de weerstand al dan niet
kortgesloten is. In dergelijke gevallen zijn indicatoren met sterker
stroomverbruik, b.v. gloeilampen beter geschikt. Vanzelfsprekend moet
de weerstand de belasting kunnen verdragen.
Algemeen c o n t r o 1 e r e s u 11 a a t :
H
Lamp zeer helder = weerstand kortgesloten.
H
Lamp donker = weerstand onderbroken.
B
Lamp middelmatig helder = weerstand blijkbaar goed.
2) Condensatoren. Ook hier onderscheidt men twee ge
vallen: ofwel is de condensator kortgesloten, of hij is onderbroken.
De kortsluiting is in elk geval zeer gemakkelijk vast te stellen door het
aanleggen van een gelijkspanning aan den condensator. Vloeit dan den
stroom door den controlekring, waarmede zelfs betrekkelijk ongevoelige
indicatoren toch aanspreken, dan is de condensator in elk geval on
bruikbaar. Kleine isolatiefouten worden door de indicatoren — met
uitzondering van de glimlamp — nauwelijks aangetoond. Maar ook
met de glimlampen kan men normale isolatiefouten slechts moeilijk
opsporen. Wordt de glimlamp met gelijkstroom ook maar zeer zwak
lichtgevend, dan is de condensator beslist slecht.
Moeilijker is vast te stellen, of de condensator doorgeslagen is.
Men maakt hiervoor weer gebruik van de glimlamp. Op het oogenblik
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van het aansluiten vloeit een zeer sterke ladingsstroom door den condensator; deze verzwakt echter zeer vlug. Dus zal de glimlamp —
wanneer de condensator geheel in orde is — bij het inschakelen voor
zeer korten tijd oplichten. Gebeurt dit niet, dan is de condensator
onderbroken. Het lichtverschijnsel blijft langer duren, naarmate de
capaciteit van den condensator grooter is. Voor kleine condensatoren
moet men reeds een zeer hooge spanning gebruiken en uiterst gevoe
lige glimlampen bezigen, om het lichtverschijnsel te kunnen zien. Voor
dergelijke gevallen is het goed een gevoelig naaldinstrument, zoo mo
gelijk een galvanometer, als indicator te gebruiken, waarmede men dan
terzelfdertijd de meting der capaciteit kan uitvoeren. De ladingsstroom
kan men met andere indicatoren slechts moeilijk ontdekken; derhalve
zal men zich bij de controle van condensatoren hoofdzakelijk van glim
lampen bedienen.
Algemeen controleresultaat:
Lamp helder = condensator kortgesloten.
Kortstondig oplichten der lamp = condensator in orde.
Lamp blijft donker = condensator onderbroken.
3) Spoelen. Doorgaans is de ohmsche weerstand van
spoelen zeer gering. Het is bijgevolg niet moeilijk vast te stellen, of
een spoel doorgebrand is. Spreekt de indicator niet aan, dan is de
spoel ofwel onderbroken of losgeraakt. Als indicator kan men. naar
gelang de draaddikte der wikkeling, de meest verschillende hulpmid
delen gebruiken.
De bepaling van kortsluitingen tusschen verschillende toeren der
wikkeling is moeilijker. Bij spoelen met enkele 100 H weerstand (LFsmoorspoelen, enz.), kan men weliswaar met behulp van een gloei
lamp bij benadering vaststellen, of er al dan niet een
kortsluiting in de wikkeling voorkomt. Is de weerstand der spoel zeer
gering, dan meet men best de zelfinductie, zooals wij verder zullen zien.
Voor de praktijk volstaat het steeds een relatieve meting uit te voe
ren, indien men een spoel van hetzelfde type bij de hand heeft.
Algemeen controleresultaat:
■
Indicatoruitslag = spoel goed, kortsluiting der wikkeling nog niet

■

zeker.

Geen indicatoruitslag = spoel onbruikbaar.
4) Lampen-, gloeidraden- en electr odensluiting.
Hiervoor kan men in principe dezelfde redeneering houden als voor
de weerstanden, want in werkelijkheid zijn de gloeidraden niets anders
dan ohmsche weerstanden. Electrodensluitingen veropenbaren zich
door het aanspreken van den indicator. Bij de keuze van den indicator
zal men voorzichtig te werk gaan, om de gloeidraad der lamp gedurende
de controle niet door te branden. Het best worden steeds glimlampen
gebruikt, die men door hooge weerstanden beveiligt. De controlespan-

■
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ning mag niet te hoog zijn, teneinde doorslag tusschen de verschil

lende electroden gedurende de controle op de electrodensluiting te voor
komen. Men neemt best een spanning, die iets hooger is dan de ontstekingsspanning der glimlamp, meestal ongeveer 110 Volt.
Algemeen c o n t r o 1 e r e s u 11 a a t :
|
Bij gl oeidraadcontrole :
H
Indicator spreekt niet aan = gloeidraad onderbroken,
H
Indicator spreekt aan
gloeidraad goed.
|
Bij sluitingcontrol e :
n
Indicator spreekt niet aan = lamp goed.
Indicator spreekt aan = lamp defect.
5) Geleidings- en i s o 1 a t i e f o u t e n, p o 1 a r i t e i t s be
palingen. Hier kan men dezelfde beschouwingen maken als
voor spoelen resp. condensatoren, naargelang men de verbinding onder
controle op onderbreking of kortsluiting onderzoeken wil.
6) Tenslotte nog in het kort een paar woorden over de
bepaling der polariteit van geleiders, Dit is soms van
groot belang. Is het er om te doen, de polariteit van een gelijkstroombron te bepalen, dan kan men best gebruik maken van een der hieronder beschreven mogelijkheden.
1 ) Men neemt blauw lakmoespapier, dat in elke drogerij te ver
krijgen is, men maakt het even vochtig en legt de blank gemaakte uit
einden van den te onderzoeken stroomkring er naast elkander op; de
omgeving van de negatieve pool wordt rood.
2) Men gebruikt Phenolpthalinepapier, dat men eveneens in de
drogerij verkrijgen kan. Men handelt op dezelfde wijze, maar thans
wordt de omgeving van de positieve pool rood.
3) In aangezuurd water kan men de gasontwikkeling aan de twee
polen observeeren. Het meeste gas komt vrij aan de negatieve
pool.
4) Een ruwe aardappel wordt middendoor gesneden, en de twee
stroomvoerende uiteinden worden tegen de doorsnede gehouden, de
omgeving van de positieve pool wordt dan groen.
5) Het gebruik van een poolzoeker kan eveneens worden aanbe
volen. Dit apparaat bevat een kleine glimlamp, waarin de polariteit
wordt aangetoond door glimlichtzuilen van verschillende lengte.
Het is goed deze vijf mogelijkheden in het geheugen te houden,
om er te gelegener tijd gebruik van te kunnen maken. Gedurende de
bepaling der polariteit zal men er evenwel zorg voor dragen, dat op
de controleplaats geen sterke stroom kan ontstaan; men mag bijgevolg
geenszins verbindingen met een onbeveiligd sterkstroomnet gebruiken, want dit zou erge gevolgen kunnen hebben.
Hiermede hebben wij al de voor ons in aanmerking komende
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controlemethodes besproken. De doorslagcontrole voor condensatoren
behoort hierbij niet, vermits men daarvoor geijkte naaldinstrumenten
noodig heeft. Al de overige controlemethodes werden uitvoerig genoeg
toegelicht, opdat de lezer daarmede in de praktijk geen moeilijkheden
meer zou kunnen ondervinden. Bij het uitvoeren der verschillende
controle-operaties zal men de proef steeds trachten aan te passen aan
het in behandeling zijnde onderdeel. De juiste en logische controle is
voor den prakticus van grooter belang, dan men vaak veronderstelt.
Voor alles is het in eenvoudige gevallen goed, wanneer men zich met
de aanwezige hulpmiddelen weet te behelpen, in plaats van onwerk
zaam te blijven, wanneer toevallig geen geschikt meetinstrument bij
de hand is. De industrie levert overigens controle inrichtingen in zeer
handigen vorm, die echter in werkelijkheid niet meer voordeelen bie
den, dan de door ons besproken eenvoudige hulpmiddelen.
3. Algemeene metingen en meetmethodes,
a) Algemeene beginselen.
Zijn de door een gewone controle verkregen resultaten voor een
bepaald geval niet toereikend, dan moet men een meting uitvoeren.
Het verschil tusschen een absolute en een relatieve meting hebben
wij hierboven reeds toegelicht. In principe zal men steeds absolute
metingen doorvoeren; beschikt men echter niet over de daarvoor noodige instrumenten, dan neemt men in de plaats daarvan eenen of an
deren geschikten indicator, waarmede men een relatieve meting kan
uitvoeren.
Een afzonderlijke toelichting van de twee meetmethodes is wel
overbodig; weten wij namelijk bescheid omtrent de absolute metingen,
dan kunnen wij ook op elk oögenblik relatieve metingen uitvoeren.
Verder zullen wij de instrumenten niet afzonderlijk behandelen maar
wel samen met de meetmethode zelf. Wij zullen echter vermijden, het
terrein van de instrumenten te betreden, daar deze zaken met de radio
techniek niets te maken hebben. Wanneer het in verband met de meet
methode zelf noodig is, zullen wij het betreffende apparaat of de
gebezigde inrichting kort toelichten.
Ook in de meettechniek werkt men af en toe met formules.
Nochtans komt het daarbij niet zoozeer aan op het begrip van het wis
kundige verband dan op de praktische toepassing; een dergelijke toe
passing zal ook voor den prakticus niet moeilijk zijn, want het ver
vangen der symbolen door getallen is een zeer eenvoudig werk. Dit
is ook het geval met de daaropvolgende uitrekening: want begrippen
als machtsverheffing, worteltrekken, enz., zijn thans aan eiken tech
nicus bekend genoeg. Voor het overige is de onderstaande uiteenzet
ting natuurlijk niet alleen voor den prakticus maar ook tevens voor
den theoreticus bestemd, waarvan de moderne radiotechniek eveneens
een uitgebreide meettechnische kennis verlangt.
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Tenslotte vermelden wij nog, dat bijna al de metingen van eenige

beteekenis voor ons arbeidsgebied met een geschikte kathodestraaloscillograaf kunnen worden uitgevoerd, m.a.w.: een kathodestraalbuis
is niet alleen geschikt tot oscillografeeren maar even goed tot het meten.
Natuurlijk is het ondoelmatig een oscillograaf te gebruiken voor een
voudig werk, dat beter en vlugger met eenvoudige hulpmiddelen kan
verricht worden. In alle andere gevallen verdient een kathodestraaloscillograaf onvoorwaardelijk de voorkeur. Daarom ook zullen wij het
gebruik van dit instrument uitvoerig toelichten.
b) Het meten van gelijkstroomspanningen.
De principieele schakeling voor het meten van gelijkspanning is
fig. 80, in hoofdstuk II. Het meetapparaat V is een voltmeter en het
wordt steeds tusschen die punten aangesloten, waarvan het spanningsverschil te meten is.
Bijna elk meetinstrument heeft een bepaald eigen verbruik. Deze
stroom dient geleverd te worden door de te meten spanningsb ron.
Het eigen verbruik moet kleiner zijn, naarmate de inwendige ’weer
stand van de betreffende stroombron hooger is; anders verkrijgt men
een groote minus fout, d.i. het instrument wijst een geringere spanning
aan. dan die welke werkelijk aanwezig is. Het is ons bekend, dat over
den uitwendigen weerstand der stroombron een zekere spanning ver
loren gaat, zoodra de spanningsbron belast wordt. In ons geval is de
belasting gevormd door het meetinstrument. De aan den inwendig':en
weerstand optredende spanning wordt dus niet mede gemeten.
De minusfout wordt kleiner naarmate een zwakkere stroom voor
den vollen uitslag van het instrument noodig is, hoe grooter dus de
inwendige weerstand van het meetinstrument is. Mag b.v. de door het
eigen verbruik veroorzaakte meetfout niet grooter zijn dan 1 %, dan
mag de inwendige weerstand der stroombron niet hooger zijn dan
I / 100 van den weerstand van het instrument. Veronderstelt men nu
even, dat de te meten spanning 100 Volt bedraagt. Daar de span
ningen zich gedragen zooals weerstanden, komen bij het meten der
100 V hiervan 99 deelen terecht op den instrumentweerstand, terwijl
maar 1 deel over den inwendigen weerstand der stroombron ligt. Dit
staat gelijk met een minusfout van 1/100, d.i. er worden slechts 99
in plaats van 100 Volt gemeten.
Voor het meten van gelijkspanningen gebruikt men doorgaans
de volgende instrumenten: weekijzerinstrumenten, draaispoelinstrumenten. statische volmeters, lampvoltmeters.
Het hoogste stroomverbruik en bijgevolg ook de grootste minus
fout vertoonen de weekijzerinstrumenten; zij zullen derhalve slechts
daar gebruikt worden, waar geen groote nauwkeurigheid vereischt
wordt, en waar de inwendige weerstand der stroombron klein genoeg
is. Dit is b.v. het geval bij het meten van batterij- of netspanningen.
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De draaispoelinstrumenten leveren veel betere resultaten, daar zij
een veel geringer eigen verbruik hebben. Bovendien hebben ze een vol
komen gelijkmatige schaalverdeeling, en is de afleesbaarheid overal
even goed, wat niet het geval is voor weekijzerinstrumenten. De draaispoelinstrumenten kan men reeds voor vele metingen gebruiken, indien
de inwendige weerstand der stroombron
zelfs vrij aanzienlijk is. Zoo kan men b.v.
reeds met voldoende nauwkeurigheid de
anode- en schermroosterspanningen meten.
De inwendige weerstand dezer stroombron
nen is immers kunstmatig door de steeds
'/Ah.
aanwezige reductie en afvlakweerstanden
I
I
verhoogd, en bereikt doorgaans de grootteorde van ongeveer 10.000 Q. Fig. 465 toont
I
het vervangschema hiervan. In den binnen
I
sten gestreepten rechthoek zien wij de ei
genlijke stroombron, waarvan de inwendige
h
465
weerstand R2 is; in serie hiermede ligt de reductieweerstand Rx. Daar voltmeter V met de
Fig. 465.
punten a en b verbonden wordt, kan men den
inhoud van den grooten rechthoek als een nieuwe stroombron beschou
wen, waarvan de inwendige weerstand Rj4-R2 bedraagt. Rj heeft zooals
reeds gezegd een waarde van ongeveer 10.000
men moet dus een
instrument met zeer hoogen inwendigen weerstand nemen, zooals men
deze bij goede draaispoelinstrumenten gelukkig meestal aantreft. Dit is
voornamelijk het geval, wanneer men het meetbereik van het instrument
zeer hoog neemt, en met een kleinen naalduitslag tevreden is. Alleszins
wordt dan de afleesbaarheid moeilijker en de afleesfout grooter, zoodat
men hierdoor weer een andere foutoorzaak in de meting brengt.
De statische voltmeters hebben praktisch geen stroomverbruik;
zij hebben bijgevolg een bijna oneindig hoogen weerstand. Zij berusten
op het condensatorprincipe. Het zouden de ideale meetinstrumenten
zijn, indien ze ook voor kleinere meetbereiken aan lagere prijzen in
den handel te verkrijgen waren. Men kan er werkelijk verliesvrije me
tingen mede uitvoeren. Jammer genoeg zijn zij slechts te verkrijgen voor
hoogere meetbereiken aan een eenigzins aanvaardbaren prijs. Voor het
meten van zeer hooge spanningen, geleverd door spanningsbronnen
met hoogen inwendigen weerstand zijn ze alleszins onmisbaar.
Het belangrijkste instrument voor verliesvrije spanningsmetingen
is ongetwijfeld de lampvoltmeter. Dit instrument wordt bij voorkeur
gebruikt voor verliesvrije wisselspanningsmetingen, waarover wij hier
na in paragraaf d zullen spreken. Het kan echter eveneens voor het
meten van gelijkspanningen dienen.
Vanzelfsprekend moet men voor alle metingen een instrument

I
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gebruiken, waarvan het meetbereik ongeveer gelijk is aan de spanning,
die men verwacht. Al de voor de meting verder noodige karakteristie
ken verkrijgt men van de instrumentenfabriek, zoodat in dit opzicht
geen speciale kennis vereischt is.
c) Gelijkstroommetingen.
Ook bij stroommetingen speelt het eigen verbruik van het meet
apparaat een belangrijken rol; de uitwerking ervan is hier nochtans
anders. Men ziet dit dadelijk zonder meer in bij de studie van fig. 8 1
in hoofdstuk II. Desgevallend zal men de daarbijhoorende uiteenzet
ting nog eens herlezen. Een stroommeter wordt steeds « in » de lijn
geschakeld, waarvan de stroom moet worden gemeten. Natuurlijk mag
de stroomkring gedurende de meting geen vreemde weerstanden be
vatten, daar de aldus gemeten stroom een kleinere waarde zou heb
ben dan de werkelijke stroom, die door het instrument zou gaan, wan
neer de vreemde weerstanden kortgesloten zouden zijn. Nu heeft echter
elke stroommeter een bepaalden eigen weerstand, die gedurende de
meting noodzakelijkerwijze in den stroomkring geschakeld wordt, en
bijgevolg een minusfout verwekt tegenover den werkelijk aanwezigen
stroom
In tegenstelling met den voltmeter wordt deze fout samen met
den instrumentweerstand grooter. Bijgevolg mag men slechts stroomen meten met instrumenten, waarvan de ohmsche weerstand zoo ge
ring mogelijk is. Pas dan verkrijgen wij zekerheid, dat de minusfout
klein blijft, en dat het meetresultaat niet sterk beïnvloed wordt. Voor
een spanningsmeting is het energieverbruik Nu in het instrument
gegeven door de formule:
U2
Nu =
[Watt]
(570)

V oorbeeld:
£7 = 200 V, R=100 n.

2003

/V =

Töö”

u

400 Watt.

De fout wordt kleiner naarmate men den eigen weerstand R van
het instrument grooter neemt. Voor stroommetingen verkrijgt men de ver
bruikte energie Nj uit de formule:
/VJ = /2.R [Watt]

(571)

Voorbeeld:

7=10, R=10.

/V7-=IO’ • 10-1.000 Watt,

d.i.: bij constante stroom neemt ze evenredig toe met den eigen weer
stand R. Bij weekijzerinstrumenten is weerstand R zeer hoog bij draaispoelinstrumenten daarentegen zeer klein, zoodat men een goed draai931

spoelinstrument praktisch voor alle gelijkstroommetingen gebruiken kan.
Terwijl de klemmenspanning bij het meten van spanningen steeds lager
is dan de leegloopspanning, vermindert de stroomsterkte bij stroom
metingen. Dit is vooral dan gevaarlijk, wanneer de stroom in den te
onderzoeken stroomkring door zeer kleine weerstanden bepaald wordt.
Veronderstellen wij even, dat de totale weerstand van een stroomkring
slechts 3 n bedraagt. Moest men nu voor stroommetingen in dezen
kring eveneens een instrument met 3 Q eigen weerstand gebruiken,
dan zou de totale weerstand tot het dubbele stijgen, namelijk 6 Q.
Het gevolg hiervan zou zijn, dat het instrument nog maar de helft der
stroomsterkte zou aanwijzen; met het gevolg, dat de meetfout 50 %
zou gaan bedragen.
Met dergelijke resultaten is vanzelfsprekend niets aan te vangen.
Wordt een minusfout van ongeveer I % als toelaatbaar beschouwd,
dan moet de instrumentweerstand 100 maal kleiner zijn dan de to
tale weerstand van den te onderzoeken stroomkring. Deze eisch kan
gemakkelijk vervuld worden door moderne draaispoelinstrumenten.
Weekijzerinstrumenten kan men voor stroommetingen alleen ge
bruiken, waar het niet op groote nauwkeurigheid aankomt. Met draai
spoelinstrumenten daarentegen kan men zich steeds behelpen. Wij ves
tigen er nog de aandacht op. dat de stroommetingen met draaispoel
instrumenten bijna altijd kunnen herleid worden tot spanningsmetingen.
Tusschen beiden bestaat het volgende verband: Men kan een draaispoelinstrument zonder meer zoo bouwen, dat het een groote gevoelig
heid bezit, d.i. reeds met zwakke stroomen een groote naalduitslag le
vert, maar het is niet mogelijk de draaispoel zoo te construeeren, dat
haar ohmsche weerstand gering is. Bijgevolg schakelt men voor stroom
metingen een ohmschen weerstand parallel met de draaispoel. Vergele
ken met den weerstand der draaispoel is deze shunt een zeer lagen
weerstand. In dit geval vloeit het grootste deel van den stroom af door
de nevensluiting, terwijl de draaispoel slechts een uitermate klein deel
van den stroom opneemt, dat echter volstaat, om den uitslag van het
instrument te veroorzaken. Men kan zich de zaak ook zoo voorstellen,
alsof de draaispoel een voltmeter vormt, terwijl de nevenweerstand
een stroombron voorstelt. De voltmeter wijst dan de spanning der
stroombron aan.
Lampvoltmeters kan men eveneens gebruiken voor het meten van
de stroomsterkten door het inschakelen van een zoo laag mogelijken
weerstand R in den stroomkring. Men meet dan de op de klemmen van
R optredende spanning. Stroom J wordt dan berekend uit de spanning,
die men op den lampvoltmeter afleest. Dit geschiedt met de volgende
formule:
E
(572)
/ = —5- (Amp)
K
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Voorbeeld:
100
------ = 10 A.
10
Alleszins heeft een dergelijke meting maar alleen een doel, wan
neer de lampvoltmeter zoo gevoelig is, dat men een nog geringeren
weerstand in den stroomkring kan schakelen, dan die van het beste
draaispoelinslrument. in de praktijk wordt nochtans voor de meeste
gelijkstroommetingen gebruik gemaakt van draaispoelinstrumenten.
d) Het meten van wisselspanningen.
Alles wat wij hierboven gezegd hebben over het eigen verbruik
en den inwendigen weerstand der meetinstrumenten, zou voor dit ge
val kunnen herhaald worden. Bovendien spelen bij meetinstrumenten
voor wisselstroomen ook de eigen capaciteit en de eigen zelfinductie
een rol. Door een eenvoudige redeneering blijkt duidelijk dat ook fou
ten worden veroorzaakt door deze twee invloeden. Door de eigen
capaciteit kan zoowel een minus- als een plus-fout veroorzaakt wor
den, al naar gelang de bijkomende capacitieve belasting, die men in
gedachten parallel met de spanningsbron kan verbinden, als een spanningsvermindering of als een spanningsverhooging kan werken; de eigen
inductie veroorzaakt altijd een minusfout, daar de inductie met den
ohmschen weerstand in serie ligt. Beide invloeden zijn vanzelfsprekend
afhankelijk van de frequentie. Zij worden sterker bij toenemende fre
quentie. Bij de constructie van handelinstrumenten wordt met deze
twee faktoren in ruime mate rekening gehouden, zoodat het niet noodig
is, achteraf een correctie aan te brengen. L aagfrequente wisH z kan men met ge
selspanningen tot ongeveer 100 Hz
wone weekijzerinstrumenten meten, in zooverre de onnauwkeurigheid
en het hooge eigen verbruik hiertegen geen bezwaar vormen.
hoo
Voor het meten van laag- en hoogfrequente
wis
selspanningen bestaan verschillende mogelijkheden.
mogelijkhede
Meestal gebruikt men een thermo-instrument,
een draaispoelinstrument met meet79
o—
gelijkrichter, of een lampvoltemetr.
o
L
De thermo-instrumenten functionneeren als volgt (fig. 466): in
2
466
een luchtledigen glazen ballon g be
vinden zich twee in het punt L van el
Fig. 466.
kaar gesoldeerde draden I en 2 uit
verschillende metalen. De lasch L is met een kleine draadspiraal S omgeven. Met deze spiraal wordt de te meten wisselspanning Ux verbonden
over een voorschakelweerstand R„', de uiteinden der twee draden zijn
verbonden met de klemmen van een gevoelig draaispoelinstrument V. De
door de spiraal S vloeiende stroom verwarmt de lasch L. Daardoor ont
staan aan de uiteinden der twee draden een uiterst kleine gelijkspanE=IOO, R

10; / =
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ning, die men thermospanning noemt, en die het meetinstrument doet
uitslaan. De in de glazen ballon g aanwezige inrichting noemt men
thermokruis, daar in de praktische uitvoeringen de vier toevoerleidingen kruisvormig tegenover elkaar liggen, terwijl de spiraal ontbreekt.
Voor zoover men de zelfinductie van het thermokruis buiten beschou
wing kan laten, werken de thermo-instrumenten praktisch onafhanke
lijk van de frequentie.

Voor spanningsmetingen in het laagfrequentgebied hebben de
meetgelijkrichters in de laatste jaren een groote beteekenis verkregen.
In hoofdzaak bestaan ze uit twee verschillende stoflagen, de eene is een
metalen plaat, b.v. een koperplaat, en de andere is een niet-metaal, b.v.
een op een zijde der koperplaat aanwezige koperoxydelaag. De geheele
inrichting werkt in principe zooals een kristaldetector (zie hoofdstuk
111). Schakelt men een dergelijken gelijkrichter
Rv
/•/
voor een draaispoelinstrument, zooals in fig. 467,

h

dan gaat door dit instrument een onderbroken
467
stroom, waarvan het instrument het gelijkstroomo—
deel aanwijst; op die manier kan men zonder
Fig. 467.
meer, met behulp van draaispoelinstrumenten,
ook wisselstroomen meten. Alleszins dient het instrument hiervoor
nauwkeurig geijkt te worden. De schaal moet dus ofwel aan den
gelijkrichter aangepast worden ofwel behoort bij een gewone schaal
een ijkkromme, waarop tevens de w:isselspanningen kunnen worden afgelezen. De meetgelijkrichters ondergaan een sterkeren invloed der
frequentie dan de thermo-instrumenten, daar men er niet in geslaagd
is, de capaciteit der gelijkrichterplaten benedeni een bepaalde waarde te
brengen. Deze capacitieve nevensluiting van een gelijkrichter wordt
steeds grooter met toenemende frequentie, zoodat het gelijkstroomdeel steeds kleiner wordt ten opzichte van het wisselstroomdeel, d.i.
men verkrijgt uitgesproken minusfouten, die zeer aanzienlijk kun
nen worden. De bovenste grens voor het gebruik van meetgelijkrichters
ligt op ongeveer 1 0.000 Hz. Er bestaan alleszins speciale gelijkrichters
(Sirutor en Westector) die ook veel hoogere frequenties kunnen verwer
ken, maar om verschillende andere redenen worden zij niet graag als
meetgelijkrichter gebruikt.

Thans komen wij tot de bespreking van den reeds hierboven ver
noemden lampvoltmeter. Daar dit het belangrijkste instrument is voor
verliesvrije spanningsmetingen, zullen wij er een uitvoerige beschrij
ving over geven. Elke lampvoltmeter is in principe niets anders dan
een weerstand met kromme karakteristiek, in laatste instantie dus een
gelijkrichter. De schakeling van een lampvoltmeter brengt ons bijge
volg met betrekking tot de werkwijze niet veel nieuws. Terwijl noch
tans de hierboven beschreven meetgelijkrichters. die samen met een
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gelijkstroominstrument gebruikt worden, steeds energie opnemen, die

in de eerste plaats afhankelijk is van de door het instrument opgeno
men energie, is dit bij de echte lampvoltmeters niet het geval,
daar hiervoor een electronenlamp gebruikt wordt, waarin men partij
trekt van de roostersturing, waarbij geen energie wordt opgenomen.
Alleszins vindt men ook inrichtingen, waarin de klepwerking van de
lamp alleen gebruikt wordt, en die daarom eigenlijk tot de groep der
meetgelijkrichters behooren; deze constructies zullen wij pseudo-lampvoltmeters noemen.
De echte lampvoltmeters kan men onderverdeelen in
twee hoofdgroepen: lampvoltmeters met anodedetectie en
lampvoltmeters met roosterdetectie. Het zou verkeerd
zijn hier de term demodulator te gebruiken, want in alle lampvoltme
ters wordt slechts gebruik gemaakt van de gelijkgerichte componente
van het stroommengsel, dat na een orgaan met
gekromde karakteristiek voorkomt. De princio
pieele schakeling van een lampvoltmeter met ano
dedetectie geven wij in fig. 468. In principe vin
Ui
den wij daar de inrichting van fig. I 08 in hoofd
stuk III terug; de werkwijze is eveneens dezelf
de. In de plaats van den uitwendigen weerstand
468
W is het meetinstrument M gekomen. Legt men
Fig. 468.
de te meten spanning U x aan de klemmen van den voltmeter, dus aan
de roosterklem, dan neemt de anodegelijkstroom
•om Ja der lamp toe ten
gevolge der anodedetectie. De uitslag van het instrument is geenszins
evenredig met de aangelegde spanning, vermits wij niet met een rechte,
maar met een gekromde karakteristiek werken. Bijgevolg zal men een
ijkkromme moeten teekenen waarmede men het verband tusschen Ux
en Jtl kan aflezen. Hoe de kromme verloopt is afhankelijk van de scha
keling. Fig. 469 is daarvan een voorbeeld: de positief verloopende kromme
is kenmerkend voor den anodedetector. Om het verband tusschen /3 en

él.

Ja

469
Ui

Fig. 469.

I u,
Fig. 470.

-Mlfc

«o X

(10 TO = 10 kO)

U x op te nemen, maakt men gebruik van een ijkschakeling volgens Hg.'
470. Een wisselspanning UT wordt aan;gelegd op de klemmen van een
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potentiometer P, waarvan de aftakking met het rooster van de lamp Ve
en een einde met de kathode dezer lamp verbonden is. Te beginnen met
kleine waarden stelt men den potentiometer in voor een bepaalde span
ning Ux die op een voltmeter V kan worden afgelezen. Dan leest men
den daarbij hoorenden anodestroom Ja af op het anodestroominstrument,
en noteert de twee waarden. Zoo gaat men met stijgende spanningen
voort tot men de gegevens voor de ijkkromme verzameld heeft.
Men zal het instrument ijken in effectieve waarden, daar derge
lijke metingen in de praktijk hoofdzakelijk voorkomen. Daarbij kunnen
echter fouten optreden, wanneer de aangelegde spanning niet volmaakt
sinusvormig is, m.a.w. wanneer ze dus harmonischen bevat. Mathema
tisch kan men aantoonen, dat met een zuiver quadratische lampkarakteristiek de vorm der kromme geen invloed meer heeft. Nochtans is het
in de praktijk buitengewoon moeilijk, lampen te vervaardigen met een
quadratisch verloopende karakteristiek. Heeft men bijgevolg metingen
uit te voeren van niet-sinusoidaal verloopende spanningen, dan mag men
niet te veel betrouwen stellen in de nauwkeurigheid van een lampvoltmeter. Er bestaan wel methodes, waardoor de meetfout op eene of
andere wijze wordt weggewerkt. Wij kunnen het gebruik van dergelijke
methodes echter niet aanraden, want dan verdient het gebruik van een
oscillograaf stellig de voorkeur. Hiermede verkrijgt men minstens een
amplitude, die onafhankelijk is van den vorm der spanningskrommen.
Daar bovendien het verloop der kromme nauwkeurig bekend is, kan men
wiskundig de effectieve waarde der grondgolf vrij nauwkeurig bepalen.
Voor radiotechnische metingen spelen de door de afwijking van de krommenvorm veroorzaakte meetfouten overigens geen buitengewoon grooten
rol, zoodat de meeste metingen met behulp van den lampvoltmeter kun
nen worden uitgevoerd. De grens van het onderste meetbereik ligt bij
de schakeling van fig. 468 niet zeer hoog, d.i.: voor lage spanningen
(beneden 1 volt) is de gevoeligheid van een lampvoltmeter met anodedetectie slechts gering. Deze kenmerkende eigenschap van den anodedetector hebben wij reeds in hoofdstuk III besproken. Daarentegen kun
nen spanningen van meer dan 1 volt zonder meer gemeten worden, en
bovendien is de schakeling praktisch volkomen onafhankelijk van de fre
quentie, indien men afziet van frequenties van boven 20 mHz. Alles
zins bestaat deze onafhankelijkheid van de frequentie slechts, wanneer
in de schakeling geen capacitieve noch inductieve elementen voorko
men. Principieel is deze eisch in de schakeling van fig. 468 vervuld, noch
tans kunnen door onverzorgde montage en vooral door ondoelmatigen
aanleg van den roosterkring, storende zelfinducties eni capaciteiten op
treden. Nemen wij de roosterverbindingen te lang en 1laten wij ze over
een grooteren afstand parallel verloopen, dan kunnen wij geen
geringe invloed der frequentie verwachten. Dergelijke montagefouten zal men dus te vermijden hebben. De natuurlijke grenzen voor
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de onafhankelijkheid van de frequentie wordt door de lamp zelf bepaald,
waarvan de eigen capaciteit niet kan verminderd
worden; bij de allerhoogste frequenties komen
0.05-1 uF
bovendien de invloeden vanwege den looptijd o
der electronen te voorschijn.
c X"
ft
>//fa
Een veel gevoeliger instrument is de lampX-----voltmeter met roosterdetectie. Hierin wordt o—
471
niet het richteffekt van den anodekring maar
dit van den roosterkring gebruikt. De schake
ling is voorgesteld in fig. 471. De meetspanning
Fig. 471.
ligt over een RC-combinatie aan het rooster van lamp V. Het gaat

4b

I

anO'
hier bijgevolg om een gewone detectorschakeling. In den anodekring
ligt
een stroommeter
De anodestroom vermindert naarmate de aangelegde
meetspanning Ux grooter is. Het verband tusschen Ja en Ux verkrijgt men

ook hier best door een ijkkromme.
Zooals reeds gezegd, is deze schakeling veel gevoeliger dan die van
fig. 468; dit is voornamelijk het geval voor kleine amplitudes tot ongeveer
1 Volt. Hoogere spanningen zouden met dit instrument niet mogen ge
meten worden, daar anders de detectorwerking onregelmatig wordt door
oversturing van de roosterstroomkarakteristiek. Jammer genoeg is de
roosterdetector op verre na niet zoo onafhankelijk van de frequentie
als de anodedetector, vermits de weerstand van condensator C verandert
met de frequentie. Bovendien is er steeds eene — weliswaar geringe —
belasting der meetspanningsbron door weerstand R en de ruimte tusschen
rooster en kathode, vermits men voortdurend in het bereik der positieve
roosterspanningen werkt. Nochtans zijn de roosterstroomen zeer gering
en men kan voor R tamelijk hooge waarden tot ongeveer I Meg nemen,
zonder dat de invloed der frequentie merkbaar hooger wordt. Schadelijke
capaciteiten in den roosterkring dient men ook bij. de montage van deze
schakeling zoo mogelijk te vermijden.
Wanneer de twee besproken lampvoltmeters geijkt zijn, kan men
er effectieve spanningen mede meten. Met de schakeling van fig. 468
kan men ook zonder ijking de topspanningen meten, indien men zooals
in fig. 472 een regel- en meetbare roostervoorspanning aanbrengt. Op potentiometer P
d O
kan de gelijkspanning van een batterij B
worden afgetakt, en op elk oogenblik met
voltmeter V gemeten worden. Voor het me
ten sluit men de klemmen a en b kort, en
regelt de roostervoorspanning zoo, dat het
472
anodestroominstrument Ja juist 0 aanwijst. De
op voltmeter V afgelezen spanning wordt ge
s 'vJflK
noteerd, de kortsluiting der meetklemmen
Fig. 472.
wordt weggenomen en de te meten span(10 TQ = 10 kfi)

I

.5

Eb
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Ux aangesloten. Hierop regelt men de roostervoorspanning weer
dat de naald van het anodestroominstrument nogmaals 0 aanwijst,
verschil tusschen deze en de eerste aflezing van den voltmeter is
gelijk aan de waarde der topspanning.
De gevoeligheid van lampvoltmeterschakelingen kan men verhoogen door een kleine kunstgreep, namelijk door compensatie van
den anoderuststroom. Er is inderdaad steeds een anodestroom aanwezig
en deze is afhankelijk van de roostervoorspanning. Tot het meten van
dezen stroom is een minimum meetbereik noodig, maar voor ons doel
is alleen de optredende verandering van den anodestroom belangrijk.
Dit is doorgaans slechts een breukdeel van den anoderuststroom. De
toestanden zelf hebben voor ons geen belang maar wel de ver
anderingen van deze toestanden. Voor het meten dezer ver
anderingen zou dus een instrument met veel kleiner meetbereik vol
staan; in dit geval zou de verkregen uitslag veel grooter zijn, de af
lezing bijgevolg nauwkeuriger en de meetinrichting gevoeliger.
Om den anoderuststroom op te heffen en om bijgevolg een in
strument met kleiner meetbereik te kunnen gebruiken, voert men door
het anodestroominstrument ]a een
stroom, die precies even sterk is
als de anoderuststroom, maar
die in tegenovergestelde richting
loopt. De schakeling is gegeven
/ ~^20Tn.
in fig. 473. Een batterij B ligt in
serie met een regelbaren weer
! \
■=■ B^2V
stand R en parallel geschakeld

ning
zoo,
Het
dan

1

■>

met het meetinstrument ]a. De
batterij is zoo aangesloten, dat in
]a een stroom ontstaat in de tegen
473
overgestelde richting van den ano
Fig. 473. (20 T Q = 20 k O)
destroom. Met regelweerstand R
kan men een compensatiestroom /i gelijkmaken aan ]2. Het anodestroominstrument Ja wijst dan terug 0 aan, d.i. de anodestroom is
gecompenseerd. Zoodra dit geschied is, kan men het instrument Ja ver
wisselen tegen een gevoeliger instrument, en in zekere gevallen kan men
zelfs een galvanometer gebruiken.
Lampvoltmeters, waarin slechts een enkele lamp gebruikt wordt,
zijn niet zeer gevoelig. Grootere gevoeligheid verkrijgt men met meertrapsinrichtingen. De tweetrapslampvoltmeter is de meest gebruikelijke.
De eenvoudigste inrichting is die, waarin twee lampen als gelijkstroomversterker geschakeld zijn. Een in de praktijk goed bevonden inrichting
is schematisch voorgesteld in fig. 474. Lamp (I) is de eigenlijke meetlamp; zij wordt gevoed door een kleine vier Volt-batterij Bx. Als anodespanningsbron dient batterij B2, waardoor tevens de gloeidraad van lamp
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(2) gevoed wordt en verder nog ongeveer de helft van batterij 2?,. Uit
de schakeling blijkt, dat de twee batterijen voor de anodestroomlevering
van lamp (I) in serie liggen. De anodegelijkstroom is in de figuur met
pijltjes aangegeven. Hij gaat door weerstand R en wekt hier een spanningsval op, die aan het rooster van lamp (2) wordt doorgegeven. In
ft 2Mn

I
n

->
------ -ö

8,
(4VJ

82 ’
14 V2

<-

474

'20.000 Q

Fig. 474.

den anodekring van deze lamp is het meetinstrument Ja geschakeld, dat
als indicator dient; het is op de reeds beschreven wijze gecompenseerd.
Deze inrichting heeft het groote voordeel, dat voor het bedrijf slechts
drie kleine handige batterijtjes noodig zijn, en dat ze dus volkomen onaf
hankelijk is van het net. Dit is van zeer groot belang, want een verbinding
met het net vormt bij lampvoltmeters steeds een bron van gevaren. Wel
iswaar kan met moderne hulpmiddelen de uit het net geleverde bedrijfsspanning constant genoeg gehouden worden, zoodat men geen vrees
behoeft te koesteren voor meetfouten tengevolge van spanningsschommelingen. Nochtans kan men den lampvoltmeter zeer moeilijk met het net
ontkoppelen voor alle in aanmerking komende frequenties. De lampvolt
meters spreken immers aan op elke willekeurige frequentie; vermits over
het net gemakkelijk een restje van een of andere stoorfrequentie in het
instrument kan terecht komen; hierdoor kunnen de meetresultaten be
ïnvloed worden. Netbrom in een radio-ontvanger is een van die ver
schijnselen. Men zou dergelijke invloeden wel kunnen uitschakelen voor
een bepaalde frequentie en zelfs voor een gegeven frequentieband. Voor
alle in aanmerking komende frequenties is dit echter praktisch uitgesloten.
Bijgevolg moet men de lampvoltmeters zooveel als doenlijk is, slechts
uit batterijen voeden. Dat is vanzelfsprekend zeer omslachtig, wan
neer hiervoor groote batterijen noodig zijn. De in de schakeling vol
gens fig. 474 voorziene batterijen kan men echter zonder meer mede
in de afgeschermde kast van den lampvoltmeter inbouwen, zoodat
men een handig apparaat verkrijgt, waarop slechts twee klemmen voor
komen voor de verbinding met het apparaat, waarvan de spanning
gemeten moet worden. Wat de constructie betreft, observeere men de
voorschriften van hoofdstuk Vil par. 4b. Vanzelfsprekend kan men
met deze inrichting ook gelijkspanningen meten, vermits de twee trap
pen volgens het Loftin-White systeem gekoppeld zijn.
De lanipvoltmeter is altijd een buitengewoon belangrijk instru.939

ment, onverschillig onder welken vorm het is uitgevoerd. Voor het me
ten van spanningen op zeer hooge frequentie wordt het steeds meer
en meer gebruikt. Natuurlijk komt het hier aan op den invloed der
frequentie op den ingangskring en het is noodzakelijk, hierop een kla
ren kijk te hebben; in verband hiermede worden veel meer meetfouten
gemaakt, dan men gewoonlijk vermoedt. De hiernavolgende toelichtin
gen op dit punt zijn gesteund op een pu
blicatie in « Radio Mentor - 1938 ».
Doorgaans wordt de lampvoltmeter
T
z r-HF-rmet de te meten spanning gekoppeld over
een condensator. Juist daardoor doet de
U
£
frequentie haar invloed gevoelen, vermits
475
de capaciteit der lamp evenzoo niet zon
”ƒ rx
- 1
4--41
der invloed is. Volgens fig. 475 is de wer
Fig. 475.
kelijk aanwezige spanning E, de tusschen

h' +'

rooster en kathode der lamp voorkomende spanning is U, de koppel
capaciteit K, de roosterlek R en de lampcapaciteit C. Ter vereenvoudiging der berekening van de stroom- en spanningsverdeeling gaat men
uit van de onbekende spanning U.
Ter vereenvoudiging der berekening stelt men voorloopig:
1
(573)
=a
co K
1
(574)
=b
co C
Uit fig. 475 kan men nu direct de volgende vergelijkingen aflezen,

wanneer men x, y en z de verschillende gedeeltelijke stroomen noemt:

u

(575)

x =-----b

u

y

(576)

R~

U
u
z=x+y=—— + —?rb
R
Ua
Ua
+
V=z • a=
~R
b
Ua

(577)
(578)

Ua

+ U=U(-^- + -^-+l) (579)
b
R
b
R
In deze vergelijking is U de eenige onbekende; bijgevolg heeft men:
E
(580)
u=
a/b + a/R + I
Verder kan men zich tevreden stellen wanneer U b.v. p % kleiner
E=V+U=

+

is dan de werkelijke spanning E\ d.i.:
p.E
E=U
100
940

(581)

(582)

U = E (I -p/100)
Stelt men zooals gewoonlijk:
P
I =q

(583)

ÏÖÖ

dan wordt
(584)

U=E • q
of in vergelijking (580):
E

(585)

a/b + a/R + \
a

+ _+ =_L

jl i
(586)
b
R
<7
V ervolgens vervangt men de waarden a en b uit de vergelijkingen
(572) en (574):
1
1
j • co C
+1 =----(587)
j • (£) K
ƒ • coK • R
q
1
C
ƒ
+ 1=—
(588)
~~K
cdK - R
q

i +1
Stelt
dan is:

men

voor

q

2

1
(589)
7
2
1
1
i 4- co’ K2 • R1 ~ q2 (590)
weer de waarde uit vergelijking
co-.2

1
K2 • R2

c
P ___ 1___
1
K ' / +co2Z<2-R2’ (!—ƒ>/! 00)2

(100 — p)2

1
C
'£
+
iï
+
co
’
K
’ • 7?’
K

10 000
(100 --P}2

(591)

=10000

(592)

10 000
(100 — ƒ>)’ = / c
\
2
1
+ 1) 4co’ K2 • R2

100 — p =

/> = 100 —

= 100

1
co’K’ • R2

(583),

(593)

(594)

1
co’ K2 • R2

1—

(595)

co’K’-R’
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Uit deze vergelijking blijkt, dat de fout nooit gelijk aan 0 kan wor

den. Dit zou slechts het geval kunnen zijn, wanneer de breuk tusschen
de haakjes gelijk zou worden aan 1, dan zou echter de uitdrukking in
den noemer en bijgevolg ook die onder het wortelteeken insgelijks ge
lijk worden aan I. De laatstgenoemde uitdrukking moet echter altijd grooter dan 1 zijn, daar reeds tusschen de eerste haken een I voorkomt,
waarbij de breuk C/K nog moet gevoegd worden. Hierdoor wordt reeds
de uitdrukking tusschen de eerste haken grooter dan I en bijgevolg ook
de geheele uitdrukking onder het wortelteeken. Slechts voor K = cv zou
de fout 0 worden, daar dan onder het wortelteeken alles zou we:gvallen
behalve het cijfer I.
Men ziet verder, dat de fout kleiner wordt, naarmate het tweede
lid tusschen de rechte haken grooter wordt, d.i. naarmate de uitdrukking
onder den wortel kleiner wordt of m.a.w. hoe grooter men K neemt.
Daartegenover is alleen het tweede lid onder het wortelteeken afhanke
lijk van de frequentie, door het verminderen der capaciteit van de lamp
kan men dus de absolute waarde der fout verminderen. Dit is evenwel
niet het geval voor den invloed der frequentie. Integendeel, hoe kleiner
men C neemt, des te kleiner wordt het eerste lid in vergelijking met het
tweede, d.i. des te meer doet de invloed der frequentie zich gelden.
Deze zou volledig verdwijnen, indien w K constant bleef, d.i. wanneer
de koppelcapaciteit K omgekeerd evenredig met de frequentie zou kun
nen veranderen. Zij daalt echter ook wanneer K toeneemt, daar dan het
tweede lid kleiner wordt in vergelijking met het eerste; wanneer \/K
voorkomt, terwijl het in het tweede lid als factor gebruikt wordt. De
fout wordt dus kleiner naarmate de frequentie verhoogt. Dat is vanzelf
sprekend, want bij gelijkstroom, d.i. stroom met frequentie 0 verkrijgt
men in het geheel geen aanwijzing meer, en de fout bedraagt dan 100 % .
Met het oog op de lage frequenties zou men koppelcondensator K
dus niet groot genoeg kunnen nemen. Er is echter nog iets anders, waar
op te letten valt: hoe grooter deze condensator is, des te minder doet hij
zich als weerstand gelden. Wanneer nu b.v. de spanning over een weer
stand dient gemeten te worden, dan kan men bij hooge frequenties K
erwaarloozen, wanneer de capaciteit groot is. Dan ligt dus de conden
sator parallel met den weerstand, waarover de spanningsval dient ge
meten te worden. Wegens de hooge waarde van den roosterlek, van 105
tot 106 Ohm heeft dit geen invloed, wanneer de inwendige weerstand
van den generator niet zoo groot is, dat door deze bijschakeling reeds
een verandering der gedeeltelijke spanningen tusschen den inwendigen
en den uitwendigen weerstand optreedt. Is daarentegen de frequentie
hoog genoeg, dan is de parallel met den roosterlek liggende condensatorweerstand in sommige gevallen reeds zoo laag, dat hierdoor ook bij ge
ringere inwendige weerstanden een verandering der gedeeltelijke span
ningen ontstaat.
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Het verschijnsel vertoont bijgevolg gelijkenis met dat, welk bij de
hoogfrequentieversterking van een CR-koppeling tusschen lampen op
treedt.
Het verband wordt in zekere omstandigheden vrij kritisch, indien
de spanning aan een trillingskring moet gemeten worden. Hier ligt dan
C over K parallel met de afstemcapaciteit van den trillingskring, waar
door een verstemming veroorzaakt wordt met het gevolg, dat de toestand
geheel verandert. Vooral bij de hooge frequenties is de eigenlijke afstem
capaciteit zeer klein, en kan de fout betrekkelijk zeer groot worden. Voor
de hooge frequenties valt rekening te houden met den inwendigen weer
stand W en de lampcapaciteit, die samen een potentiometer vormen.
Men heeft dan:

u
~Ë

I

I

j • (O C (W + —

ƒ•

I
CD C

E

U =----j- uC-W+ I

(596)

ƒ • ü> C • IV+ I

)

(597)

= E-q

j .ü)C- IV+I =—L

(598)

q

\/ I +ü)2 Ca

IV2 = —!—
q

1
1 —p/100

ioo y i +ü>2 c2 • w2-p y/ i +<o2 ca - w2=ioo
p=100 (y I +ü)2 C3 • W2 - 1)

100
100 —p

(599)

(600)
(601)

De fout verhoogt dus gelijktijdig met de frequentie, den inwendigen
weerstand en de lampcapaciteit. De wortel vormt het lid, waardoor de
afhankelijkheid der frequentie bepaald wordt. Vermits 1 4-w2 C2 • IV2
onder den wortel staat, moet dit lid altijd grooter dan 1 zijn, d.i. grooter
dan het tweede; men kan daarom de schakeling nooit zoo samenstellen,
dat het ten opzichte van het andere kan verwaarloosd worden. Men zou
de capaciteit kunnen verminderen, door de in serie liggende koppelcapaciteit K veel kleiner dan C te maken. Dit is echter met het oog op het
doorlaten van lage frequenties niet mogelijk. Men is dan verplicht een
compromis te sluiten, en daarmede een benadeeling van de lage of van
de hooge tonen te aanvaarden. Uit de vergelijkingen (595) resp. (601)
kan men echter voor elk geval de fout berekenen, en men kan dan
bij de aflezing hiermede rekening houden.
Gedurende het ijken kan men echter hiermede geen rekening
houden, daar de inwendige weerstand van den generator en de frequentie, waarop de metingen geschieden, van het eene geval tot bet
andere verschillen.
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e ) Wisselstroom metingen.
De toestand vertoont hier een groote gelijkenis met die bij de
wisselspanningsmetingen. Zeer laagfrequente wisselstroomen kan men
met weekijzerinstrumenten meten, terwijl voor toon en hoogfrequentstroomen thermo-instrumenten, meetgelijkrichters, heete draadinstrumenten en lampvoltmeters in aanmerking komen.
De schakeling van een thermostroommeter is voorgesteld in fig.
4 76, de te meten wisselstroom gaat door de spiraal van het thermokruis Th en verwarmt de lasch der twee metaalstrooken (vergelijk
fig. 466). De optredende thermospanning doet de naald van het meet
instrument / uitslaan. Daar de thermospanning nagenoeg evenredig
is met den wisselstroom kan het instrument direct
in stroomsterkten geijkt worden.
Th
Gebruikt
men draaispoelinstrumenten met
meetgeiljkrichter voor het meten van stroomsterk
476
ten, dan wordt de meetschakeling steeds ontlast, d.i.
Fig. 476.
men voert den hoofdstroom door een shunt voorbij
het meetinstrument en den gelijkrichter, zooals
wij dit hierboven reeds hebben vermeld. Fig. 4 77
stelt de schakeling voor. Alleszins wordt het ver
band tusschen stroom en meteruitslag beter, d.i. de
J
ijkkromme verloopt rechtlijnig, wanneer de totale
stroom door den meetgelijkrichter vloeit. Deze mo
477
gelijkheid wordt slechts af en toe gebruikt.
Fig. 477.
Ook de lampvoltmeter kan men voor het meten
van stroomsterkten gebruiken, en men zal hierbij rekening houden, met
wat wij in de vorige paragraaf hierover gezegd hebben. Daartoe wordt

Lr—

een lage weerstand in den stroomkring geschakeld, waarover een spanningsval ontstaat, die met behulp van den lampvoltmeter gemeten
wordt; wanneer de weerstand bekend is, kan men de stroomsterkte be
rekenen uit de wet van Ohm. Deze meetmethode wordt vaak gebruikt
voor het meten van zwakke hoogfrequentstroomen. Men zal er alles
zins voor zorgen een capaciteitsvrije weerstand met uiterst geringe zelfinductie te gebruiken, daar men anders een plus- of een minusfout
maakt. De weerstand mag ook nooit zoo hoog zijn, dat hij een invloed
heeft op den hoofdstroom, in dergelijk geval zou de geheele meting
niet de minste waarde hebben; de waarde van den weerstand mag niet
meer bedragen dan I % van den totalen weerstand van den stroom

kring.
f) Meting van het werkelijke vermogen.
De in hoofdstuk II beschreven methode met den wattmeter wordt
in de radiotechniek niet gebruikt. De in den handel verkrijgbare Wattmeters hebben namelijk meestal zeer groote meetbereiken, die voor de
radiotechniek nauwelijks in aanmerking komen. Gaat het er om, het
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werkzame vermogen te bepalen, dan meet men — tenminste bij gelijk
stroom — den stroom en de spanning afzonderlijk. Het vermogen wordt
dan berekend uit formule (10). Voor wisselstroom gebruikt men de
formules (11) of (12). Men kan ook de spanning of den ohmschen
weerstand meten voor zoover dit mogelijk is. In de hoogfrequentietechniek is het alleszins zeer moeilijk de werkelijke ohmsche weerstand
van den schakel te bepalen. De nauwkeurige bepaling van het werkzame
vermogen is voor de praktijk echter niet zeer belangrijk. Het is slechts
in uitzonderlijke gevallen, b.v. voor navorschingen, dat dit eenig be
lang heeft.
g) Meting van het reactieve vermogen.
Het reactieve vermogen komt voor in capacitieve en inductieve
schakelingen. Men bepaalt het best door een stroom- en een spanningsmeting, indien de ohmsche verliezen kunnen verwaarloosd worden;
men kan dan de berekening maken volgens formule (10). In de prak
tijk kan men echter de ohmsche weerstanden slechts zeer zelden verwaarloozen. Is dit niet mogelijk, dan moet men eerst het schijnbaar
vermogen bepalen en daarna afzonderlijk het werkelijk vermogen. Dit
is mogelijk, wanneer de ohmsche weerstanden nauwkeurig genoeg be
kend zijn.
h) Meting van het schijnbare vermogen.
Deze meting is zeer eenvoudig. Zonder rekening te houden met
de soort van den weerstand, bepaalt men de spanning en den stroom,
en men berekent het schijnbare vermogen met formule (10). Het aldus
verkregen resultaat is zeer nauwkeurig.
i) Het meten van den electrischen arbeid.
Stroommeters worden vanzelfsprekend in de radiotechniek niet
gebruikt, want de bepaling van den electrischen arbeid heeft voor de
radiotechniek geen belang, voor zoover het gaat om verbruiksmetingen
zooals in de sterkstroomtechniek. Dient nochtans een dergelijke meting— b.v. de stroomopname van een ontvanger uit het net — uitgevoerd
te worden, dan is het voldoende, het werkzame verbruik te meten, d.i.
de stroomsterkte en de spaning en dit met den tijd te vermenigvuldigen.
Op dezelfde wijze werkt men voor de bepaling van het schijnbare
vermogen en het Wattloos vermogen.
j) Meting van ohmsche weerstanden.
Thans zijn een groot aantal ohmmeters van verschillende prijzen
te verkrijgen, zoodat men ohmsche weerstanden altijd met behulp van
dergelijke instrumenten bepalen kan. Op deze wijze is de meting veel
eenvoudiger en vlugger door te voeren dan door een stroom- en spanningsmeting. De constructie van deze apparaten heeft voor ons geen

belang.
Zeer nauwkeurige metingen kan men. uitvoeren met meetbruggen,
die wij in het kort zullen beschrijven, daar ze vrij belangrijk zijn. Van
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het daarbij gebruikte brugprincipe wordt na
melijk in de radiotechniek en ook in vele
andere gevallen een dankbaar gebruik ge
maakt.
u
In fig. 478 zijn vier weerstanden op
eigenaardige wijze samengeschakeld. Tus%
A,
schen de punten a en b ligt een stroomindid
cator /, de punten c en d worden met een
478
gelijkstroombron
U verbonden. Beschouwt
Fig. 478.
men de schakeling van naderbij, en veronderstelt men dat het instrument ƒ stroomloos is, dan blijkt zonder
meer dat

(602)
en

ix = b,

(603)

moet zijn. Verder heeft men voor de spanningen in den gesloten kring
c, b, a, c:
Rx-h Ri

0

(604)

dus

(605)

ix Rx=ix Rx

Op dezelfde wijze kan men voor kring d, b, a, d schrijven:

i„ Rv — i2 R2 = 0

(606)

ivRo=i2R2

(607)

dus

Deelt men de vergelijkingen (605) en (607), dan verkrijgt men:
«x Rx

*1 Ri

Rv

h R?

(608)

Uit (602) en (603) volgt

Rx ~

~r7~' R,
R X = R, •

R,

[G]

(609)

R.

Deze formule bevat den grondslag voor een zeer eenvoudige meet
methode: Is de verhouding Rj : R2 evenals weerstand Rf, bekend, dan
kan men weerstand Rx bepalen.
Voorbeeld:

Re,= 10 a Rj = 100 Q, R3 = 50 O.

R =10 • -12L=2O n.
x
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In de praktijk handelt men als v<olgt: Men bouwt de weerstanden
c
Ri en R2, waarvan de verhouding voor ons be
lang heeft, volgens fig. 479 als een eenvoudige
(Rt)
recht uitgespannen weerstanddraad, waarop men
een schuifkontakt kan verplaatsen. Weerstand Rt
<7<
7 (b) U
wordt nauwkeurig gemeten, en dan vast inge
(Rz)
bouwd. De onbekende weerstand Rx wordt dan
bij a en c aangesloten. Vervolgens verplaatst men
479
het schuifkontakt (è>) zoolang tot het instrument J
479.
Fig.
geen uitslag meer vertoont. Daar men slechts de
verhouding behoeft te weten tusschen de weerstanden Rj en R2, volstaat het, wanneer wij langs den kontaktdraad cb deze verhouding kunnen aflezen. Wanneer de draad overal even dik is, zijn de weerstanden
evenredig met de draadlengten, zoodat ons de werkelijke waarde van den
weerstand niet meer behoeft te interesseeren. Langsheen den meetdraad
kunnen wij dus een schaal aanbrengen, waarop eenvoudige lengtematen
voorkomen, of waarop de verhouding af te lezen is, die in vergelijking
(609) voorkomt. Daar deze methode eenigzins omslachtig is, worden
de in den handel gebrachte instrumenten zoo geconstrueerd, dat men op
de schaal de gezochte waarde van den weerstand direct kan aflezen zoodra de stroomindicator op 0 staat.
De methode met de . meetbruggen is zeer nauwkeurig, men kan er
zoowel lage als hooge weerstanden mede bepalen. Vanzelfsprekend be
staan er een heele reeks kunstschakelingen van deze soort, waaraan bizondere meettechnische voordeelen verbonden zijn. Daarop gaan wij hier
echter niet verder in, daar deze zaken tot de algemeene electro-meettechniek behooren.
Men doet best een goede meetbrug geheel gereed gemaakt aan te
koopen; bij zelfgebouwde meetbruggen is men altijd min of meer blootgesteld aan het gevaar, dat onnauwkeurigheden in de uitvoering of in
de ijking voorkomen.
k) Meting der zelfinducties.
Volgens formule (14) is de inductieve weerstand niet alleen af
hankelijk van de frequentie, maar ook van de zelfinductiecoefficient.
Wordt dus de inductieve weerstand op een bepaalde frequentie geme
ten, dan kan men met behulp van formule (14) de zelfinductiecoeffi
cient zonder meer berekenen. De L-meting kan tenslotte worden her
leid tot een eenvoudige meting van den inductieven weerstand op
een bepaalde frequentie; in de praktijk geschiedt dit zeer vaak, vooral
bij groote zelfinducties, die men gemakkelijk met behulp van lage fre
quenties bepalen kan.
De meting verloopt als volgt: Eerst bepaalt men den ohmschen
weerstand R van de betreffende zelfinductie, tenminste wanneer hij niet
zoo klein is, dat hij kan verwaarloosd worden. Vervolgens legt men een
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voldoend hoogc wassclspanning U met willekeurige maar nauwkeurig
bekende frequentie ƒ aan (in de meeste gevallen volstaat de netfrequentie) en men meet den stroom /. Volgens de wet van Ohm heeft men
dan:

R,=JL

(610)

/

Met behulp van formule (14b) kan men de waarde van L berekenen, wanneer men vooraf den ohmschen weerstand R geometrisch substraheert van den schijnweerstand R.. Dit geschiedt met behulp der formule:
(611)

R* = v/ R2-R2

Voorbeeld:
R,= l0, R

Rb = y/ I02- 52 = a/ 75 = 8,66 Q.

5.

In het kort heeft men dan:
L=

Rb
2 77 ■ f

(H)

(612)

Voorbeeld:

R.= 10, /=50.

10
L== 0,0318 H.
rr
2 • 50
Er bestaan verschillende methodes voor het meten van zelfinducties. Daaronder is er echter eene, die bizonder geschikt is voor het
bepalen der zelfinductie van luidsprekers en
ijzerkemsmoorspoelen. Daardoor kan men te
u
R
zelfdertijd den ohmschen weerstand van deze
B
onderdeden bepalen. De hiernavolgende uit
£
eenzetting over deze methode is ontleend aan
ut
het
tijdschrift « Radio Mentor » (1937).
480
c
In serie met de zelfinductie (fig. 480) en
Fig. 480.
zonder rekening te houden met de gelijkstroomvoormagnetiseering, schakelt men een weer
stand R, en tusschen de punten A en C legt
men een willekeurige spanning E aan, die men
u
meet. Verder meet men, zonder aan de scha
keling iets te veranderen, de twee gedeeltelijke
spanningen tusschen A en B eenerzijds en tus
r
481
schen B en C anderzijds. Veronderstellen wij,
■■

Fig. 481.

dat dit respectievelijk U en V is. Nu bevat de
zelfinductie in werkelijkheid ook nog een ohmschen weerstand W, die
men door de meting echter niet direct en afzonderlijk kan bepalen, vermits hij over de zelfinductie verdeeld is. Het vervangschema voor het
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werkelijke verband tusschen deze weerstanden is fig. 481, daaruit kan
men de volgende betrekkingen direct aflezen:

(613)

U= l • R
L2+ W'

(614)

E = 1 ■ y/(R + W)2 + u)2 L2

(615)

Uit vergelijking (614) verkrijgt men door verheffing in de tweede
macht:

I/2 = /2( o,2 L2 + W2)=l2 . .2 L2 + l2 ■ W2

(616)

I2 • co2 L2 = V2-!2 ■ W2
(617)
V2
w2 L2 =--------- W2
(618)
I2
Door verheffing in het vierkant van vergelijking (615) en door
het inbrengen der waarden uit vergelijking (618) verkrijgt men:

E2 = 12[(R + W)2 + <»2 L2]
V2
= P[(R + W)2± — — W2]

(619)

= 12(R+W)2 + V2-!2 • W2
(620)
Verheft men ook vergelijking (613) tot de tweede macht , om dan
Z2 te berekenen uit:
12=U2/R2

(621)

en deze waarde te vervangen in vergelijking (620), dan wordt:
U2 U2 • W2
E2 =-------- (R+W)2 + V2-----------------R2
R2
U2 • (R+W)2 + R2 . V2-U2 - W2
R2

(622)
(623)

E2 • R2=U2(R2+W2 + 2 R • W)+R2- V2-kJ2 • W2 (624)
= U2 • R2 + U2 W2 + 2 U2 • R • IV + R2 V2-U2 • W2 (625)

R2 • (E2 - U2 - K2) - 2 U2 • R - IV = O
R • [R(E2 - U2 - V2) - 2 U2 ■ W\ =0

(626)
(627)

Dan is R ofwel de faktor tusschen de rechte haakjes gelijk aan 0:
R(E2 -U2 -V2) -2U2 ■ W = 0 (628)
2 U2 - W

R

(629)
E2 -U2 - V2
Vervolgens brengt men de waarde uit vergelijking (621) in ver
gelijking (614), na ze in het vierkant verheven te hebben:
U2
V2 =------ ( ui2 L2+W2)
R2
V2 R2
= co 2 L2+W2

U2

(630)
(631)
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, 2 ƒ 2__
<o
L. —

Êa

Ra

- IV2
(632)
U2
Uit (629) verkrijgt ]men door verheffing tot de tweede macht:
4 U4 • W'2
Ra =
(633)
(É2 - U2 -V2)2

Deze waarde brengt men in vergelijking (632) :
V2 • 4 U4 - W2
<o2 L2 =------------------------------ - W2
U2(E2 - U2 - /a)2
4 • U2 - I/2 • W2
=------------------------------ W2
(634)
(Ea - U2 - V2)2
Bijgevolg heeft men zoowel den ohmschen als den inductieven weer
stand vastgesteld. Men heeft tenslotte nog slechts den phasehoek te be
rekenen:
co L,
(635)
~R~

De methode is zeer praktisch voor het bepalen van den stralings
weerstand van een luidspreker voor verschillende frequenties. De drie
metingen worden de eerste maal uitgevoerd met vastgebouden en een
andere maal met een vrij trillende membraan. In het eerste geval ver
krijgt men den werkzamen weerstand, die alleen bepaald is door de
ohmsche weerstanden, terwijl men in het tweede geval een anderen
werkzamen weerstand verkrijgt, die gelijk is aan de som van den voor
af gemeten weerstand en van den stralingsweerstand. Het verschil tusschen de twee meetresultaten is dan de stralingsweerstand alleen.
Vanzelfsprekend kunnen de inductieve weerstanden ook met een
meetbrug bepaald worden. In dit geval houdt men rekening met den
ohmschen weerstand, door een anderen ohmschen weerstand in serie
te schakelen met de te meten zelfinductie, en ook de weerstand in den
anderen brugarm niet zuiver inductief maar eveneens complex uit te
voeren. De betreffende ohmsche weerstanden dienen eveneens regel
baar te zijn; pas dan is het mogelijk de reine zelfinductie te bepalen.
In principe is de meetbrug voor inductieve weerstanden precies ge
schakeld zooals een gewone brug voor ohmsche weerstanden. Voor het
meten worden evenwel wisselspanningen gebruikt, die best binnen het
hoorbaarheidsgebruik liggen; in de plaats van een stroomindicator kan
dan een koptelefoon in de brug geschakeld worden; zoodra de geluids
sterkte in de telefoon tot een minimum gedaald is, zegt men dat de
brug in evenwicht is.
Voor het meten van zeer kleine zelf inducties kan men met hooge
frequenties werken, en gebruik maken van het resonantieprincipe. Men
schakelt de te meten zelfinductie parallel met een condensator, waar
van de waarde precies bekend is, en derwijze, dat men een gesloten
trillingskring verkrijgt. Deze kring wordt aan het trillen gebracht met
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een kleinen hoogfrequentzender, en door een indicator noteert men
het resonantieverschijnsel. Als indicator gebruikt men bij voorkeur een
zeer capaciteitsarmen lampvoltmeter. Op de resonantiefrequentie ver
krijgt men een spanningsmaximum. Uit de daarbij behoorende fre
quentie en de bekende capaciteit kan men dan uit formule (28a) zon
der meer de zelfinductie berekenen, voor zoover de ohmsche weerstand
kan verwaarloosd worden. De tengevolge van ohmsche verliezen op
tredende meetfouten zijn niet bizonder groot, zoodat men in dit op
zicht niet ongerust behoeft te zijn. Alles is vanzelfsprekend afhanke
lijk van de nauwkeurigheid waarmede men de meting wil doorvoeren.
Terwijl de zelfinductie van luchtspoelen alleen afhankelijk is van
de frequentie en van de geometrische afmetingen van de spoel, wordt zij
bij ijzerkemspoelen in de eerste plaats bepaald door de ijzerkern zelf.
De werking van deze kern
verschilt echter, want zij is
sterk afhankelijk van de gelijkstroomvoorbelasting. Om
deze werking meettechnisch
juist te kunnen waardeeren,
Fig. 482.
maakt men gebruik van de
meetschakeling volgens fig. 482. De linkerhelft toont ons de bekende
schakeling der stroom-spanningsmeting. De rechterhelft der schakeling
dient om een gelijkstroom door de spoel te voeren. De sterkte van
dezen stroom kan door den regelbaren weerstand r veranderd worden.
Op dat de wisselstroom uit de spanningsbron U niet in de rechter schakelingshelft zou indringen, schakelt men in serie met r een groote smoorspoel D, waardoor de wisselstroom wordt versperd. Van de degelijk
heid dezer smoorspoel is de deugdelijkheid der meting in hooge mate
afhankelijk; is haar weerstand niet hoog genoeg, dan meet het instru
ment J
een te sterke stroom, zoodat een kleine inductieve weer
stand en bijgevolg een kleine L verkregen wordt. Door aflezing van het
gelijkstroominstrument / = kan men den voormagnetiseeringsstroom
regelen. De wisselspanningsbron U
ligt buiten het bereik van den
gelijkstroom wegens de aanwezigheid van condensator C\ en den wisselstroomvoltmeter door condensator C2.
In de hoogfrequentietechniek is het o.m. van belang de eigen
capaciteit van spoelen te kennen. Voor het meten hiervan bestaan er
verschillende methodes. De eenvoudigste bestaat wel in het beinvloeden der spoel met een kleinen veranderlijken meetzender, en
daardoor hare eigen frequentie te bepalen; met behulp der formule
van Thomson (28b) kan men dan de eigen capaciteit berekenen,
voor zoover de reine zelfinductie door een voorafgaandelijke meting
bepaald werd. Vanzelfsprekend moet de opbouw dezer meetschakeling op de gevoeligste punten zoo capaciteitsarm mogelijk zijn, ten-
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einde niet tevens de verbinding: en andere capaciteiten mede in het
resultaat te bekomen. Dit is van groot belang, wanneer de eigen
capaciteit der spoel zeer klein is.
In sommige gevallen zou men wel graag weten of de in aan
merking komende spoel geen kortsluiting in de wikkeling vertoont,
en uit hoeveel draadtoeren ze is samengesteld. Kortsluiting in de wik
keling kan men vaststellen, door de spoel in het magnetisch veld van
een andere spoel te brengen, waarvan de stroom gemeten wordt. Een
open spoel oefent geen werking uit op de spoel, waardoor het magne
tische veld wordt opgewekt. Is er een kortsluiting in de wikkeling der
te onderzoeken spoel, dan vloeit er een sterke stroom door de kortgesloten toeren, waardoor energie aan het magnetisch veld onttrokken
wordt. Daardoor stijgt de stroom ini de eerste spoel natuurlijk zeer
sterk, en hieruit kan men tot een kortsluiting
1
in de wikkeling be
sluiten.

Het aantal toeren eener spoel kan men bepalen door een verge
lijkende methode. Een vergelijkingsspoel met aftakbare, bekende toe
rentallen wordt met de te meten spoel gekoppeld. Dan brengt men
de twee spoelen in een magneetveld van willekeurige sterkte, maar
men zorgt er voor, dat de inductie op de twee spoelen even groot is.
De gemiddelde doormeter van de twee spoelen dient dezelfde te
zijn. Zij worden in tegenphase over een stroommeter verbonden. Is het
aantal toeren van de te onderzoeken spoel niet gelijk aan dat der meetspoel, dan drijft de verschilspanning een stroom door de spoelen waar
door de stroommeter uitslaat. Men zoekt de aftakking der meetspoel,
waarmede men geen uitslag verkrijgt. Het toerental van deze aftak
king is dan gelijk aan het toerental der te onderzoeken spoel. Het
gezochte aantal toeren kan dus hier op de geijkte spoel worden af
gelezen.
Spoelen met groote zelfinductie (van 0,1 Hy en meer) meet men
het best met netstroom van 50 Hz. Daarbij is het dan doelmatig een
ijzerkern te gebruiken teneinde een goede sluiting der krachtlijnen te
verkrijgen. Spoelen met lage zelfinductie meet men met toon- of hoogfrequentie; in dit geval wordt geen ijzerkern gebruikt.
De ohmsche verliezen van een spoel meet men met een der ge
bruikelijke weerstandmeetmethodes. Al de overige in de spoel optre
dende verliezen zijn slechts van belang voor de hooge frequentie en
wel meer bepaald bij trillingskringen. Men stelt zich bijgevolg gewoonlijk
tevreden met de verliezen van een trillingskring globaal te bepalen, waar
in dan tevens de spoelenverliezen mede gerekend worden.
1)

Meting

der

capaciteiten.

De hiertoe gebruikte methodes vertoonen een zeer groote gelij
kenis met de meetmethodes voor zelfinducties. De gebruikelijke capa952

citeiten meet men doorgaans met capaciteitsmeetbruggen, die in prin
cipe op dezelfde wijze werken als de weerstandmeetbruggen, bij de
welke de capacitieve weerstanden op een gegeven frequentie bepaald
worden. Grootere capaciteiten bepaalt men door een stroom-spanningsmeting, berekent dan den capacitieven weerstand en bepaalt de capaci
teit met behulp van formule (17b). Voor zeer kleine capaciteiten kan
men de hierbovenbeschreven resonantiemethode gebruiken; de uit te
voeren
bewerkingen
zijn precies dezelfde:
Jrn
men gebruikt een be
kende zelfinductie, en
berekent de capaciteit
Cx
met behulp der for
mule van Thomson
(28b) uit de reso
* WWtz-1
Tijd
483
“TT"
nantiefrequentie en de
Fig. 483.
bekende zelfinductie.

r

0V-

JcA'

Electrolytische condensatoren worden het best gemeten met een
schakeling als die van fig. 483. Daarbij wordt gebruik gemaakt van
een gelijkstroombron UG die zoo geschakeld is, dat slechts een pulseerende gelijkstroom ontstaat. De waarde der gelijkspanning heeft geen groot
belang, maar zij mag toch niet kleiner zijn dan de topwaarde der aan
gelegde wisselspanning. Voor een 50-perioden wisselstroom verkrijgt men
de gezochte capaciteit uit de formule

C =

/ • I08 (mA)
C7

314 (Volt)

(mF)

(636)

Verder kan de eigen zelfinductie van een condensator van belang
zijn. Om deze te meten schakelt men den condensator samen met een
spoel, waarvan de zelfinductie nauwkeurig bekend is, en waarvan de
eigen capaciteit kan verwaarloosd worden. De kring wordt in resonantie
gebracht. Uit de resonantiefrequentie /, de condensatorcapaciteit C en
de zelfinductie L van de spoel kan men de eigen inductie van den con
densator berekenen uit:

L’ =

I
(2 w/)’C

-L (H)

(637)

De condensatorverliezen worden doorgaans vereenzelvigd met de
totale verliezen van een trillingskring. De lek, d.i. de isolatieweerstand.
kan men evenewel door een gelijkstroom-gelijkspanningsmeting afzon
derlijk bepalen. De berekening geschiedt volgens de wet van Ohm.
De doorslagproef van condensatoren bestaat in het aanleggen van
eene van 0 aanstijgende gelijkspanning op de klemmen van den con-
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densator over een weerstand, waardoor de stroomsterkte beperkt wordt,
tot de condensator doorslaat. Vanzelfsprekend is deze condensator dan
onbruikbaar geworden. Het bepalen der doorslagspanning komt prak
tisch slechts in aanmerking bij de constructie van nieuwe condensatoren,
waar het er orn gaat, de werkelijke belastingsgrens eens en voor altijd
te bepalen. Gewoonlijk worden condensatoren door het kortstondig aan
leggen der voorgeschreven proefspanning onderzocht op doorslagvastheid. De waarde der spanning moet natuurlijk nauwkeurig op een voltmeter kunnen worden afgelezen.
m) Meting van complexe weerstanden.
Daar complexe weerstanden afhankelijk zijn van de frequentie,
moet men in de eerste plaats nauwkeurig de meetfrequentie kennen.
Door een eenvoudige stroom-spaningsmeting kan men de ter berekening
met de wet van Ohm noodige gegevens gemakkelijk verkrijgen. Van
zelfsprekend verkrijgt men door deze meting altijd de schijnweerstand
van het betreffende electrische apparaat. Dit volstaat echter in de
meeste gevallen. De verschillende bestanddeelen — capacitieve, induc
tieve en ohmsche weerstanden — kan men volgens de reeds beschre
ven methodes bepalen.
n) F r e q u e n t i e m e t i n g e n.
Frequentie tot ongeveer 200 Hz kan men zonder meer met een
afleesbare frequentiemeter bepalen. Het instrument bevat een aantal
kleine metalen veertjes, die een zeer goed bepaalde mechanische eigen
resonantie vertoonen, en die voor de polen van een electromagneet lig
gen, die met de te meten frequentie gevoed wordt. Men ziet dan, dat
een bepaalde veer zeer sterke mechanische trillingen uitvoert, daar zij
in resonantie verkeert met de opwekkende frequentie. Daar de mecha
nische resonantiefrequenties der veeren auwkeurig bekend zijn, kan men
de bijhoorende frequenties eenvoudig aflezen.
Toonfrequenties tot ongeveer 15.000 Hz worden het best bepaald
met behulp van een trillingskring. Het ijken geschiedt door de resonantiefrequentie te bepalen voor eiken stand van den draaicondensator. Dan
sluit men een geschikten indicator aan den trillingskring aan. Deze indi
cator behoeft niet geijkt te zijn. Wordt thans de trillingskring met de
te meten frequentie aangestooten en verdraait men den condensator
zoo lang tot de indicator een maximum aanwijst, dan heeft men het resonantiepunt bereikt. De op den trillingskring af te lezen frequentie
stemt dan overeen met de opwekkende frequentie, die eigenlijk te be
palen was.
Hooge frequenties worden in principe volgens dezelfde methodes
gemeten. De gebruikte apparaten heeten frequentiemeters of golfmeter*.
Het zijn altijd trillingskringen geijkt in frequenties of golflengten,
die met een indicator verbonden zijn, waardoor de resonantietoestand
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zichtbaar wordt. De eenvoudigste, maar voor technische metingen
meest praktische vorm is de absorbtiegolfmeter.
D
waarvan wij de schakeling in fig. 484 voorstel
—
H
o
len. Het apparaat bestaat uit een geijkte trillings
c
8*
kring LC, die zorgvuldig en stevig gebouwd moet
o
zijn. De condensatorschaal is ofwel in Hz ofwel in
484
golflengten (m) geijkt. Met de klemmen van den
Fig. 484.
trillingskring is een serieschakeling verbonden, be
staande uit een kristaldetector D en een gelijkstroommeter /. Al deze
onderdeelen zijn doorgaans in een klein kastje gebouwd. De meting ge
schiedt nadat men den golfmeter in het magnetische veld gebracht heeft,
waarvan de frequentie dient gemeten te worden Condensator C wordt
zoolang ingesteld, tot het gelijkstroominstrument ƒ den maximumstroom
aanwijst; dan leest men de daarbijhoorende frequentie op de schaal af.
Men kan de meting niet uitvoeren, indien geen magnetisch veld aanwe
zig is. Daar het echter niet sterk behoeft te zijn, vermits de kristaldetector
zeer gevoelig is, en daar men een instrument ] met zeer klein meetbereik kan nemen, volstaat reeds het magneetveld der zwakste zenders, om
een uitslag van de instrumentnaald te veroorzaken. Bij zeer sterke zen
ders kan men deze absorbtiegolfmeter nog vereenvoudigen. Men kan
dan het meetinstrument J en den detector weglaten. Het volstaat dan,
de stroom in den trillingskring te observeeren.
Veel nauwkeuriger metingen verkrijgt men met den interferentiegolfmeter. Eigenlijk is dit een
golfmeter als hierboven beschre
ö
4
ven, waaraan men een zoogeO
naamden meetzender heeft toe
gf 0
gevoegd, d.i. een nauwkeurig in
o
kHz of golflengten geijkten klei
nen zender waarvan de frequen
485
tie en de uitgangsspanning zeer
Fig. 485.
constant zijn. De schakeling hiervan vertoont groote gelijkenis met de gewone zenderschakelingen. In
fig. 485 is een dergelijke schakeling schematisch voorgesteld. Zij werkt
volgens de bekende driepuntschakeling. Het is van belang, dat de op
gewekte golf met een goeden condensator nauwkeurig kan worden
ingesteld, en dat de ijking van den trillingskring zorgvuldig geschied is.
Voor elke condensatorpositie wordt dan een nauwkeurig bekende
meetgolf uitgestraald, die men met de te meten frequentie fx doet interfereeren. Hierdoor ontstaat een zwevingsfrequentie, die op de aangekop
pelde aperiodische detectorkring D inwerkt. Met een koptelefoon K kan
men de opgewekte zwevingen afluisteren. De meetzender wordt zoo ge
regeld, dat de zwevingstoon zoo laag mogelijk wordt. Op het oogenblik,
dat deze geheel verdwijnt stemt de te meten frequentie nauwkeurig over-
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een met de interfereerende frequentie van den meetzender, die door de
ijking van het instrument bekend is.
De interferentiegolfmeters hebben, afgezien van hun grootere
nauwkeurigheid, het voordeel dat zij buitengewoon gevoelig zijn. Bij
gevolg verwekken de zwakste magnetische of statische velden in den
detectorkring reeds een hoorbaren interferentietoon. Desgewenscht kan
men het apparaat nog gevoeliger maken door het aanbrengen van een
laagfrequentversterker en een lampdetector.
Zeer hooge frequenties (boven 30 MHz) worden graag met de
Lechermethode bepaald. Hiervoor maakt men gebruik van twee lange,
op ongeveer 3 cm afstand, parallel uit
L
gespannen draden. Aan de einden van
deze draden wordt de te meten fre
L
quentie «aangekoppeld». Het best ge
schiedt dit over een trillingskring, die
486
op de betreffende frequentie is afge
stemd. In fig. 486 zien wij de scha
Fig. 486.
keling. De twee Lecherdraden L kun
nen met twee schuifkontakten 5 over hunne geheele lengte worden af
getast. Over de schuifkontakten wordt een detectorkring verbonden, die
bestaat uit een serieschakeling van een kristaldetector D en een gelijkstroominstrument J. Wordt in het Lechersysteem een zeer hoogfrequente
stroom opgewekt, dan worden op de draden staande golven gevormd,
d.i. er treedt een spannings- en stroomverdeeling op, die wij leerden
kennen bij de korte-golfdipolen (hoofdstuk IV). De detectorkring is
het gevoeligst voor spanningen, en spreekt dus het best aan voor die
posities der schuifkontakten, waarmede een spanningsbuik overeen
stemt. Men heeft dus twee spanningsbuiken te bepalen, en den daartusschen gelegen afstand met een meetlat te meten, om dadelijk de
waarde der halve golflengte te bekomen. Met behulp van formule (30a)
kan men dan de daarbij hoorende frequentie gemakkelijk berekenen.
De voortplantingssnelheid langs den draad is iets kleiner dan in de lucht,
zoodat men voor zeer nauwkeurige berekening de golflengte met den
correctiefaktor 0,91 dient te vermenigvuldigen.

4. Speciale metingen.
De tot dusver beschreven meetmethodes werden uitgekozen met
op de eischen der radiotechniek; zij hebben evenwel een vrij
het oog
■
alge:meen karakter. Er bestaan ook methodes, die uitsluitend met het
oog op de hoogfrequentietechniek werden uitgewerkt; zij ontstonden
bijna allen in den loop der laatste jaren voor een of ander speciaal
doeleinde, en zij worden dan ook uitsluitend gebruikt in de hoogfre
quentietechniek en soms ook in de telefoon- of de versterkertechniek.
a) Metingen aan lampen.
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Principieel bestaan er twee meetmethodes voor lampen: statische

en dynamische. Men spreekt men statische lampenmetingen, wanneer
men alleen de gelijkstroomen of spanningen in de lamp wil onderzoe
ken; wat de wisselstroom betreft, is dan de lamp buiten bedrijf. Het
gedrag der lamp ten opzichte van wisselstroomen en spanningen kan
worden nagegaan door de dynamische lampenmetingen. Vanzelfspre
kend kunnen de statische metingen veel eenvoudiger geschieden; thans
worden zij uitgevoerd door eiken radiohandelaar, omdat er geen en
kele moeilijkheid mede verbonden is. Dynamische metingen daarente
gen worden slechts in laboratoria doorgevoerd, want hier komen soms
vrij ingewikkelde onderzoekingen bij te pas, waarvan de resultaten soms
tamelijk moeilijk te interpreteeren zijn. Nochtans geven de dynamische
onderzoekingen een beteren kijk op het werkelijke gedrag der lamp,
want slechts zij maken het kwantitatieve begrip der optredende ver
schijnselen mogelijk.
1) Statische metingen. De hiervoor noodige meetschakeling geven wij in
fig. 487. Het meten
&
van al de gelijkspan
fa
ningen en stroomen,
die om het even waar
+
in een electronenlamp
kunnen optreden.
kunnen
hiermede ge
H
meten worden. In de
o
figuur is een meting
van een lamp met een
BS?
A.
anode en vijf hulp3i
487
roosters, van om het
Fig. 487.
even welke soort,
VOO rgesteld. Dit geval komt in de praktijk slechts zelden voor. Met
alle mogelijkheden is hierin rekening gehoud en. Voor deze metingen
zijn zoowat 1I ö
6 meetinstrumenten n oodig. Vanzelfsprekend is een dergelijke inrichting maar in uitzonderlijke gevallen bestaanbaar, en door
gaans is ze ook niet noodig, daar men door gepaste omschakelaars het
aantal beslist noodzakelijke instrumenten sterk kan verminderen. Het
ontwerp van een dergelijke schakeling vereischt heel wat praktijk.
Voor het ©ogenblik is echter het principieele deel van een dergelijke
statische meting voor ons slechts van belang.
In de eerste plaats zien wij, dat alle stroomen, dus de anodestroom
]3, de hulproosterstroomen /4, 3, 6, 7, 8 en tenslotte de totale stroom ]x in
de kathode verbinding alsmede de gloeistroom ]2 worden gemeten. Het
zelfde geldt voor de betreffende spanningen E, ... Efi. De batterijen B} en
B2 moeten natuurlijk de vereischte stroomen en spanningen kunnen le-

£ Hnv

957

veren. Maakt men de verschillende aftakkingen der batterij B2 doorloopend veranderlijk — b.v. door een potentiometerschakeling — dan kan
men verschillende lampkarakteristieken (zie hoofdstuk I) opnemen. De
]aIEa resp. de Ja/Jg karakteristieken zijn wel de belangrijkste. Wil men
een stroom-spanningskarakteristiek opnemen, dan neemt men de interesseerende spanning doorloopend veranderlijk en leest voor bepaalde
waarden, die men met regelmatige tusschenruimten kiest, den behooren
den electrodenstroom af. Men brengt de samenhoorende waardeparen
in een teekening.
Bij dergelijke metingen dient men de voltmeters altijd zoo aan te
sluiten, dat de stroommeters den eigen stroom der voltmeters niet mede
aanwijzen. De electrodenstroomen zijn namelijk meestal zeer zwak,
zoodat een bijkomende voltmeterstroom een aanzienlijken rol speelt,
en daarenboven het meetresultaat sterk zou beïnvloeden. Daarentegen
is de spanningval over de stroommeters, vergeleken bij de tamelijk
hooge bedrijfsspannigen,, die met den voltmeter gemeten worden, te
verwaarloozen, zoodat in dit opzicht geen beïnvloeding van het meet
resultaat kan ontstaan.
Verder dient men er op te letten, dat de verbindingen naar de
electroden zoo kort mogelijk zijn. De moderne lampen vertoonen na
melijk een zeer uitgesproken genereerneiging en het is niet uitgesloten
dat de capaciteit en de zelfinductie dezer verbindingen als kleine trillingskringen gaan fungeeren, waardoor in zekere gevallen zeer sterke
hoogfrequente trillingen optreden, die niet alleen een zeer verkeerd
meetresultaat geven, maar die zelfs de lamp zouden kunnen vernielen.
Het voorkomen van dergelijke wilde trillingen herkent men best aan
het feit, dat de naald van het meetinstrument
Ja k <7/
begint te slingeren, wanneer men met de hand
in de buurt der verbindingen komt.
Bij de statische metingen behoort ook de
&Jqbepaling van den statischen doorgrijpfaktor,
der statische steilheid en van den inwendigen
488
weerstand der lamp. Al deze gegevens kan
men zonder meer rechtstreeks aflezen uit een
4- £9
goed opgenomen lampkarakteristiek.
Fig. 488.
Het volstaat twee dergelijke karakteristie
ken op te nemen voor twee verschillende anodespanningen Eal en E.2.
De berekening van den doorgrijpfaktor D, van de steilheid S en van den

inwendigen weerstand R; geschiedt dan als volgt (zie fig. 488):

A E.

5=
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AE,

[-J

(638)

ImA/Vl

(639)

AE

K;=

(640)

A Ja

Er bestaan ook methodes om deze drie grootheden direct te me
ten; het best worden ze echter rechtstreeks uit de lampkarakteristiek
bepaald, daar dit de meest nauwkeurige methode is.
2) Dynamische metingen aan lampen. Hierbij be
hoort in de eerste plaats de opname der werkkarakteristiek waarover
wij reeds uitvoerig hebben gesproken in hoofdstuk V. Daartoe schakelt
men in den anodekring een uitwendigen weerstand zooals in de praktijk
geregeld gebruikt wordt en daarna neemt men de karakteristiek op
volgens de zoo pas beschreven methode. Alleszins wordt door zulke
metingen met het werkelijke gedrag der lamp ten opzichte van den
wisselstroom slechts zeer weinig rekening gehouden; dergelijke onder
zoekingen hebben namelijk slechts een doel met zuivere ohmsche weer
standen en wanneer het overige van den anodekring kan beschouwd
worden als capaciteits- en zelfinductievrij. Komen in den anodekring
der lamp imaginaire of complexe weerstanden voor dan heeft de op
name der karakteristiek op de hierboven besproken wijze geen zin;
er blijft dan niets anders over dan een oscillograaf te gebruiken want
de nog ter beschikking staande meetmethodes zijn omslachtig en pro
blematisch. Het tweede geval, dat der complexe weerstanden, heeft
men wanneer zeer hooge ohmsche weerstanden in den anodekring voor
komen daar de parallelcapaciteiten zich dan reeds doen gevoelen. De
oscillograaf maakt niet alleen de ware vorm der dynamische karakte
ristiek zichtbaar, men kan er tevens de phasenverschillen in de rooster
en anodekringen alsmede de wederzijdsche phasenverschillen bestudeeren; wat bij dergelijke onderzoekingen vaak van zeer groot belang is.
Om dynamische lampkarakteristieken met de oscillograaf te be
palen, wordt het rooster van de te onderzoeken lamp met behulp van
een wisselspanning gestuurd, die een frequentie heeft zooals bij het
werkelijke functionneeren der lamp in een schakeling. Oscillografeert
men deze wisselspanning samen met die welke over den uitwendigen
anodeweerstand optreedt, dan vertoont de oscillograaf de gewenschte
karakteristiek. Wij zullen dit thans reeds onthouden, alhoewel wij het
oscillografeeren pas later bespreken.
Uit de geoscillografeerde karakteristiek kan men zonder meer de
vroeger besproken lampconstanten, doorgrijpfaktor, steilheid en inwendigen weerstand afleiden (hunne dynamische waarde). Daarvoor geldt
hoofdzakelijk fig. 488 met de formules (638) ... (640). Natuurlijk is
het niet zeer eenvoudig de metingen zoo nauwkeurig uit te voeren als
volgens de statische methode, daar elk oscillogram onvermijdelijke fou
ten bevat en daar voor het overige nog enkele faktoren medewerken
waardoor de meetresultaten gewijzigd worden. Desondanks volstaan de
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geoscillografeerde dynamische karakteristieken voor bijna alle praktisch voorkomende gevallen.

b)

Metingen

aan

t r i 11 i n g s k r i n g e n.

De belangrijkste dezer metingen zijn: de bepaling der eigen fre
quentie, de meting der koppeling, voor zoover men met gekoppelde
kringen te doen heeft, en de bepaling der demping resp. de verliezen.

1) Meting der eigen frequentie.

Voor het meten der

eigen frequentie van een trillingskring handelt men precies zoo als voor
het meten der eigen frequentie van spoelen, d.i. men koppelt een klei

nen meetzender met veranderlijke frequentie zoo los mogelijk met een
trillingskring, en bepaalt met behulp van een lampvoltmeter voor welke
frequentie de hoogste uitslag verkregen wordt. Deze frequentie stemt
overeen met de gezochte eigen frequentie. Eene losse koppeling
met den meetzender is derhalve van belang, daar anders door den in
vloed van den meetzender fouten kunnen ontstaan, die de geheele me
ting onbruikbaar maken. Men moet bijgevolg de koppeling altijd maar
juist vast genoeg nemen, om op den lampvoltmeter een leesbaren uit

slag te verkrijgen.
Vanzelfsprekend mag ook door den lampvoltmeter geen merk
bare beïnvloeding ontstaan; de meting dient te geschieden zonder eenig
stroomverbruik, en de lampvoltmeter moet bijgevolg zeer capaciteits-

arm zijn.
2) Meting der verliezen in een trillingskring. Uit
hoofdstuk V weten wij, dat de verliezen in een trillingskring bekend
zijn als het decrement van den betreffenden kring gekend is; alle andere
grootten, b.v. een resonantieweerstand, verliesweerstand, afstemscherpte, enz., kunnen met behulp van het decrement berekend wor
den, indien de waarde der capaciteit en der zelfinductie bekend zijn.
Desgevallend kan men deze laatste twee door eenvoudige meting be
palen.

Het is best de resonantiekromme van den betreffenden kring op
te nemen. Daartoe wekt men den kring op met een zeer los aangekoppelden meetzender, men meet de aan de klemmen optredende span
ning en noteert verder de ingestelde afstemcapaciteit. Op deze wijze
neemt men een aantal waardekoppels op boven en onder het resonantiepunt. Het eigenlijke resonantiepunt zelf bepaalt men bizonder nauw
keurig. Achterna rekent men eerst het kwadraat der spanningen uit.
De resonantiekromme stelt dan het verband voor tusschen de verhou
ding der betreffende spanningskwadraten tot het spanningskwadraat der
resonantie en de verhouding der afstemcapaciteit in het geval van reso
nantie tot de andere afstemcapaciteiten. Men kan dus de resonantie
kromme voorstellen door de functie
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(641)

Deze eenigzins omslachtig lijkende methode vergemakkelijkt de
snelle bepaling van het decrement
der trillingen in hooge mate.
In fig. 489 hebben wij een der
gelijke resonantiekromme geteekend.
A
B
In de plaats der spanningskwadra05
ten kan men ook de stroomkwadra489
ten gebruiken voor de constructie
__
der resonantiekromme; nochtans is
/
c'
c
c
het in de praktijk niet altijd moge
Fig. 489.
lijk. de vaak uiterst zwakke stroomen in de trillingskringen nauwkeurig en voor alles zonder onderlinge
beïnvloeding op elkaar te bepalen, Daarom verdient de spanningsmeting
de voorkeur.

Heeft men de resonantiekromme geteekend, dan bepaalt men de
waarden C’ en C”, waarbij halve waarde van E2/E2ret behoort. In fig.
489 zijn A en B de betreffende punten der resonantiekromme. Op grond
van enkele wiskundige afleidingen die wij hier niet zullen opgeven, verkrijgen wij hier dan het decrement uit
n
0 =---2

C”-C

C

[-1

(642)

Natuurlijk is het niet noodig telkens de heele resonantiekromme op
te nemen, het volstaat de drie belangrijke punten, namelijk het resonantiepunt en de punten A en B te bepalen. Daardoor zijn alle waarden
voor formule (642) reeds bekend.
Er bestaat nog een reeks andere methodes voor de bepaling van
het decrement. De hierboven beschreven methode volstaat echter voor
het vooropgestelde doel; in de praktijk komt men daarmee altijd uit.

De berekening van de breedte der resonantiekromme, der resonantiescherpte en van den resonantieweerstand en alle andere daarbij
behoorende gegevens kan men zonder meer berekenen volgens de
methode in hoofdstuk V opgegeven.

3) Meting van koppelingen. Wil men den koppelingsfaktor (koppelingsgraad ) tusschen twee spoelen van trillingskringen
(of tusschen twee andere spoelen) bepalen, dan meet men eerst de
zelfinductie der twee spoelen in ongekoppelden toestand. Noemen wij
de verkregen resultaten L, en L2. Daarna koppelt men de spoelen en men
meet hunne totale zelfinductie, wanneer zij zoo in serie geschakeld zijn,
dat de wikkelrichting van beide spoelen dezelfde is. Tenslotte schakelt
men de spoelen zoo, dat de richting der wikkelingen tegengesteld is (men
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poolt een spoel om) en bepaalt weer de zelfinductie. Noemen wij de
in de eerste plaats bepaalde zelfinductie LX1 en de andere Lx2 dan ver
krijgt men de koppelingsfaktor uit

Exï-L'x2

K =----- ----------- 100 [%]
4 y L, l2

(643)

(alle L-waarden in Hy).

Vanzelfsprekend heeft het verkregen resultaat alleen betrekking
op de gebruikte meetfrequentie. Met een passende inrichting en door
nauwkeurig werk levert de methode doorgaans bruikbare resultaten.
c) Metingen aan h o o g f r e q u e n t v e r s t e r k e r s.
Bij hoogfrequentversterkers is in de eerste plaats de totale verster
king en dan het verloop der frequentiekromme en tenslotte de uitsturingsgrens van belang.
1) Bepaling der totale versterking. Onverschillig of
wij een of meer versterkerstrappen hebben is de totale versterking
V,'. steeds te berekenen uit de formule
V

Ea

Ee

(644)

[-]

Hierin is Er de ingangsspanning en Ea de uitgangsspanning van den
versterker.
Voorbeeld:
Ea=100, Ee

:

V
g“

100

ï

1

= 100.

Vanzelfsprekend kan men de versterking ook uitdrukken in logarithmische maat, namelijk in decibel, resp. neper; de omrekening ge
beurt met de spanningsverhouding, zooals is opgegeven in hoofdstuk V.
De betreffende meting is zeer eenvoudig: men brengt een zeer kleine
hoogfrequentspanning op de ingangsklemmen van den versterker, zoodat de versterker nog juist niet vol uitgestuurd is. Deze wisselspanning
moet natuurlijk een frequentie hebben, voor dewelke men den totalen
versterkingsfaktor wil bepalen. Meet men verder met den lampvoltmeter
aan den uitgang van den ontvanger de versterkte spanning, dan beschikt
men over alle gegevens om de berekening van Vge/ volgens formule
(644) uit te voeren.
2) Het verloop der frequentiekromme. Onder fre
quentiekromme verstaat men het verband tusschen den versterkingsgraad V en de ingestelde frequentie ƒ. De meting verloopt geheel zooals
in de voorgaande paragraaf beschreven werd. Men neemt echter meer
dere waardekoppels op, die gelijkmatig verdeeld liggen over het frequentiebereik, waarvoor men zich interesseert. Vanzelfsprekend dient men
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er goed op te letten, dat de ingangsspanning voor elke frequentie de
zelfde waarde bezit. Het Lest wordt deze spanning met een lampvoltmeter gecontroleerd, daar de uitgangsspanning van eiken meetzender
eenigzins met de frequentie verandert. Deze spanningsschommelingen
kunnen vermeden worden, wanneer men tusschen den meetzender en
de ingangsklemmen van den versterker een regelinrichting onder den
vorm van een spanningsverdeeler
schakelt, die altijd zoo wordt gere
geld, dat men voor elke frequentiewaarde een constante ingangsspan
ning verkrijgt. Heeft men een vol
490
doend
aantal waardekoppels be
f
paald, dan brengt men deze in een
Fig. 490.
teekening. Fig. 490 toont het resultaat; door de verkregen kromme is het frequentieverloop van den versterker precies bepaald.
3) Bepaling der ruimte. Zoolang men beneden de uitsturingsgrens blijft, werkt den versterker amplitudegetrouw, d.i. de versterkingsgraad is onafhankelijk van de grootte der aangelegde ingangs
spanning. Dit verandert, wanneer men de uitsturingsgrens overschrijdt.
De versterking vermindert dan zeer aanzienlijk. Het best bepaalt men
op de zooeven beschreven wijze den versterkingsfaktor voor een reeks
ingangsspanningen, die bepaald beneden de uitsturingsgrens liggen, om
Jan de spanning geleidelijk te verhoogen. Teekent men achteraf de ver
sterking met betrekking tot de ingangsspanningen op, dan verkrijgt men
eerst een bijna horizontaal verloopende kromme, wat er op wijst, dat
de versterker nog niet overstuurd is, daar de versterking constant blijft.
Verder verloopt de kromme — naargelang de inrichting met een min
of meer scherpe bocht ---- naar onder. De ligging van de bocht geeft
ongeveer de uitsturingsgrens (ruimte) aan, en geeft tevens de waarde
der ingangsspanning op. die nog zonder vervorming kan versterkt
worden.
d) Metingen aan LF-versterkers.
Buiten de totale versterking, het frequentieverloop en de ruimte
laagfrequentversterkers doorgaans ook de vervormingsfak18 bij
tor van een versterkertrap of van den geheelen versterker van belang. De drie eerstgenoemde waarden worden bij LF-versterkers precies zoo bepaald als voor HF-versterkers, dus volgens de zooeven be
schreven methode; alleen wordt een LF-generator gebruikt in de plaats
van den HF-meetzender.
De vervormingsfaktor kan men, ofwel met een brugmethode of
door het oscillografeeren van het verloop der uitgangsspanning, be
palen. In het eerste geval voert men de te meten spanning naar een
op de grondfrequentie afgestemde brugschakeling. Slaat het 0-instruF
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ment nog uit, dan kan men zeker zijn, dat harmonischen aanwezig zijn,
waarvoor de brug niet is afgestemd. De vervormingsfaktor wordt dan
bepaald door het quotiënt uit de bijkomende (gemeten) spanning en
de totale naar de brug gevoerde spanning.
Bij de oscillografische methode wordt de kromme der totale span
ning geoscillografeerd en de amplitude der harmonischen uit de krom
me door een Fouriei analyse (hoofdstuk I) bepaald. Ook in dit geval
wordt de vervormingsfaktor door het hierbovengemelde quotiënt ge
geven. Worden de harmonischen afzonderlijk en volgens hunne rang
orde bepaald, dan komt natuurlijk de geometrische som der amplitu
des van de harmonischen als teller van het quotiënt; v.g.1. formule (51).
e) Metingen aan demodulatoren.
Buiten de waarde van den vervormingsfaktor, die volgens een
der hierboven beschreven methodes kan bepaald worden, komt voor
de demodulatoren in de eerste plaats het demodulatie-effekt in aan-

merking.
De nauwkeurige bepaling van dit effekt is zeer ingewikkeld (zie
hoofdstuk V). Doorgaans stelt men zich tevreden met het bepalen
eener waarde, die bij benadering evenredig
is met het demodulatieeven
effekt. Dit is b.v. hel geval voor de verhouding der uittredende laagfrequentspanning tot de gemoduleerde spanning aan den ingang. Om
deze waarde te bepalen, handelt men als volgt: Aan de ingangsklemmen legt men een nauwkeurig bepaalde gemoduleerde hoogfrequentiespaning aan. Ook de modulatiediepte dient nauwkeurig bekend te zijn.
Dan meet men de uittredende laagfrequentspanning. Daar men uit de
modulatiediepte der gegeven hoogfrequentiespanning de amplitude der
moduleerende spanning berekenen kan. is het tenslotte mogelijk de
verhouding tusschen de laagfrequentspanning aan den uitgang en de
moduleerende spanning aan den ingang te bepalen. Deze verhouding
is steeds evenredig met het demodulatoreffekt. Vanzelfsprekend leve
ren dergelijke metingen geene nauwkeurige resultaten op, alleen reeds
wegens het feit, dat de modulatiediepte niet nauwkeurig kan worden
bepaald. Nochtans kan het beste demodulatie-effekt op die wijze be
paald worden; dit is een relatieve meting, die vooral bij het vergelijken
van meerdere demodulatoren goede diensten kan bewijzen.
Gedurende metingen aan demodulatoren moet men ook vermij
den, te hooge ingangsspanningen te gebruiken, daar men door ©ver
sturing waarden verkrijgt, die geenszins overeenstemmen met de heer-

schende condities.
f) Meting van de gevoeligheid der ontvangers.
De gevoeligheid van radio-ontvangers bepaalt men thans door het
meten der laagfrequente uitgangsenergie bij een bepaalde ingangsspanning. Als norm neemt men een uitgangsenergie van 0.05 Watt en de
ingangsspanning, die aan de antenneklem hiervoor noodig is, noemt
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men de gevoeligheid. De gevoeligheid is dus grooter, naarmate de be
treffende ingangsspanning lager is. Vanzelfsprekend is ook de modulatiediepte en de modulaliefrequentie van de op de ingangsklemmen aan
gevoerde hoogfrequentspanning van groot belang. Daarom heeft men
algemeen een modulatiediepte van 30 % en een modulatiefrequentie
van 1.000 Hz (in Amerika 800 Hz) voor dergelijke metingen be

paald.
De meting geschiedt als volgt: Men moduleert den ter beschik
king staanden meetzender met 1.000 Hz en een modulatiediepte van
30 %. Bij de in den handel verkrijgbare meetzenders kan men dit
door een speciale inrichting direct bekomen. Dan schakelt men een
kunstmatige antenne aan den ontvanger, teneinde nagenoeg dezelfde
condities te verkrijgen, als die waarin de ontvanger zich bevindt bij de
gewone omroepontvangst. De kunstmatige antenne bestaat uit een trillingskring, waarvan de elementen — precies zooals de modulatiediepte
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Fig. 491.
en de eindenergie
genormaliseerd zijn. De voor deze meting ge
bruikte schakeling is geschetst in fig. 491. Aan de uitgangsklemmen
van den ontvanger is een lampvoltmeter L V verbonden. Parallel met de
uitgangsklemmen ligt de ohmsche weerstand R, waarvan de waarde nauw
keurig moet bekend zijn. Vermits het eindvermogen 0,05 Watt moet
bedragen, en daar een ohmsche weerstand met waarde R gebruikt wordt,
is de spanning E op den lampvoltmeter tot
E = v/ 0,05 R [Volt]

(645)

te regelen. Dit is het geval, wanneer men de ingangsspanning behoorlijk
regelt. De daarbij hoorende ingangsspanning is dan tevens de gevoelig
heid van het apparaat.
Voorbeeld:

R = 1.000

E=V0,05x l.000=V 50 = 7,07 V.

Het regelen der ingangsspanning is niet zeer eenvoudig en men
moet daarbij met veel zorg te werk gaan. Er zijn echter meetzenders,
die een kunstmatige antenne bevatten. In dit geval wordt eenvoudig de
betreffende klem van den meetzender verbonden met de ingangsklemmen van de ontvanger, waarna men de spanning door een van buiten
bereikbaren knop kan instellen. Bevat de meetzender geen kunstmatige
antenne, dan moet men ze afzonderlijk bouwen, en er voor zorgen, dat
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er de lage spanningen worden aan toegevoerd, die achteraf dienen
gemeten te worden. Een rechtstreeksche meting van deze zeer
lage spanningen is niet mogelijk. Daarom behelpt men zich meestal door
tusschen meetzender en kunstmatige antenne een regelaar in te schake
len, waardoor de stroom in koppelingspoel /. geregeld wordt. Het
gevolg hiervan is, dat een kleine spanning op de kunstmatige antenne ge
ïnduceerd wordt. Verandert men nu nog de koppeling tusschen de spoel
der kunstmatige antenne en koppelingspoel L, dan komt men tot de
gewenschte lage spanningen.
Om de spanning kwantitatief te bepalen, meet men eerst de op
den potentiometer heerschende totale spanning en dan met zoo vast
’
mogelijke koppeling de spanning op de kunstmatige antenne.
Werkt de potentiometer lineair, wat meestal het geval is bij goede
inductie- en capaciteitsvrije ohmsche weerstanden, dan is de op de kunst
matige antenne geïnduceerde spanning evenredig met de potentiometerverhouding, en men kan de verschillende gedeeltelijke spanningen een
voudig door berekening bepalen. Het is reeds veel moeilijker de koppe
ling te ijken. Hier helpt slechts een meting met een zeer gevoelig instru
ment en bepaling der verschillende spanningswaarden in verband met
de spoelenkoppeling (zie hierboven).
Is het ijken geschied, dan volstaat het de totale spanning op den
potentiometer met een geschikt hoogfrequentmeetinstrument voortdurend
op de ijkwaarde te houden. De gedeeltelijke spanningen verkrijgt men
dan door de ijking van den potentiometer of der koppeling.
Het verdere verloop van de meting is eenvoudig. Men regelt den
potentiometer zoo, dat men op den lampvoltmeter aan de uitgangsklemmen een waarde verkrijgt, waarmede een eindvermogen van 0,05
Watt overeenstemt, en men bepaalt dan de grootte der hiervoor noodige ingangsspanning.
g) Meting der selectiviteit van ontvangers.
Ook de selectiviteit van een ontvanger kan met de inrichting van
fig. 491 worden bepaald. Daartoe handelt men als volgt: Men modu
leert den meetzender met een normaalfrequentie en men laat de meetzendergolf door de kunstmatige antenne op den ontvanger inwerken,
totdat men op den lampvoltmeter den normalen uitslag voor een eind
vermogen van 0,05 Watt verkrijgt. Dan verstemt men de meetzendergolf
precies 4.500 Hz hooger en lager. Daardoor gaat vanzelfsprekend de uit
slag van den lampvoltmeter verminderen. Men voert nu de ingangsspanning zoover op, tot het uitgangsinstrument weer de vroegere waarde
aangeeft De verhouding tusschen de spanning op het resonantiepunt en
de verstemde spanning is een maat voor de selectiviteit. De selectiviteit
is beter naarmate de verhouding grooter is (zie hoofdstuk II).
Vanzelfsprekend kan men ook de natuurlijke of de Briggsche logarithme van de verhouding der twee spanningen aangeven; dan verkrijgt
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men de selectiviteit in Neper resp. decibel. Hetzelfde geldt voor het
meten van de gevoeligheid (zie vorige paragraaf).
h) A ndere metingen aan volledige ontvangers.
Vaak stelt men belang in het frequentieverloop van een volledigen
ontvanger. Om deze kromme op te nemen, moduleert men den meetzender met de normale frequentie, en meet voor alle in aanmerking komende hooge frequenties de ingangsspanning voor een constant gehouden normaal eindvermogen. Op die wijze verkrijgt men waardekoppels,
namelijk telkens de gevoeligheid en de zendergolf, waarvan men de betrekking tot elkaar in een kromme kan o pteekenen. De aldus verkregen
kromme stelt dan het frequentieverloop van den geheelen ontvanger voor.
Wil men het laagfrequentieverloop meten, dan houdt men de
zendergolf constant, terwijl de modulatiefrequentie veranderd wordt.
De modulatiediepte moet constant blijven. Voor het overige geschiedt
de meting precies zooals die, welke wij hierboven beschreven. Op die
wijze bekomt men de frequentiekromme van het laagfrequentiedeel.
Op gelijkaardige wijze kan men den vervormingsfaktor, het uitsturingsbereik, enz., van den geheelen ontvanger bepalen.
i) Metingen aan zend
zenders.
Voor de zenders is het rendement en de uitgestraalde hoogfrequentenergie het belangrijkste.
De uitgestraalde HF-energie kan men meten door het aankoppelen
van een absorbtiekring, die met een ohmschen weerstand R belast is.
De ohmsche weerstand wordt best in den trillingskring geschakeld en
deze wordt zoo vast met den zender gekoppeld, dat geene koppelingsgolven optreden. Dit herkent men aan het feit, dat een in den kring
liggende ampèremeter maar één maximumstroom aanwijst, namelijk de
resonantiestroom. Treden twee maxima op, dan zijn koppelingsgolven
aanwezig; de koppeling dient dan losser gemaakt te worden.
Is weerstand R bekend, en wordt stroom ƒ gemeten, dan is de uit-

gestraalde HF-energie:
Nh = J2R [Watt]

(646)

Meet men terzelfdertijd de toegevoerde gelijkstroomenergie Ng>

wat door een gelijkspannings- en gelijkstroommeting of met behulp van
een Wattmeter kan geschieden, dan kan men het rendement bereke
nen uit:
(-1

(647)

N,

Voor alle andere metingen aan zenders, die gedeeltelijk zeer inge
wikkeld zijn, verwijzen wij naar de speciale uitvoerige litteratuur over dit

onderwerp.
k) Metingen aan antennes.
Hier zijn voornamelijk de volgende waarden van belang: de capaci-
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teit, de zelfinductie, de eigen golf, de werkzame weerstand (stralings-

weerstand) en de werkzame (effectieve) hoogte.
Vooraf willen wij doen opmerken dat metingen aan antennes nooit
aanspraak kunnen maken op groote nauwkeurigheid. Dit staat eenerzijds in verband met de meetmethodes en anderzijds met het feit, dat
hierbij veel berekening te pas komt met faktoren, die hunnerzijds on
nauwkeurig bekend zijn. Evenwel speelt de nauwkeurigheid bij antennemetingen geen al te grooten rol, daar het er in de praktijk slechts
op aan komt, de verschillende waarden bij benadering te kennen.
1) Met ing der capaciteit. Eerst bepaalt men volgens de
hieronder beschreven methode de eigen golf A der antenne, schakelt
dan een capaciteit C in den antenne-afvoer en meet opnieuw de eigen
golf Aj. Daarna verkrijgt men de eigen capaciteit Cx der antenne uit
de formule:
A2-A\
C =c.
[cm]
(648)

A2?"

De capaciteit C dient nauwkeurig in den stroombuik der antenne
te liggen, de eigen golf Aj mag niet meer dan 10 % met de eigen golf A
verschillen.
Natuurlijk kan de capaciteit ook met een meetbrug worden bepaald.
Deze meting wordt dan uitgevoerd tusschen antenne en aarde en op de
wijze, die wij besproken hebben bij het meten van capaciteiten.
2) Meting der zelfinductie. De meting geschiedt precies
zoo als die voor de capaciteit, alleen wordt de capaciteit C vervangen
door een zelfinductie L in den antenne-afvoer. De eigen zelfinductie Lx
is dan:
Aa
(649)
L =L •
[cm]
A\ — A2

De zelfinductie der antenne kan natuurlijk ook gemeten worden
met behulp van een meetbrug; men handelt dan zooals voor het meten
van een gewone zelfinductie.
3) Meting der eigen golf. De eigen golf van een
antenne kan in principe bepaald worden op dezelfde wijze als de eigen
golf van een trillingskring. De lampvoltmeter of een andere indicator
wordt met de antenne los gekoppeld, de indicator behoeft niet geijkt
te zijn; dan wordt de antenne aan het trillen gebracht door een meetzender. Die golf, waarmede op den indicator den hoogsten uitslag ver*
kregen wordt is de eigen golf van de antenne. Bij dergelijke metingen
moet men echter zeer voorzichtig zijn, want bij elke antenne treden,
evenals bij trillingskringen, harmonischen op, die meestal zeer groote
amplitudes hebben. Men moet dus zeer zorgvuldig de golf met de groot
ste amplitude trachten te bepalen, teneinde niet een harmonische als
grondgolf te aanzien en te meten.
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4) Met ing van den werkzamen weerstand. V olgens
formule (60) is de stralingsweerstand Rt van een antenne gegeven door:

(60)
R,= 1580 (---------- ) 2 [Q]
A
Men meet eerst de eigen golf A als hierboven, bepaalt dan de werk
zame hoogte he// zooals hieronder, en rekent daarna den stralingsweer
stand met behulp van formule (60) uit.
5) Meting van de werkzame hoogte. De werkzame
hoogte van een antenne verkrijgt men best door berekening uit de veld
sterkte E en de klemmenspanning E. De twee waarden dienen natuurlijk
gemeten te worden. De klemmenspanning kan men met behulp van een
gevoeligen lampvoltmeter bepalen, terwijl voor het meten der veldsterkte
speciale methodes ontwikkeld werden, waarover wij in de volgende
paragraaf zullen spreken De werkzame hoogte verkrijgt men uit de
formule:
E
h =------ [ m ]
(55a)
e//
E
Hierin is E de klemmenspanning in /xV, E de veldsterkte in /xV/m.
Voorbeeld:

E = 0,2 V. E= 10.000 /xV/m.
2 • I05
h =------------ =20 m.
e"
10.000
1) Meting der veldsterkte.
Veldsterktemetingen hebben voor doel vast te stellen, hoe sterk
een bepaalde zender op de plaats van ontvangst doorkomt. Voor den
radiotechnicus zijn dergelijke metingen vooral van belang, wanneer
hij op afgelegen ontvangplaatsen moet bepalen, welke minimumgevoeligheid een ontvanger moet hebben, om in alle gevallen een goede ont
vangst te verkrijgen. In de onmiddellijke nabijheid van een zender zijn
de veldsterkten meestal zoo groot, dat de ontvangst in principe moge
lijk is met de eenvoudigste hulpmiddelen; in dergelijke gevallen heeft
de meting der veldsterkte vanzelfsprekend geen belang. Een bizondere beteekenis verkrijgt zij echter bij de navorschingen van het voortplantingsverschijnsel bij verschillende zendergolven. Ook deze metin
gen hebben slechts een zin, wanneer zij op grootere afstanden van den
zender ondernomen worden, want in de onmiddellijke nabijheid kun
nen dergelijke metingen niet worden gedaan.
Wij zullen er ons toe bepalen een meetmethode voor de veld
sterkte te bespreken, die vooral geldig is voor het omroepbereik.
De eerste conditie voor de meting is de aanwezigheid van een
ontvangantenne met bekende werkzame hoogte. Het best is een zoo
volmaakt mogelijke maar eenvoudige antenne te bouwen, waarvan de
werkzame hoogte volgens hoofdstuk V nauwkeurig te berekenen is.
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Raamantennes zijn voor dergelijke metingen eveneens geschikt; men
zal echter de voorkeur geven aan een raamantenne, wanneer de plaat
selijke condities (aanwezigheid van huizen, boomen, groote metaalmassa’s en dergelijke) de bouw van een antenne met bekende werk
zame hoogte onmogelijk maken.
De werkzame hoogte van een raamantenne kan immers altijd
vooruit berekend worden. Naar wij in hoofdstuk V gezien hebben,
kan men dit met de formule:
2 7i f
• tv • F [m]
(650)
c
Daarin is ƒ de frequentie, c de voortplantingssnelheid van het licht
( = 3 • 10° m/s), tv het aantal draadtoeren op het raam, F de opper
vlakte van het raam in m2.
Voorbeeld:
ƒ= I06 Hz, u>=100, F=l.
2 TT- 106

h

ReU

x 100 x | =2,09 m.

3 • I08

Is de effectieve hoogte van het raam bekend, dan verkrijgt men
de veldsterkte E uit de formule:

E
E=the/f

hV/m]

(55b)

Het komt er dus in de eerste plaats op aan, de spanning aan de
klemmen van het ontvangraam te bepalen.
Is de veldsterkte groot genoeg, om in het
/r
raam een stroom op te wekken, waardoor
492
een thermo-instrument uitslaat, dan handelt
men als volgt (zie fig. 492): Men bepaalt
Fig. 492.
eerst eens en voor altijd den verliesweerstand R van het raam. Hiertoe volstaat een gelijkstroommeting, dus de
bepaling van den weerstand der wikkeling. Verder dient de eigen weerstand van het thermo-instrument Rt bekend te zijn. De spanning op het
raam berekent men dan uit de formule:
E=(R, + R)
waarin J de aanwijzing van den-thermo-ampèremeter is, uitgedrukt in A.
Zijn de veldsterkten zoo gering, dat een termo-instrument daarop
niet meer aanspreekt, dan moet men de aan het raam optredende lage
HF-spanning met een geijkten meetversterker verhoogen. Een meetversterker is een zoo goed mogelijke aperiodische versterker, waarvan de
frequentiekromme nauwkeurig bekend is; ook het uitsturingsbereik
moet bekend zijn. Aan de hand van de aan den uitgang optredende
spanning kan men dan met behulp der ijkkromme, die identisch is
met de frequentiekromme, de ingangsspanning bepalen.
Is de spanning nauwkeurig bekend, dan kan men met behulp van
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formule (55b) de veldsterkte zonder meer berekenen. Er zijn nog
andere methodes voor het meten der veldsterkte, maar de hierboven
beschreven werkwijze is stellig de eenvoudigste en de meest betrouwbare.
m) Electro-acoustische metingen.
Bij de bespreking der energieversterkers (hoofdstuk III) zijn wij
reeds herhaaldelijk ingegaan op de hierbij behoorende problemen. De
belangrijkste metingen zijn die der geluidssterkte van geluidsbronnen,
b.v. van luidsprekers, metingen van den geluidsdruk, metingen aan luidS'prekers.
Het verdient aanbeveling, de uiteenzettingen in hoofdstuk V met
de hierna beschreven meetmethodes te vergelijken.
1) Meting der geluidssterkte. Een bruikbare methode
om geluidssterkten objectief te beoordeelen, en waarbij men dus het
gehoor zou kunen uitschakelen, bestaat jammer genoeg nog niet. Wel
iswaar heeft men verschillende objectieve methodes ontwikkeld, maar
zij hebben alle aanzienlijke gebreken, zoodat ze in de praktijk niet
geregeld worden gebruikt.
Gewoonlijk werkt men met subjectieve methodes, zoodat men op
het min of meer goede gehoor van eenen of anderen persoon aange
wezen is. Vanzelfsprekend is het best bij dergelijke metingen ver
schillende personen te laten medewerken, en dan het gemiddelde der
verkregen resultaten op te maken.
In principe gaat men altijd uit van een toon, waarvan de sterkte
nauwkeurig bekend is, en men vergelijkt dezen met den te meten
toon. De amplitude van den geijkten geluidsgenerator moet doorloopend regelbaar zijn; men moet dus een inrichting voorzien, waarmede
men de meest verschillende geluidssterkten kan opwekken. Dan hoort
men de twee tonen gelijktijdig af, en regelt den meetgenerator zoo,
dat de twee geluidssterkten even groot worden; daarna kan men op
den geijkten regelaar van den meetgenerator de geluidssterkte af
lezen.
Voor de meting en voor de maateenheden gebruikt men dezelfde
normen, als die waarover gesproken werd bij de metingen aan volledige
ontvangers.
De methode is door Barkhausen ontwikkeld en thans bijna uitsluitend in gebruik.
2) Meting van den geluidsdruk. Geluidsdrukmetingen
worden gewoonlijk uitgevoerd met condensatormicrofoons. Men onder
scheidt daarbij afzonderlijke methodes voor de lage en voor de hooge
frequenties.
Op de lage frequenties werkt men met den spanningsval, die op
treedt aan de klemmen van weerstand R, die zooals in fig. 493 met een
condensatormicrofoon Mi en een batterij B in serie geschakeld is. De
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spanningsval is nagenoeg evenredig met den geluidsdruk, die op de micro
foon inwerkt. Vanzelfsprekend dient de inrichting vooraf geijkt te wor
den. Hierbij maakt men gebruik van een geluidsbron, die een nauwkeu
rig bekenden geluidsdruk opwekt, b.v. een thermofoon die onder den
invloed van de warmte geluidstrillingen voortbrengt.
De schakeling voor de hooge frequenties is geteekend in fig. 494;
zij bestaat uit een trillingskring, samengesteld uit de zelfinductie L en
de condensatormicrofoon Mi. Nu wordt de trillingskring aangestooten
met een frequentie, die nagenoeg gelijk is aan de eigen frequentie van
den trillingskring. Wordt nu de microfoon door de te meten geluidsbron

1F
9

L

B

Fig. 493.

493

3
494

Fig. 494.

beïnvloed, dan wordt de capaciteit van de microfoon een weinig gewijzigd; daardoor treedt een sterke verandering der spanning op, die in
den trillingskring ontstaat, vermits men op de steile tak der resonantiekromme werkt. Aan de klemmen van den trillingskring verkrijgen wij dus
een schommelende HF-spanning, die over den demodulator g naar het
meetinstrument ] gevoerd wordt, waarop men een uitslag kan aflezen.
Deze uitslag verandert in overeenstemming met de op de microfoon
in vallende geluidsdrukamplitudes. Vanzelfsprekend moet ook deze in
richting vooraf geijkt worden, waarbij men gebruik maakt van een ge

luidsbron met nauwkeurig bekenden geluidsdruk.
3) Metingen aan luidsprekers. Bij luidsprekers is het
frequentieverloop in de eerste plaats van belang, d.i. de opgewekte
geluidsdruk in verband met de bedrijfsfrequentie. Voor de opname
der frequentiekromme wordt de geluidsdruk volgens de zooeven be
schreven methode voor verschillende frequenties gemeten, waarbij men
er zorg voor draagt, dat de electrische energie-opname onafhankelijk
van de frequentie en steeds even groot blijft; de energie-opname der
luidsprekerspoel moet dus door een stroomindicator voortdurend con
troleerbaar zijn. Teekent men de gemeten drukamplitudes op in ver
band met de toegevoerde frequenties, dan verkrijgt men een kromme,
die het gezochte frequentieverloop voorstelt.
De meettechnische bepaling van den vervormingsfaktor van luid
sprekers is omslachtig en moeilijk. Men meet eerst den geluidsdruk van
den luidspreker op de hierboven beschreven wijze. Daarna voert men
aan de condensatormicrofoon een volmaakt sinusvormige laagfrequentspaning toe, die dezelfde frequentie en amplitude heeft als de grond
golf van den te onderzoeken luidspreker. Bij tegengestelde phasen

972

wordt dan de grondtrilling in den luidspreker reeds door den condensatormicrofoon volkomen tegengewerkt, en dus in het geheel niet ge
meten. Voor de meting komt alleen de in den condensatormicrofoon
overblijvende rest, die overeenstemt met de harmonischen, voor de
meting in aanmerking. De verhouding tusschen de geometrische som
der amplitudes voor alle harmonischen en de amplitude van de grond
trilling is echter de gezochte vervormingsfaktor. Vanzelfsprekend zijn
voor dergelijke metingen zeer nauwkeurige instrumenten noodig. Ook
vereischen zij een zekere meettechnische ervaring, zonder dewelke men
soms geheel verkeerde resultaten verkrijgt.
De bepaling van het rendement van luidsprekers is eveneens zeer
ingewikkeld en meestal tamelijk onnauwkeurig. Men bepaalt gewoon
lijk het opgenomen electrische schijnbaar vermogen (dus niet het
werkzame vermogen) wat door een eenvoudige stroom-spanningsmeting geschieden kan. Dan meet men de geluidssterkte, die de
luidspreker afgeeft. De verhouding tusschen de geluidsenergie en de
schijnbare electrische energie is het gezochte rendement.
n) Slotbemerkingen.
Alle hoogfrequenttechnische gezichtspunten, die bij de samenstel
ling van radio-ontvangers in aanmerking komen zijn ook toepasselijk op
de HF-meettechniek. In zekere gevallen hebben zij hier nog meer be
lang, daar men in vele gevallen volkomen onbruikbare meetresultaten
verkrijgt, indien men er geen rekening mede houdt. Voor alles moeten
wij er bijgevolg naar trachten ongewenschte inductieve en capacitieve
koppelingen te vermijden, of toch zooveel mogelijk te beperken. Bij
de montage van meetschakelingen zal men bijgevolg een ruim gebruik
maken van afschermingen. Samen met de gewenschte koppelingen ont
staan er ook nog gemakkelijk ongewenschte. Zoo komt het voor, dat
inductief gekoppelde spoelen ook nog capacitief gekoppeld zijn, daar
de speelvlakken met elkaar een condensator vormen. Zulke fouten
moet men door doelmatige inrichting vermijden.
Alle hulpapparaten, meetzenders, meetversterkers, potentiometers,
lampvoltmeters, enz., moeten volstrekt geheel afgeschermd zijn. Po
tentiometers kunnen de meetresultaten sterk beïnvloeden, wanneer ze
uit complexe weerstanden zijn samengesteld; zij moeten bijgevolg zoo
mogelijk slechts capacitief, slechts inductief, of slechts Ohmsch zijn.
Bij capaciteitspotentiometers bereikt men dit door het gebruik van con
densatoren, die zoo verliesvrij en zelfinductiearm mogelijk zijn, bij
spoelen en potentiometers door wikkelingen met zeer lagen ohmschen
weerstand, en bij weerstandpotentiometers door het vermijden van elke
zelfinductie en capaciteit. Welke soort potentiometers men het best
gebruikt is vanzelfsprekend voor elk geval verschillend, en tenslotte
kan men dit alleen na opgedane ervaring bepalen.
Bij meetzenders, lampvoltmeters. meetversterkers, enz., is het vaak
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vooral bij hooge frequenties zeer moeilijk, ze voldoende te beveiligen
tegen den invloed van uitwendige stoorvelden. Een vergrendeling van
al de toevoerleidingen en een volmaakte afscherming hebben vaak
slechts een gedeeltelijk resultaat. Derhalve zal men zich steeds verge
wissen, of bij het betreffende apparaat in dit opzicht alles in orde is,
en men zal desgevallend den afstand tusschen de ververschillende deelen vergrooten om een behoorlijke ontkoppeling te verkrijgen.
Alle hoog- en laagfrequentie nulpunten dienen zoo mogelijk ge
aard te worden, anders bekomt men handcapaciteiten en dergelijke ver
schijnselen, waardoor een nauwkeurige meting onmogelijk wordt.
Het is altijd goed de meting een paar malen te herhalen, en ge
middelde waarden te berekenen. Op die wijze wordt de gemaakte
fout kleiner.
5. Het oscillografeeren.
a) Algemeene begrippen.
Het oscillografeeren geeft direct bescheid over verschijnselen, die
men door gewone metingen, ofwel in het geheel niet, of slechts langs
omwegen en onvolkomen kan verkrijgen. Oscillografeeren beteekent
het opteekenen van trillingen, nochtans kan men met de oscillografische methode niet alleen trillingen zichtbaar maken, maar ook vele
andere electrische toestanden, die ons bij het gebruik van gewone meet
middelen verborgen blijven.
Tot voor een tiental jaren viel het oscillografeeren slechts in het
bereik van physici en van zeer goed ingerichte laboratoria, want de
daartoe noodige apparaten waren nog zoo duur en zoo omslachtig, dat
de bediening ervan een speciale kennis vereischte, waarover slechts
zeer weinigen beschikten. Dat alles is thans anders. De kathodestraaloscillograaf is een betrekkelijk goedkoop apparaat geworden, en de hand
having is in zooverre vereenvoudigd, dat het na wat oefening door ei
ken technicus kan gebruikt worden.
Alleszins is het interpreteeren der meetresultaten — vooral de
a:malyse van oscillogrammen — geenszins gemakkelijker geworden, want
de verschijnselen, die men oscillografisch onderzoekt, hebben natuurlijk
;;een verandering ondergaan. Dit feit is echter voor ons geen handicap,
want de analyse van ingewikkelde oscillogrammen behoort niet tot de
problemen, welke op te lossen zijn door den met den kathodestraaloscillograaf werkenden technicus. Voor hem komen slechts zeer be
paalde betrekkelijk eenvoudige onderzoekingen in aanmerking, en wij
zullen zien, dat de oscillograaf ons in de gelegenheid stelt gelijkaar
dige werken veel vlugger en beter te verrichten dan door elke andere
meetmethode. Wij kunnen dit feit hier alleszins maar door weinige
voorbeelden staven, want om alle toepassingen te bespreken, zou een
speciaal boek noodig zijn. Voor een vollediger studie zijn wij derhalve

verplicht te verwijzen naar deze speciale werken.

974

De oudere oscillografen, die in de sterkstroomtechniek thans nog
gebruikt worden, werden in de radiomeettechniek nooit gebruikt, eenerzijds, omdat ze voor HF-metingen te langzaam werken, en anderzijds,
omdat de apparaten veel te zwaar zijn, en zeer duur zijn. Voor de
radiomeettechniek komt alleen de kathodestraaloscillograaf in aan
merking, waarvan de hoofdbestanddeelen een Braunsche buis en een
kipapparaat zijn; dit zijn onderdeden die wij reeds in hoofdstuk IV
besproken hebben. Betreffende de inrichting is daaraan nog weinig toe
te voegen, dit zullen wij hierna doen.
Om het onderscheid tusschen de gewone meetmethodes en het
oscillografeeren te verduidelijken, zullen wij eens vergelijken, hoe een
wisselspanningsonderzoek met gewone meetinstrumenten en met de
kathodestraalbuis verloopt.
Veronderstellen wij dat een totaal onbekende wisselspanning zoo
nauwkeurig mogelijk dient onderzocht te worden, teneinde al hare ele
menten te bepalen. De spanning, de frequentie, het verloop en de
phase tusschen de spanning en den stroom, die tengevolge der span
ning door eenen of anderen schijnbaren weerstand vloeit, zijn te be
palen.
Om dit probleem met de gewone meetmiddelen op te lossen, moe
ten wij als volgt werken: men neemt een voltmeter met een zoo groot
mogelijk meetbereik en een niet te kleinen naalduitslag, opdat de bewe
ging van de naald goed afleesbaar zou zijn. Met dit instrument wordt
de effectieve spanning op de gewone wijze gemeten. Natuurlijk moet
het betreffende instrument in hooge mate onafhankelijk zijn van de
frequentie, want ook deze is ons onbekend. Om de frequentie te be
palen, sluiten wij, naargelang de vermoedelijke grootte-orde der fre
quentie, een technischen frequentiemeter, ofwel een golfmeter op de
spanning aan. Wij zullen even veronderstellen, dat de frequentie 50 Hz
blijkt te zijn, zoodat men met een technische frequentie te doen heeft.
Werd voor het meten der spanning een voltmeter gebruikt, die in het
thans bepaalde frequentiebereik slechts een onnauwkeurige aflezing
geeft, dan moeten wij vervolgens een geschikten voltmeter bijhalen en
de spanningsmeting herbeginnen.
Zijn de spanning en de frequentie bepaald, dan kan men het ver
loop der spanning vaststellen. Met de gebruikelijke meetmiddelen is
dat alleszins moeilijk en buitengewoon tijdroovend, daar dit werk ge
paard gaat met zeer lange berekeningen. Bovendien is op deze wijze
het verloop der kromme slechts bij benadering te bepalen, dat is na
tuurlijk eveneens een nadeel. In de eerste plaats moeten wij den vervormingsfaktor der betreffende spanning door eene of andere brugmethode
bepalen, daarmede het procent der verschillende harmonischen in de
totale spanning vaststellen en een tamelijk ingewikkelde Fouriersynthese op papier teekenen, d.i. langs grafischen weg de verschillende har-
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monischen met de grondgolf samenstellen, en het daaruit voortvloeiende
verloop der kromme, punt voor punt, opteekenen. Dit alles kan in
sommige gevallen dagen lang duren.
Zijn wij daarmede klaar, dan bepalen wij het phaseverschil tusschen de spanning en den heerschenden stroom in een schijnweerstand.
Hiervoor hebben wij een voltmeter en een ampèremeter noodig en
(vermits wij met een technische frequentie te doen hebben) een Wattmeter. Wij meten den stroom en de spanning over den schijnbaren
weerstand alsmede de daardoor opgenomen energie, en berekenen dan
het product uit stroom en spanning, waardoor wij het schijnbare ver
mogen verkrijgen. Uit deze twee energiehoeveelheden kan men door
berekening de energiefaktor (coscp) vinden, en daaruit weder de phasehoek tusschen stroom en spanning bepalen. Hiermede hebben wij het
einde nog niet bereikt, want wij moeten het verloop van den stroom
nog kennen, wat wij op dezelfde manier kunnen v erkrijgen als de

spanningskromme.
Zooals men ziet is de methode niet precies eenvoudig. Nu als
tegenhanger: de meetmethode waarbij gebruik gemaakt wordt van de
kathodestraalbuis.
Is de oscillograaf bedrijfsklaar , dan voeren wij de te onderzoeken
spanning naar de deflectieplaten PjPi der buis (zie fig. 277, hoofdstuk
IV), terwijl de deflectieplaten P2P2 aan een regelbare kipspanningsbron
verbonden worden. Bij de gebruikelijke oscillografen is de gemeten span
ning meestal automatisch met de kipspanning gesynchroniseerd, zoodat
wij na bijregeling van den regelknop der kipfrequentie dadelijk een of
meerdere periodes der spanning duidelijk op het lichtscherm der katho
destraalbuis zien. Het verband tusschen de deflectielengte op het scherm
en de spanning is bij alle oscillografen eens en voor altijd bepaald. Bij
gevolg hebben wij hier, om al de hierboven beschreven metingen door
te voeren (waarvoor wij zoovele instrumenten, een rekenstok, papier en
potlood, alsmede zoovele werkuren gebruikt hebben), niets anders noo
dig dan een in centimeter verdeelde meetlat, onze oogen en ongeveer
tien minuten tijd.
Eerst wordt de spanning gemeten. Wij bepalen met de meetlat

den afstand tusschen de nul-lijn en het bovenste punt der kromme op
het lichtscherm, en lezen uit de ijktabel de daarbij hoorende maximumspanning af. Verdere spanningsmetingen zijn niet noodig, vermits
de kathodestraalbuis in de ruimste grenzen onafhankelijk werkt van de
frequentie.
Thans komt de frequentie aan de beurt. Wij lezen op den in fre
quenties geijkte regelknop der kipspanning de opgewekte kipfrequentie
af, en tellen het aantal der op het lichtscherm verschijnende krommen.
Deelen wij dan de aflezing op het kipapparaat door het aantal der
krommen, dan is het aldus verkregen quotiënt gelijk aan de frequentie.
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Thans komt de bepaling van het verloop der krommen, waarmede
wij in het eerste geval zooveel moeite hadden. Hier wordt het geheele
werk verricht door den oscillograaf; wij hebben het resultaat slechts in
ontvangst te nemen, want alles wat wij te doen hebben is ofwel een
foto te nemen van het beeld op het lichtscherm, ofwel er een kopij
van te trekken op lichtgevoelig papier.
De bepaling van den stroom is al even eenvoudig. Men schakelt een
lagen ohmschen weerstand in den stroomkring en oscillografeert de
daarover optredende spanning, die in phase is met den stroom en waar
van de kromme hetzelfde verloop heeft. Men fotografeert of kopieert
het beeld op het lichtscherm. De kopij, die het stroomverloop nauw
keurig weergeeft, behoeven wij dan nog slechts juist over het spanningsbeeld te leggen; daarmede is ook het laatste deel van het vraagstuk
opgelost.
Uit deze vergelijking blijkt duidelijk het nut van een oscillograaf
voor den radiotechnicus. Gelijkaardige gunstige resultaten verkrijgt
men voor bijna alle andere metingen, waarbij het verloop der kromme
van wisselspanningen, met eigen trillingsverschijnselen, enz., voorko
men; zonder oscillograaf kan men deze verschijnselen in het geheel niet
verduidelijken.
b) De inrichting.
Elke kathodestraaloscillograaf bestaat in principe uit de kathodestraalbuis, het kipapparaat en een voedingsapparaat.
Deze verschillende deelen zullen wij in het kort bestudeeren, zon
der echter nader in te gaan op de dimensioneering. De bouw van der
gelijke apparaten is weliswaar niet onmogelijk, maar toch zal men goed
doen de voorkeur te geven aan fabrieksapparaten, daar voor den bouw
heel wat ervaring noodig is. (Zie H. Wiesemann « Leerboek der Radiopraktijk ».)
De samenstelling en de werking van de kathodestraalbuis is ons
bekend uit hoofdstuk IV. Hier hebben wij dus nog alleen maar de
problemen tè bespreken in verband met het gebruik der kathodestraalbuis als oscillograaf.
Voor laagfrequente spanningen — tot ongeveer 10.000 Hz —
gebruikt men best nog altijd gasgevulde buizen, die een buitengewoon
heldere vlek leveren, en die een vrij groote levensduur hebben. Noch
tans zijn er aan de gasgevulde buizen zekere nadeelen verbonden, waar
mede men rekening dient te houden, indien men prijs stelt op nauw
keurige meetresultaten. De snelheid, waarmede de straal gedeflecteerd
wordt is niet evenredig met de frequentie der deflecteerende meetspanningen, zoodra de straal door het midden van het scherm loopt;
op deze plaats wordt de snelheid kleiner dan die van de meetspanningsfrequentie. Thans bestaan er echter gasgevulde buizen, waarbij dit ge
brek door geschikte inrichting der elec’roden of door het aanbrengen
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van speciale electrodcn in hooge mate opgeheven is. Natuurlijk zal de
radiotechnicus altijd de voorkeur geven aan een ietwat duurdere buis.
De besproken fout noemt men inwendige nulpuntfout; zij wordt

veroorzaakt door ongelijkmatigheid der gasvulling. Daarnaast ontstaat
bij gasgevulde buizen nog een uitwendige nulpuntfout, die afhankelijk
is van de uitwendige schakeling en wel in de eerste plaats van den inwendigen weerstand der stroombron, welke voor het verkrijgen van
het oscillogram gebruikt wordt. De verklaring is eenvoudig: de gas
gevulde buis heeft — als meetinstrument beschouwd — een zeker eigen
verbruik, vermits de weerstand tusschen de gezamenlijk werkende deflectieplaten ten opzichte van de gasionen niet oneindig groot is, maar
toch een zeer hooge eindige waarde bezit. Daardoor wordt de meetspanning natuurlijk belast, waardoor een vervorming van het oscillo
gram bestaat. Deze vervorming is vanzelfsprekend grooter, naarmate de
inwendige weerstand van de stroombron hoogcr is; dit volgt zonder
meer uit de uiteenzettingen over den invloed van het eigen verbruik
van een spanningsmeter. De uitwendige nulpuntfout stemt dus in prin
cipe overeen met de meetfout, welke ontstaat door het eigen verbruik
van een meetinstrument, en ze wordt ook als dusdanig beschouwd.
Bij het bedrijf van een gasgevulde buis zal men er zorg voor
dragen, dat de kathodetemperatuur niet te hoog wordt, en vooral, dat
ze niet te laag blijft. Doet men dit niet, dan kan de kathode bescha
digd worden tengevolge van het bombardement door gasionen. De ver
nieling der kathode kan hiervan het gevolg zijn. De toestand is hier
zooals bij gasgevulde gelijkrichterlampen, waarbij een te lage gloeitemperatuur dient vermeden te worden. Daarentegen is het niet noodig
de anodespanning pas dan op de buis aan te leggen, wanneer de gloeidraad op volle temperatuur gekomen is, want de speciale voedingsapparaten voor Braunsche buizen zijn steeds voorzien van beveiligingsweerstanden, waardoor het tot stand komen van een gevaarlijken

stroom gedurende den aanwarmtijd vermeden wordt.
Het is doelmatig de hals van een gasgevulde buis met tinfolie te
omwikkelen en dit scherm met de anode geleidend te verbinden. Bij
vele oscillografen ontbreekt dit scherm, alhoewel het voor de praktijk
als onmisbaar gebleken is. Zonder dezen maatregel treden namelijk,
vooral bij het oscillografeeren van hoogere frequenties, ionentrillingen
op, die het beeld merkbaar vervormen. Het met de anode verbonden
scherm verhindert het optreden van deze storing.
Moeten trillingsverschijnselen onderzocht worden, waarvan de
frequentie meer dan I 0.000 Hz bedraagt, dan zal men hoog-vacuumbuizen gebruiken. Tegenover de gasgevulde buizen hebben zij maar
één nadeel, namelijk dat ze met gelijke anodespanning een ietwat min
der heldere vlek geven, maar daartegenover hebben zij het voordeel
van een veel langeren levensduur, die bijna te vergelijken is met dien
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van de gewone radioversterkerlampen. Daar in het vacuum praktisch
geen ionen kunnen gevormd worden, die eigenlijk de oorzaak van de
nulpuntfout zijn, blijft dit gebrek bij de vacuumbuizen achterwege.
Daarom is het ook niet noodig den hals met tinfolie te omwikkelen.
Men heeft er alleen op te letten, dat zoowel de kipspanning alsook de

te meten spanning volkomen symmetrisch ten opzichte van de aarde
naar de twee deflectieplatenparen gevoerd worden. Doet men dit niet,
dan verkrijgt men aan den rand van het lichtscherm dikkere lichtsporen,
waardoor de interpretatie van het oscillogram noodeloos bemoeilijkt
wordt. In dit verband beschouwen wij de figuren 495 en 496, waarvan
de eerste de asymmetrische, de tweede de symmetrische spanning ten
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opzichte van de aarde verduidelijkt. Met de reeds verworven kennis
zullen ons deze figuren reeds zonder meer duidelijk zijn, zoodat elke
toelichting onnoodig lijkt.
Wordt de buis van buiten af magnetisch beïnvloed, d.i. met deflectiespoelen, dan behoeft men op de hierboven bedoelde symmetrie na
tuurlijk niet te letten. Nochtans zal men steeds trachten alle metingen
slechts statisch uit te voeren, daar men dan ten volle kan profiteeren
van het groote voordeel der vacuumbuis, namelijk te werken zonder
stroomverbruik. Bij deze buis is de weerstand tusschen de deflectieplaten werkelijk oneindig hoog, indien men geen rekening houdt met
de steeds voorhanden isolatiestroomen.
De werking der kipapparaten (kipgeneratoren) hebben wij even
eens in hoofdstuk IV reeds leeren kennen. In moderne oscillografen
worden bijna uitsluitend thyratrons of lampenkipapparaten gebruikt.
Op de gebruikte schakelingen zullen wij hier niet nader ingaan. Wie
zich hiervoor interesseert raadplege het werk « Elektrische Kippschwingungen » van Ing. Heinz Richter ( 1940 Leipzig, S. Hirzel). Wij zullen
echter vooral de problemen bestudeeren, welke optreden bij het prak
tisch werken met kipschakelingen, maar die vaak gedurende de be
handeling der theoretische grondslagen niet worden aangeroerd.
Wie zich, zonder deze problemen te kennen, praktisch bezig
houdt met kipschakelingen, ontmoet ongetwijfeld moeilijkheden, die
kunnen vermeden worden, wanneer men grondig vertrouwd is met de
reeds door anderen opgedane ervaringen bij het werken met kipscha
kelingen. Daarom zullen wij hier de eischen bespreken, waaraan elk
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goed werkend kipapparaat moet beantwoorden, om in de praktijk be
hoorlijk te kunnen werken. Wij zullen verder de daarbij optredende
verschijnselen en moeilijkheden opsommen, hunne oorzaken verklaren,
en de maatregelen voor het opheffen van deze moeilijkheden aan
geven. Deze beschouwingen kunnen niet alleen gemaakt worden voor
kipapparaten in oscillografen, maar ook voor kipapparaten welke in
de televisietechniek gebruikt worden.
De te vervullen e i s c h e n kunnen in tien punten onderverdeeld
worden, die men best als volgt formuleert:
1 ° De toename der kipspanning, dus de toename der spanning
aan den kipcondensator moet zooveel mogelijk geschieden evenredig
met den tijd, d.i. gelijkmatig toenemen over gelijke tijdruimten. Anders
gezegd: het verband tusschen de spanning aan den kipcondensator en
den voor het laden van dezen condensator noodigen tijd moet door een
rechte lijn kunnen worden voorgesteld.
2° Het frequentiebereik, binnen hetwelke men kiptrillingen kan
opwekken, moet zoo groot mogelijk zijn; de spanning der opgewekte
trillingen mag met de frequentie in het geheel niet of slechts zeer
weinig veranderen.
3° De amplitude der opgewekte kiptrillingen moet zoo groot mo
gelijk zijn, en tevens binnen ruime grenzen onafhankelijk zijn van de
frequentie. Verder mag de amplitude niet onder den invloed van een
geringere capacitieve, inductieve, of ohmsche belasting verminderen.
4° De ontladingstijd van den kipcondensator moet zoo kort mo
gelijk zijn, en bij kipapparaten voor oscillografische doeleinden niet
meer dan 10 % bedragen van de toenamctijd of ladingstijd. (Voor
kipapparaten voor televisiedoeleinden mag de ontladingstijd hoogstens
5 % bedragen voor het beeld en 10 % voor de lijn.) Deze waarde
moet onafhankelijk zijn van amplitude en frequentie.
5° Met betrekking tot de synchronisatie dient er voor alles voor
gezorgd te worden, dat het kipapparaat in elk opzicht synchroni
seert zonder terugwerking. Het mag niet voorkomen, dat
onder den invloed der synchroniseerende spanning de vervulling der
condities 1 tot 4 in gevaar komt, d.i. de synchroniseerspanning mag
geen ongunstige werking uitoefenen op het relaxatieverschijnsel (kipverschijnsel). Anderzijds mag de synchroniseerende spanning geenerlei verandering ondergaan, wat het verloop, de phase, de frequentie
en de amplitude betreft, wanneer zij naar de synchroniseerklemmen
van het kipapparaat gevoerd wordt. Dit geldt ook voor het geval, dat
de inwendige weerstand van den generator der synchroniseerende span
ning zeer hoog is. Tenslotte moet de synchroniseering volkomen stabiel
zijn; er mogen dus geen sprongen of onregelmatigheden in de figuur
op het lichtscherm voorkomen. Bovendien moet de synchroniseering
met een zeer lage spanning, liefst minder dan 1 Volt mogelijk zijn.
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6° De uitgangsspanning van het kipparaat moet een volkomen
symmetrische spanning ten opzichte van de aarde zijn, om een
behoorlijke werking van de vacuumkathodestraalbuizen te verkrijgen.
(Deze eisch vervalt door het gebruik van buizen met asymmetrische
deflectieplaten, o.a. Philips DG 3-2, DG 7-2, DG 9-3, DN 9-5, Gundelach KP 218. N. v. d. vert.)
7° Onder den invloed van uitwendige inwerkingen, zooals schom
melingen der netspanning, temperatuurschommelingen, enz., mogen de
bedrijfseigenschappen van het kipapparaat niet of maar zeer weinig
veranderen.
8° De bediening van het kipapparaat moet voor alles zoo een
voudig mogelijk zijn, en de aanwijzingen op de verschillende regelknoppen mogen geen twijfel overlaten. Ook dienen zij volkomen onaf
hankelijk van elkaar geregeld te kunnen worden.
9° De levensduur der kipinrichting moet zoo groot mogelijk zijn,
I 0° De kipinrichting moet zoo degelijk en eenvoudig mogelijk
gebouwd zijn.
Deze tien punten hebben even veel belang voor den constructeur,
den ontwikkelingstechnicus en den ingenieur. Wij willen er echter de
aandacht op vestigen, dat er thans nog geen enkel kipapparaat bestaat,
dat volkomen aan deze eischen beantwoordt, zij zijn te streng en te
omvangrijk. Het is nochtans goed en tevens van veel belang, steeds de
ideale uitvoering van het betreffende apparaat voor oogen te houden;
daardoor komt men er vanzelf toe, met eventueele onvolmaaktheden
rekening te houden, en elke mogelijke verbetering aan te brengen, om
zoodoende steeds een meer ideaal apparaat te verkrijgen.
Daar het ideaal bij de kipapparaten nog niet bereikbaar is, moeten
wij vooreerst bij hunne ontwikkeling en ook bij het praktisch werk met
deze apparaten nog compromissen sluiten. Met dè wijze, waarop deze
compromissen gesloten worden, staat of valt gewoonlijk de kwaliteit
der inrichting. De hiernavolgende toelichtingen zullen aantoonen, op
welke wijze wij aan de verschillende eischen kunnen tegemoet komen,
voor zoover dit eenigzins mogelijk is.
Betreffende I. In de praktijk is een evenredige spanningstoename
met den tijd maar alleen mogelijk, wanneer de ladingsstroom gedurende
de lading constant wordt gehouden, en als men er tevens voor zorgt,
dat tijdens de lading geen vreemde ontlading van den condensator
kan optreden. Dit zou b.v. kunnen voorkomen, wanneer de uitgangsklemmen van het kipapparaat met de aansluiting van den kipcondensator in verbinding staan, en met een betrekkelijk kleinen weerstand
belast zijn. Deze weerstand kan een capacitieve, een inductieve, of
een ohmsche weerstand zijn. Hoe men de schakeling moet inrichten,
om een evenredige toename der spanning te verkrijgen, hebben wij
reeds in hoofdstuk IV toegelicht.
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Heeft men de noodige maatregelen getroffen, en verkrijgt men
dan nog geen lineaire spanningsverhooging, dan zal men in de eerste
plaats de met den kipcondensator parallel geschakelde organen onderzoeken.
Bij oudere inrichtingen, vooral bij die zonder navolgenden ver
sterker, zijn de deflectieplaten der Braunsche buis meestal direct pa
rallel met den kipcondensator geschakeld. De capaciteit der verbindin
gen beïnvloedt het verloop der spanningstoename niet, want met der
gelijke schakelingen wordt hierdoor de kipcapaciteit slechts verhoogd;
in het ongunstigste geval wordt de kipfrequentie eenigzins gewijzigd.
Daarentegen is een ohmsche lek der aangesloten platen van belang.
Bij gasgevulde buizen wordt de weerstand tusschen de deflectieplaten
zoo klein, dat de schadelijke lekstroom bijna gelijk wordt aan den ladingsstroom. Hierdoor ontstaan groote vervormingen der kipkromme,
die meestal met de gevreesde uitwendige nulpuntfout der Braunsche
buis identisch zijn, en een juiste interpretatie der oscillogrammen vaak
onmogelijk maken. Daarbij komt, dat de weerstand der deflectieplaten
geen constante, maar een functie der aangelegde spanning is; m.a.w.
de lekstroom neemt niet evenredig met de aangesloten kipspanning
toe, maar de toename geschiedt veel vlugger. De kipkromme heeft dan
een uitgesproken negatieve bocht, en ze is geenszins meer geschikt als
criterium voor den tijd.
Men kan dit verhelpen door tweeërlei maatregelen. De eerste
bestaat in het vervangen der gasgevulde lamp door een vacuumlamp;
dat is eenvoudig maar duur. De werking is alleszins 100 %, want de
weerstand in het vacuum is praktisch oneindig hoog, en dit is ook het
geval voor den isolatieweerstand van het glas. Het is goedkooper tus
schen de deflectieplaten en den kipcondensator een versterkerlamp te
schakelen, waardoor de verliezen gecompenseerd worden. Hiervoof is
elke spanningsversterkerlamp geschikt, vermits de verliezen slechts en
kele milliwatt bedragen. De hierdoor veroorzaakte onkosten zijn niet
bizonder groot, indien geen al te hooge kipspanningen vereischt wor
den, dus wanneer men met lage straalspanningen werkt, en gevoelige
kathodestraallampen gebruikt. Gebruikt men een dergelijken verster
ker, dan is de kipcondensator maar alleen door den roosterkring der
versterkerlamp belast; de weerstand van dezen kring kan door de
keuze van een hoogen roosterlek en een voldoende negatieve voorspanning willekeurig hoog gemaakt worden. Het is verbazend, hoe vlug
men aldus een hopeloos kreupele kipkromme door den opgegeven
maatregel recht kan maken.
Vanzelfsprekend zijn schadelijke deflectiestroomen ook mogelijk,
tengevolge van een grooten verlieshoek van den kipcondensator. Deze
moet dan alleszins zeer slecht zijn. Desondanks is het raadzaam, van
den beginne af, naar een zoo goed mogelijke uitvoering te zoeken,
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dus een condensator met lucht-, mica- of trolitulisolatie te gebruiken.

Zoogenaamde bakelietisolatie zal men in elk geval vermijden.

Er zijn gevallen bekend, waarin een sterke vervorming der kipkromme alleen veroorzaakt werd door bakelietcondensatoren.
Bizondere aandacht zal men besteden aan den inwendigen weer
stand van de ontladingsorganen, die parallel geschakeld zijn met den
kipcondensator. De toestand is niet zoo, dat men den inwendigen weer
stand van dit orgaan gedurende de ladingsperiode altijd kan beschou
wen, alsof deze te verwaarloozen groot is. Dit is wel het geval voor
verschillende vacuumkipinrichtingen, die met sterk vergrendelde lam
pen werken, en ook voor zeer goede thyratrons, maar dit is niet het
geval voor eenvoudige glimlampen. Zij zijn aan dezelfde wet onder
worpen als het systeem der deflectieplaten in een Braunsche buis met
gasvulling. Nu heeft de ervaring geleerd, dat er goede buizen bestaan
met een hoogen aanvangsweerstand en slechte buizen met een tamelijk
lagen inwendigen weerstand, die gedurende het werken met de oscillograafbuis zeer gemakkelijk en nulpuntfout doen ontstaan.

Hierop zal men dus bizonder letten, en wij willen tevens doen
opmerken, dat kipschakelingen met eenvoudige glimlampen thans bijna
niet meer gebruikt worden.
Niet de absolute grootte van den schadelijken lekstroom in een
met den kipcondensator parallel geschakeld orgaan is van beslissenden
invloed op de tendenz der kipkromme, maar de verhouding tusschen
den lekstroom en den ladingsstroom van den condensator. Hoe grooter
deze verhouding is, hoe kleiner men dus den ladingsstroom neemt, des
te sterkere vervorming heeft men te vreezen. Kan men om eene of
andere reden den schadelijken lekstroom niet meer verminderen, dan
zal men trachten den ladingsstroom te verhoogen. Voor een bepaalde
kipcapaciteit beteekent dit natuurlijk een verhooging der kipfrequentie;
men kan dit tegengaan door het verhoogen der kipcapaciteit. Alleszins
mag men den ladingsstroom ook niet te sterk nemen, opdat men een
gunstige verhouding tot den ontladingsstroom over de aangesloten kiplamp zou verkrijgen; immers daarvan hangt de procentueele duur van
den terugloop af, zooals gemakkelijk is in te zien. Neemt men een
kleine verhouding, dan loopt men gevaar een betrekkelijk groote teruglooptijd te verkrijgen, wat ongewenscht is (zie punt 4 hierboven).
Een compromis is bijgevolg noodig. De gunstigste condities verkrijgt
men bij een voorafgaandelijke proefneming.
Dat de hierbovengenoemde kipspanningsversterker de aangelegde
kipspanning zonder vervorming moet versterken, is vanzelfsprekend.
Door juiste dimensioneering, waarbij de uit de algemeene versterkertechniek bekende grondregelen dienen toegepast te worden, is een vervormingsvrije versterking gemakkelijk te bereiken. Het best is de kri983

tische grootten, dus de bedrijfsspanningen en de uitwendige weerstan

den gedurende de voorafgaande proefnemingen regelbaar te maken.
Men kan dan het regelen der kipkromme op het lichtscherm volgen.
Op die wijze leert men de werking van den versterker kennen.
Betreffende 2. Wat de schakeling betreft, is het verkrijgen van
een groot frequentiebereik betrekkelijk eenvoudig. De frequentie der
kipspanning is bepaald door de grootte van den ladingsweerstand, dus
door den ladingsstroom, en door de grootte van de kipcapaciteit; ver
der ook door het verschil tusschen de ontsteking en de uitdoovingsspanning der kiplamp. Reeds bij onze beschouwingen over eisch I heb
ben wij gezien, dat er blijkbaar een gunstige verhouding bestaat tus
schen condensator en weerstand. Neemt men den ladingsstroom te zwak
in verhouding van de kipcapaciteit, dan ontstaat gemakkelijk vervor
ming der kipkromme; neemt men daarentegen den ladingsstroom in
verhouding met de kipcapaciteit te sterk, dan wordt de teruglooptijd
veel grooter. Daarom kan men in de praktijk de theoretisch moge
lijke frequentieruimte met een enkele kipcapaciteit niet bestrijken; bij
gevolg voorziet men meestal meerdere kipcondensatoren van verschil
lende grootten, zoodat men met behulp van een schakelaar het apparaat
kan aanpassen volgens de omstandigheden. Vooral in het belang van
eisch 3 (onafhankelijk van de amplitude) is het gewenscht zeer vele kip
condensatoren te voorzien, dus de verschillende frequentiegebieden
zoo goed mogelijk onder te verdeden; dan vermijdt men stellig de opge
geven ongewenschte nevenverschijnselen.
De invloed der amplitude zal zich nochtans doen gelden en voor
n.tamelijk bij de twee grensgevallen, namelijk bij een kipfrequentie be
neden I Hz en boven I 0 kHz.
Gaat men met de kipfrequentie zeer ver naar beneden, dan kan
het gebeuren, dat de amplitude sterk afneemt, daar de aangesloten kipspanningsversterker niet meer mee wil. Het is best de Loftin-Whiteschakeling te gebruiken, die ook nog zeer langzame schommelingen
goed versterkt. Is dit om eene of andere reden onmogelijk, dan moet
men de koppelcapaciteiten voldoende verhoogen. De kipinrichting zelf
stelt voor het opwekken van zeer langzame trillingen gewoonlijk geen
grens, integendeel, de meeste inrichtingen werken op lage kipfrequenties
zeer stabiel.
Bij de bovenste frequentiegrens is de toestand anders. Gaat men
boven de 6 KHz, dan worden schakelingen met gasontladingslampen
meestal onbruikbaar, daar de tijd die noodig is, om de ionisatie der
glimruimte op te heffen, veel grooter is dan den periodenduur (ver
traging der ontsteking) . Men herkent dit aan een snelle vermindering
der kipamplitude en aan een langen teruglooptijd. Worden frequen
ties boven de opgegeven waarde verlangd, dan is men verplicht vacuumlampschakelingen te gebruiken, waarbij de hierboven vermelde ver-
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schijnselen niet meer optreden. Met deze schakelingen kan men zonder
eenige moeite hoogfrequente kiptrillingen opwekken.
Nochtans kunnen niet alleen faktoren in verband met de schake
ling, maar ook andere redenen oorzaak zijn van een snelle amplitudevermindering bij hoogere frequenties. Zoo kan het o.a. gebeuren, dat
de aangesloten kipspanningsversterker een te hooge capacitieve neven
sluiting vormt, vooral wanneer de versterker aperiodisch werkt; de
rooster- en anodekringen bevatten dan meestal zeer vele schadelijke
capaciteiten. Voor den versterkertechnicus ligt het middel voor de hand.
Met kipapparaten zonder versterker is het verder vaak onmogelijk met
de kipfrequentie boven een zekere grens te gaan, wanneer de aange
sloten deflectieplaten der Braunsche buis en hunne verbindingen een
zekere minimumcapaciteit hebben, die ondanks de volledig uitgedraai
de kipcondensator toch nog altijd werkzaam is. Door vermindering van
den ladingsstroom kan men dan de frequentie nog altijd wel opvoeren,
maar wegens de onvermijdelijke vaste capaciteit komt men steeds meer
in het bereik eener ongunstige verhouding tusschen deze capaciteit en
den ladingsstroom; vervormde kipkrommen zijn natuurlijk onbruikbaar.
In dergelijke gevallen zal men er steeds zorg voor dragen de schade
lijke capaciteiten, die parallel met de ontladingslamp geschakeld zijn,
zoo klein mogelijk te houden.
Wij zien dus, dat de invloed van de amplitude op de kipfrequentie
aan de uiterste grenzen moeilijk te vermijden is. Daarentegen is het
niet moeilijk in de daartusschen gelegen ruimte den invloed der amplitude te beperken door een zoo groot mogelijke onderverdeeling der
kipcapaciteiten. De bovenste en de onderste grens kunnen door het
gebruik van ruime versterkers en capaciteitsarme montage ver uit elkaar getrokken worden.
Betreffende 3. De invloed der frequentie op de amplitude werd
reeds bij eisch 2 besproken. De grootte der amplitude is in de eerste
plaats afhankelijk van het verschil tusschen de ontstekings- en uitdoofspanning, of indien een versterker gebruikt wordt, van de verster
king. De beschikbare bedrijfsspanningen moeten vanzelfsprekend
hoog genoeg zijn. Kipapparaten zonder achternakomende versterking
zijn zeer gevoelig aan belasting met uitwendige weerstanden, zelfs wan
neer die zeer hoog zijn. De amplitude zal weldra verminderen, en af
en toe zal hierdoor een vervorming der kromme ontstaan. In dergelijke
gevallen is het achternaschakelen van een versterker steeds raadzaam.
Ook hier volstaat het in de meeste gevallen lampen als spanningsversterkers te gebruiken voor de deflectie van de kathodestraal. Moet
nochtans een grootere kipenergie door het apparaat geleverd worden,
dan zijn vanzelfsprekend eindlampen onmisbaar. Dit is voornamelijk
het geval, wanneer de kathodestraal der Braunsche buis magnetisch ge
stuurd wordt. In dit geval is de gebruikte energie, die nochtans hoofd-
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zakelijk uit wattloozen stroom bestaat zeer aanzienlijk. Het verdient
aanbeveling voor de eigenlijke deflectielamp nog een spanningsversterker te schakelen, daar de roosterkring van krachtversterkerlampen
eigenlijk een vrij sterke belasting van den kipgenerator vormt.
Betreffende 4. Wij hebben er reeds op gewezen, dat de teruglooptijd in hooge mate afhankelijk is van de verhouding tusschen den
ladings- en den ontladingsstroom. Dat de ontladingsstroom zoo sterk
mogelijk moet zijn is vanzelfsprekend, want een sterke ontladings
stroom bewijst dat de inwendige weerstand der ontladingsbaan zeer
laag is, en het wijst tevens op de kortst mogelijken ontladingstijd van
den kipcondensator, dus ook op korten teruglooptijd. De inwendige
weerstand van de ontladingsbaan wordt uitsluitend door de eigenschap
pen der ontladingslamp bepaald. Gewone glimlampen onderscheiden
zich in het geheel niet gunstig in dit opzicht. Beter zijn de thyratrons,
waarmede men met een geschikte inrichting ook den minimum terug
looptijd voor televisiedoeleinden verkrijgen kan, en die slechts 5 of
10 % van den ladingstijd bedragen mag. Het best in dit opzicht zijn
vacuum inrichtingen, die men alleszins zorgvuldig moet weten te kiezen.
Een merkelijke vertraging van den teruglooptijd kunnen de aan
gesloten achternakomende versterkers doen ontstaan. Wanneer men den
versterker beschouwt als een parallelcapaciteit met de ohmsche weer
standen, wat in principe mogelijk is, dan is het duidelijk, dat deze capa
citeiten een zekeren tijd noodig hebben, om zich na het plotseling ver
dwijnen der sturende kipspanning weer te ontladen. Zijn de uitwendige
weerstanden van den aperiodischen versterker hoog, dan zal de ont
lading een zekeren tijd vereischen, die van de Braunsche buis uit ge
zien, hetzelfde effekt heeft als een verlenging van den teruglooptijd.
Men kan dit verhelpen, door den versterker en zijn verbindingen zoo
capaciteitsarm mogelijk op te bouwen. Ook de uitwendige weerstan
den zal men, indien mogelijk, niet te groot nemen. Kortom: men zal
alles doen om de tijdconstante van den versterker zeer klein te houden.
Zij mag nooit stijgen tot de grootte-orde van den natuurlijken terug
looptijd der eigenlijke kipinrichting. Vanzelfsprekend kunnen ook zelfinducties aan den uitgang van den versterker vertragend werken op den
terugloop van de kathodestraal. Derhalve moet men — vooral op
hooge frequenties — het gebruik van ijzerhoudende deflectiespoelen
zoo mogelijk vermijden, daar ze meestal aanzienlijke vertraging ver
oorzaken. Dit werkt vooral storend op televisie-apparaten, maar het is
ook bij het oscillografeeren ongewenscht. Men zal de zelfinducties
slechts zoo groot nemen als volstrekt noodzakelijk is.
Betreffende 5. De juiste synchroniseering der kipspanning is een
der belangrijkste problemen. Het moeilijkst zijn gloeilampen te synchroniseeren, indien zij geen eigen stuurelectrode hebben. Manfred von
Ardenne heeft destijds buizen met uitwendige synchronisatie ontwik-
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keld, die voor den toenmaligen stand der techniek zeer goed werkten;
nochtans moet men hierbij rekenen op groote terugwerkingen, voor
alles op de synchroniseerende spanning. De capacitieve belasting der
synchroniseerspanningsbron is zeer aanzienlijk, en vervormingen der
meetspanningskromme komen geregeld voor. Beter zijn buizen met
stuurelectrode, zooals die door Philips en Pressler in den handel ge
bracht worden. In de meeste gevallen volstaat een aankoppeling over
kleine capaciteiten, die zelfs voor de laagste frequenties niet grooter
dan 50 cm behoeven te zijn De invloed op de synchroniseerende span
ning is dan zeer gering. Bij thyratrons is de toestand veel slechter. Tot
het bekomen van een behoorlijke synchronisatie heeft men hier niet
alleen spanningen, maar soms vrij sterke stroomen noodig, waarbij de
synchroniseerende spanning zelf niet noodzakelijk groot moet zijn. Dat
men in dergelijke gevallen een terugwerking op de kromme der syn
chroniseerende spanning verkrijgt, behoeft wel niet nader toegelicht te
worden. Vaak is het zelfs doelmatig, tusschen meetspanning- en synchronisatieklem een kleine versterkerlamp te schakelen, die elke terug
werking voorkomt, indien de schakeling goed gedimensioneerd is. Ook
bij vacuuminrichtingen is de toestand niet altijd zoo gunstig, als men
in het algemeen veronderstelt. Er zijn wel schakelingen, die met het
oog op de synchronisatie werkelijk ideaal zijn; anderzijds kan, met
overigens goed werkende lampkipschakelingen, maar slecht, en met
groote terugwerking gesynchroniseerd worden. Bijgevolg is het vermij
den der terugwerking op den ingang in de eerste plaats een probleem,
dat verband houdt met de schakeling en met de lamp. Door synchronisatieversterkers kunnen deze moeilijkheden echter in bijna alle gevallen
vermeden worden.
Andere problemen zullen wij ontmoeten bij de synchronisatie,
waar het er om gaat, de invloed der synchronisatie op de kipkromme
zoo klein mogelijk te maken. In dit opzicht speelt de juiste instelling
van het synchronisatiesein, d.i. de koppelingsgraad tusschen de syn
chroniseerende spanning en de synchroniseerelectrode van het kipapparaat, een grooten rol.
Het synchronisatiesein is juist gekozen, wanneer de figuur op het
lichtscherm stabiel blijft, dus geen neiging vertoont zich te verplaatsen
of te verspringen, en wanneer anderzijds bij geringe vergrooting de
hierboven gemelde koppeling geen zichtbare vervorming der figuur
verwekt. Om een rustige figuur te verkrijgen, is het noodig de synchronisatie-impuls zeer sterk te nemen, d.i. men moet een vervorming der
kipkromme op den koop toe verdragen. Daarvan is meestal een veront
reiniging van den synchronisatietak door stoorspanningen der schuld, die
van het net of door capacitieve strooiïng van een andere spannings
bron kunnen voortkomen. Men moet dan beproeven de stoorspanning
op een of andere wijze onschadelijk te maken. Onder meer is ook de
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frequentie-afstand tusschen de synchroniseerende spanning en de niet
gesynchroniseerde vrije kipspanning te groot. Het best beproeft men,
Zonder aansluiting der synchronisatieverbindingen, de kipfrequentie der
synchroniseerende spanning door het regelen van den ladingsstroom zoo
dicht mogelijk te benaderen, om pas dan de synchroniseerklemmen aan
te sluiten. Op die wijze kan men het synchronisatie-impuls onder meer
aanzienlijk verzwakken. Door voldoend sterke synchroniseering kan men
weliswaar in bijna alle gevallen een rustige figuur en een stabiele wer
king verkrijgen, men zal er echter altijd naar trachten, met een zoo
zwak mogelijk synchronisatiesein uit te komen, om een geringe terugw erking te verkrijgen.
In de meeste gevallen wordt door een te sterk synchronisatiesein
een vermindering der kipspanningsamplitude veroorzaakt, of wordt een
gekneusd beeld op het lichtscherm gevormd. Heeft men dergelijke
figuren een paar malen gezien, dan heeft men meestal geen moeilijkheid
meer, om daarin dadelijk een te sterk synchronisatiesein op het eerste
zicht te herkennen. Natuurlijk is het van belang, dat de synchronisee
rende spanning zoo onvervormd mogelijk op de synchroniseerelectrode
der betreffende lamp gebracht wordt. Zoo mogelijk zal men slechts
met een RC-koppeling werken. Transformatorkoppeling veroorzaakt in
de meeste gevallen ongewenschte vervormingen en phaseverschuivingen, die slechts moeilijk te vermijden zijn. Zijn de frequenties zeer laag,
dan is in sommige gevallen een gelijkstroomkoppeling aan te bevelen,
die echter, wat de schakeling betreft, allerlei moeilijkheden met zich
brengt.
Betreffende 6. Vele kipapparaten, die men onderzoekt met be
trekking tot de symmetrie der deflectiespanningen, vervullen dezen
eisch, ondanks de in de schakeling getroffen maatregelen, slechts on
volkomen.
Wordt de ten opzichte van de aarde symmetrische deflectiespanning door twee kipspanningsversterkers in balansschakeling verwekt,
dan komt het er vooral op aan, dat deze lampen werkelijk goed uitge
balanceerd zijn, d.i. volkomen symmetrisch werken. Het is goed, de
door elke lamp geleverde deflectiespanning afzonderlijk op het licht
scherm der Braunsche buis te onderzoeken, waarbij vóór alles wordt vast
gesteld, of de door de beide lampen geleverde kipamplitudes ook werke
lijk even groot zijn. Een eenvoudige regeling der anodestroomen tot ze
juist even sterk zijn, is niet voldoende. Wekt men de symmetrische de
flectiespanning op met behulp van kiptransformatoren met middenaftakking --- waarvan de dimensioneering, terloops gezegd, buiten
gewoon moeilijk is — dan moet men onderzoeken of de wikkeling zelf
wel volkomen symmetrisch is. Is dit niet het geval, dan dienen de wik
kelingen door verschuiving der aftakking zorgvuldig gecompenseerd te
worden.
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Betreffende 7. De gevaarlijkste invloeden van buiten zijn de
schommelingen der netspanning. Zij werken niet zoozeer op de amplir
tude van de opgewekte kiptrilling maar wel op de kipfrequentie. Eene
netspanningsvariatie van slechts enkele procent kan gepaard gaan mef
zeer groote schommelingen der kipfrequentie. Vanzelfsprekend lijdt
de synchronisatie daardoor; het is bijgevolg zeer raadzaam in het voedingsdeel van het kipapparaat een inrichting te voorzien, waardoor de
netspanning constant gehouden wordt. Het meest geschikt hiervoor zijn
glimlampen, die parallel geschakeld worden met de spanningsbron, en
waarmede geschikte weerstanden in serie geschakeld zijn.
Dergelijke inrichtingen zijn bekend onder den naam van stabilisatoren. Soms noemt men ze ook afvlaklampen. Zij zijn uitstekend geschikt om zelfs de langzaamste schommelingen der netspanning weg te
werken. Bij onrustige netten (bovengrondsche geleiding^;en) zijn zij onmisbaar, daar het bij sterk schommelende netspanning; onmogelijk is,
gedurende langeren tijd een rustige figuur op het lichtscherm te behouden. Best is n.atuurlijk batterijvoeding. Dan beschikt men steeds
over een constante spanning. Kan dit om economische redenen niet
worden doorgevoerd, of kan men om een andere reden geen stabilisato
ren gebruiken, dan zou men minstens de anodespanning voor de kiplamp
uit een batterij moeten ontnemen. De bedrijfsspanning voor den aan
gesloten versterker behoeft niet zoo constant te zijn, schommelingen
in deze spanning hebben in elk geval geen invloed op de frequentie.
Alle andere uitwendige invloeden kan men meestal verwaarloozen.
Hoogstens komen nog temperatuurveranderingen der onderdeden in
aanmerking, waardoor gewoonlijk een geringe verandering der kipfre
quentie ontstaat. Hiermede zal men vooral rekening houden, wanneer
het apparaat zeer koel is, en onmiddellijk na het inschakelen gebruikt
wordt. Het is altijd goed het apparaat eerst een tiental minuten in te
schakelen, alvorens het te gebruiken, teneinde een normale bedrijfstemperatuur te verkrijgen; na dit tijdsverloop behoeft men geen fre
quentieverandering door temperatuurschommelingen meer te vreezen.
Betreffende 8. De eenvoudige bediening van een kipapparaat vereischt in tegenstelling met de moderne omroepontvangers niet een zoo
gering mogelijk aantal bedieningsknoppen. Integendeel is een zeker aan
tal regelknoppen zelfs gewenscht. De bedrijfscondities zijn ook van ge
heel anderen aard, dan die van den omroepontvanger. Een ontvangtoe
stel moet zoo gebouwd zijn, dat elke luisteraar het gewenschte zendsta
tion zonder eenige moeite kan opnemen. Een kipapparaat echter wordt
gewoonlijk door vaklui bediend, die vaak met technische dingen te doen
hebben. Daarbij komt, dat een kipapparaat gewoonlijk met andere appa
raten samengeschakeld moet worden, waarbij het in ruime mate moet
kunnen aangepast worden. Zoo is het b.v. van belang over een inrich
ting te beschikken, waarmede de straal der Braunsche buis op het licht-
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scherm naar willekeur heen en weer kan geschoven worden, teneinde
het beeld precies in het midden van het scherm te bekomen. Deze in
richting
een eenvoudige potentiometer — monteert men best in het
kipapparaat zelf. Verder moet een kipapparaat voor een oscillograaf be
slist de volgende regelknoppen hebben: grof- en fijnregelaar voor fre
quenties, amplituderegelaar, synchronisatiespanningsregelaar, synchronisatieschakelaar en een netschakelaar.
Dit maakt men den zooeven genoemden potentiometer zes bedie
ningsknoppen, waarvan verder nog vereischt is, dat ze onafhankelijk
van elkaar werken. Afgezien van den amplitudenregelaar is deze eisch
voor alle bedieningsknoppen en voor de gewone schakelingen gemak
kelijk te vervullen; voor het regelen der amplitude is dit slechts door
speciale schakelingen te verkrijgen, vooral wanneer men de amplitudeonafhankelijk van de frequentie wil maken. Natuurlijk verkrijgt men
een omgekeerde beïnvloeding, wanneer men de frequentie onafhan
kelijk van de amplitude wil regelen. Nochtans geldt dit slechts, wanneer
men de amplitudenregeling verkrijgen wil door een verandering van het
verschil tusschen de ontstekings- en de uitdoovingsspanning; zooals dit
bij het thyratron door tusschenkomst van het rooster mogelijk is. De
ladingsstroom is immers altijd constant, en wanneer de kipcondensator
plotseling op een hooger potentiaal moet gebracht worden, dan duurt
dit natuurlijk langer. De invloed van de frequentie op de amplituden
regeling kan slechts door bizondere schakelingen vermeden worden.
Het is eenvoudiger de ingangsspanning van den kipversterker te doseeren, b.v. over een parallel met den roosterkring geschakelden poten
tiometer. In dit geval is de invloed van de frequentie bij de amplituden
regeling gemakkelijk uit te schakelen. Heeft men daarentegen een kip
apparaat zonder den daaropvolgenden versterker, dan moet men een
kippotentiometer voorzien, die eenerzijds geen te lagen weerstand mag
hebben, teneinde de kipspanningsbron niet te sterk te belasten, en waar
van de weerstand anderzijds niet te hoog mag zijn, daar anders ver
vormingen in de kipkromme voorkomen tengevolge van capacitieve
nevensluitingen.
Wil men de amplitude onafhankelijk van de ingestelde frequentie
steeds constant houden, dan is dit door automatische inrichtingen slechts
moeilijk te bereiken. Men zal dan reeds met veel zorg de eischen onder
2 en 3 opgesomd, trachten te vervullen. Het is best de amplitude met
de hand wat bij te regelen, nadat men de frequentie veranderd heeft.
Dit is veel eenvoudiger en niet bizonder moeilijk, daar men den in
vloed der frequentie gemakkelijker kan wegwerken, wanneer men een
versterker voorziet. In elk geval kan men een voor de praktijk vol
doende onafhanelijkheid der twee regelknoppen altijd bekomen.
Betreffende 9. De levensduur van een kipinrichting is in de eerste
plaats afhankelijk van den levensduur der gebruikte lampen. Moderne
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thyratrons hebben een levensduur, die 90 % bereikt van dien der
normale radiolampen, wel te verstaan, wanneer men ze goed behan
delt. In de eerste plaats mag de gloeistroom niet te zwak zijn; ook mag
men ze niet gedurende te langen tijd op zeer lage kipfrequenties doen
werken. In de anodeverbinding
odeverbinding der lampen moet altijd een beveiligingsweerstand geschakeld zijn, daar ze na de ontsteking een zeer lagen inwendigen
endigen weerstand hebben, zoodat zij buitengewoon
buitengewo*
veel stroom zouden opnemen, indien de anodekring geen noemenswaardigein weerstand
had. Daardoor zou een lichtboogontlading ontstaan, die de lamp onbruikbaar zou maken. De andere onderdeden — condensatoren en
weerstanden — vertoonen normale ouderdoms- en slijtageverschijnsewijze belast worden.
len, wanneer ze op een normale
i
Betreffende 10. Of een kipapparaat zijn prijs waard is, kan men
niet beoordeelen aan den prijs zelf, want het zou volkomen verkeerd
zijn op den prijs der onderdeden een besparing te doen, en
slecht materiaal te gebruiken. Nochtans kan men bij een zorgvuldig
ontwerp der schakeling vele niet volstrekt noodige onderdeden ver
mijden. Gedurende een zekere periode was het bij het ontwerp van
kipschakelingen gebruikelijk, op alle mogelijke punten potentiometers
te gebruiken, die de ervaren constructeur, vaak zonder meer, door goed
uitgekozen vaste weerstanden kan vervangen.
Daaruit volgt vanzelfsprekend, dat men ook besparingen kan doen,
door een zoo eenvoudig mogelijke schakeling te gebruiken. Dit heeft
tevens het voordeel, dat eventueel optredende storingen, enz., gemak
kelijker te vinden en op te heffen zijn. Vanzelfsprekend mogen in de
schakeling geen deelen ontbreken, die de behoorlijke werking of de
eenvoudige bediening der inrichting nadeelig beïnvloeden.
Over de voedingsapparaten, die voor de werking der kathodestraalbuis en de kipapparaten de noodige spanningen en stroomen te
leveren hebben, is, afgezien van het hierbovenstaande, weinig te zeg
gen. Daar de bedrijfsspanningen der kathodestraalbuizen gedeeltelijk
zeer hoog zijn, zal men vooral zorg dragen voor goede isolatie; voor
het overige zijn de grondregels van kracht, die wij bij de bespreking
der voedingsapparaten voor ontvangers, enz., in hoofdstuk III leerden
kennen.

c )

Het

gebruik

in

de
kathodest raaloscillograaf
van
d e radiotechniek.

1) Algemeene begrippen. De toepassingsmogelijkheden
van den kathodestraaloscillograaf zijn buitengewoon talrijk, en zij rei
ken ver tot buiten het raam van de hoogfrequentietechniek. Voor den
radiotechnicus zijn vanzelfsprekend, in de eerste plaats, de toepas
singen in de hoogfrequenttechniek van belang. In de voorafgaande
paragrafen hebben wij op het groote praktische bdang van het oscillo-
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r
giafeeren gewezen; desondanks wordt deze methode in de leer- en vak
boeken der radiotechniek slechts zelden uitvoerig genoeg behandeld.
Daarom willen wij de meeste gebruikelijke radiotechnische metingen

en onderzoekingen met den kathodestraaloscillograaf zoo volledig be
schrijven, dat zij door den gevorderden radiotechnicus
zonder meer kunnen worden uitgevoerd
In de hiernavolgende uiteenzetting zullen wij her
*
haaldelijk spreken over horizontale en vertikale deflecIa <97
tieplaten (fig. 277). Verder zullen wij voor den een
Fig. 497.
voud der teekeningen de platen steeds voorstellen zooals in fig. 497, waarin PtPI de vertikale platen, P2P2
de horizontale zijn. Verder is W de Wehneltcylinder,
3<
KG r*
px
5<
die voor oscillografische doeleinden zelden gebruikt
498
wordt. In schakelingen waarin hij geen rol speelt, laten
Fig. 498.
wij hem bijgevolg weg. Het kipparaat wordt in het
vervolg eveneens vereenvoudigd voorgesteld en wel volgens fig. 498.
Daarin zijn SS de synchroniseerklemmen en KK de uitgangsklemmen
voor de kipspanning, die wij als symmetrisch ten opzichte van de aarde
beschouwen.
Het is best elk werk met den oscillograaf in een donkere kamer
uit te voeren(l). Men kan dan met minder heldere vlekken werken,
de straalspanning verlagen, en daarmede de levensduur der lampen
verhoogen. De werkplaats wordt dan doelmatig met een gewone bijenkorfglimlamp verlicht, waarvan de lichtkleur zooveel mogelijk moet
verschillen met de kleur van het lichtscherm. Heeft men b.v. een oscillo
graaf met blauw fluoresceerend scherm, dan zal men bij voorkeur een
roodachtig lichtgevende neonlamp gebruiken. Het zwakke licht der
glimlamp vermindert de gevoeligheid van het oog praktisch niet, ter
wijl de werktafel toch eenigzins verlicht is, waardoor men niet ver
plicht is doelloos om zich heen te tasten. Heldere beelden op het licht
scherm werken overigens ook als een lichtbron, vaak geven zij een ster
ker licht dan de glimlamp.
Het is verder van belang de gevoeligheid der buis voor de bedrijfsrpanningen, die men steeds gebruiken wil, eens en voor altijd nauw
keurig te bepalen. Men maakt onderscheid tusschen de spanningsgevoeligheid en de stroomgevoeligheid. Deze twee waarden zijn, buiten de
geometrische afmetingen der buis in de eerste plaats, afhankelijk van
de anodespanning, in geringere mate van de lensspanning, waarvan de
invloed over het algemeen kan worden verwaarloosd.
De gevoeligheid van een kathodestraallamp is bij benadering om
gekeerd evenredig met de anodespanning. dus is zij geringer naarmate

N.

(!) Alhoewel dit niet volstrekt noodzakelijk is met moderne, lichtsterke buizen. —
d. vert.
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men de anodespanning hooger neemt. Dit is het gevolg van het feit,
dat de snelheid van den electronenstraal toeneemt met den wortel der
anodespanning. Hoe grooter echter de snelheid van den straal is, des
te moeilijker wordt de deflectie. Er is een zekere gelijkenis met een
waterstraal. Laat men uit een waterkraan een zwakken straal vloeien,
dan kan men dezen, zonder bizondere inspanning, met den vinger doen
uitwijken. Opent men daarentegen de kraan verder, zoodat er een krachtigen waterstraal uit spuit, dan wordt het veel moeilijker deze straal
te doen afwijken, en om een even groote afwijking te verkrijgen, is een
grootere krachtinspanning noodig. Het verschijnsel verloopt geheel op
dezelfde wijze met een electronenstraal. Heeft hij — bij hooge anode
spanning — een zeer groote snelheid, dan hebben wij voor dezelfde
deflectie meer kracht noodig, dus een hoogere spanning dan wanneer
de snelheid van den electronenstraal geringer is, d.i. met lage anode
spanning. Omgekeerd kan men zeggen, dat de straal bij hooge anode
spanning door een zelfde deflectiespanning minder sterk wordt beinvloed, dan met een lage anodespanning, m.a.w. met een minder groote
gevoeligheid.
Deze beschouwingen kunnen zoowel gemaakt worden voor de
spannings- als voor de stroomgevoeligheid. De spanningsgevoeligheid
wordt in mm/V gemeten. Deze waarde geeft aan hoeveel mm de
straal uitwijkt onder den invloed van één Volt deflectiespanning. Een
dergelijke maateenheid hebben wij voor de stroomgevoeligheid; zij
wordt gemeten in mm/mA, en men geeft daarmee aan, hoeveel mm
de straal uitwijkt onder den invloed van een stroom van 1 mA door
de deflectiespoelen.
Vanzelfsprekend is dit tevens afhankelijk van de constanten der
spoel, dus van hare grootte, het aantal draadtoeren waaruit ze gewik
keld is en van den afstand der spoel tot den hals der buis. In werkelijk
heid is het immers niet de stroom maar wel het veld der spoel, dat de
uitwijking bepaalt. Vermits voor het overige de spannings- en de stroom
gevoeligheid afhankelijk is van de anodespanning, volgt daaruit, dat
wij voor elke meting de volgende waarden te bepalen hebben:

I. De spanningsgevoeligheid in mm/V voor een bepaalde
anodespanning van het gebruikte buistyp'•e (invloed der buiseigenschappen);

2. De stroomgevoeligheid in mm/mA voor een bepaalde
anodespanning en voor de constanten der deflectiespoelen (invloed
der deflectiespoel).
Gedurende de meting mag men bijgevolg, noch bij statische noch
bij magnetische deflectie, de anodespanning veranderen, en bij mag
netische deflectie mag tevens de afstand der deflectiespoelen niet ver
anderd worden.
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De statische ijking geschiedt best volgens fig. 499. Over een
potentiometer P kan men de span
ca. 50 kil
ning eener batterij B aftakken, en
met een goeden voltmcter V meten.
De afgetakte spanning wordt over
een omschakelaar Sch eerst op de
499
vertikale en vervolgens op de hori
zontale platen gevoerd, oor elk pla
Fig 499.
tenpaar stelt men dan de spanning
zoo in, dat de lichtvlek b.v. 50 mm uit haar oorspronkelijken stand
verwijderd wordt. Dan leest men de daarbij hoorende spanning af.
Het quotiënt van den door de lichtvlek afgelegden weg, dien wij met
een meetlat kunnen meten, en de afgelezen spanning is de gewenschte
ijkwaarde: de spanning in mm/V. In ons geval zou men met een af te
lezen spanning van 50 V een gevoeligheid van 50 ■ 50=1 mm/V heb
ben. Deze waarde is ~— althans voor vacuumbuizen — onafhankelijk

voor de absolute grootte der deflectiespanning, d.i. de afwijking van
den straal geschiedt evenredig met de deflectiespanning. Hetzelfde
geldt voor gasgevulde buizen, echter met zekere beperkingen. De in
wendige weerstand van den generator der
deflectiespanning moet te verwaarloozen
x
klein zijn ten opzichte van den weerstand
tusschen de deflectieplaten. Dit is meestal
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het geval.
De magnetische ijking geschiedt het
best volgens fig. 500. De door de spoelen Sp
vloeiende stroom wordt met behulp van den voorschakelweerstand R
geregeld, en terzelfdertijd op den stroommeter A afgelezen. Men be
paalt den stroom voor een gegeven afwijking der vlek, en vormt het
quotiënt uit deze afwijking en den stroom. Men bekomt aldus de
stroomgevoeligheid in mm/mA. Ook voor de magnetische deflectie
kan men zoowel bij vacuum als bij gasbuizen een benaderende even
redigheid tusschen stroom en afwijking aannemen, in de veronder
stelling dat tusschen den stroom door de spoel en het magnetisch veld
een lineair verband bestaat. De spoelen moeten dus zoo mogelijk geen
ijzer bevatten. Kan men dit om eene of andere reden niet vermijden,
dan zal men toch voorkomen, dat de ijzerkernen verzadigd worden
teneinde nog bij benadering op het rechte deel der magnetiseeringskromme te werken.
Vaak zijn de spanningen en stroomen, die met de buis moeten
gemeten worden, te klein; dan moet men ze in zekere mate versterken.
Tót dit doel gebruikt men dan gevoelige spanningsverstcrkers, die in
principe gebouwd zijn zooals gewone versterkers, maar wat hunne dimensioneering betreft, daarvan heel wat afwijken. Van een oscillograaf994

versterker dient geëischt te worden, dat er geen phasendraaiïng ontstaat
binnen den frequentieband, waarin moet gemeten worden. Verder dient
de bruikbare frequentieband zoo groot mogelijk te zijn, teneinde een
ruim gebruik van den versterker te kunnen maken. Men kan thans ver
sterkers voor breede frequentiebanden bouwen, die tusschen I Hz en
10 MHz behoorlijk werken, maar die echter een versterking van hoog
stens 200 opleveren. Bij het ontwerp van dergelijke versterkers komt
het er in de eerste plaats op aan, met het oog op een zoo groot moge
lijke versterking, de verhouding tusschen de schadelijke capaciteit tus
schen rooster- en anodekringen en der steilheid van de gebruikte versterkerlampen zoo klein mogelijk te nemen. Voldoend kleine waarden
verkrijgt men door het gebruik van zeer steile lampen (b.v. de AL4
met 9,5 mA/V) en door het opnemen der schadelijke capaciteiten
in de sterk gedempte uitwendige resonantieweerstanden van den ver
sterker. Bij geschikte, alleszins zeer moeilijke dimensioneering dezer
kringen gelukt dan de verwezenlijking der oorspronkelijk opgegeven
groote bandbreedte. Door verschillende maatregelen kan men ook den
phasenhoek van den versterker voldoende constant, dus onafhankelijk
van de frequentie, houden. Vanzelfsprekend mogen oscillograafversterkers geen niet-lineaire vervorming veroorzaken.
Voor het werken met oscillografen is het onder meer zeer nuttig
enkele kleine trukjes te kennen. Het komt b.v. vaak voor, dat men de
tijdas, dus de door de kipspanning veroorzaakte lichtstreep moet ijken.
Dit kan o.a. het geval zijn, wanneer men bij de opname van een spanningskromme wil weten, op welk moment deze of gene elongatie van
de kromme voorkomt. Daar de kipspanning lineair is, kan men ze zon
der meer achteraf in kleine tijddeeltjes onderverdeelen. indien men
weet, hoeveel tijd gebruikt wordt voor het afleggen van den geheelen
terugloop. Het is echter veel eleganter, deze tijdindicatie door een hulpschakeling op het lichtscherm zelf te doen ontstaan. Hiervoor gebruikt
men een tweede zeer eenvoudig kipapparaat, en men schakelt in serie
met den kipcondensator een weerstand van ongeveer I 00 Ohm. Het kip
apparaat wordt met de te meten spanning, dus ook met de voor de deflectie dienende spanning van het andere kipapparaat gesynchroniseerd en
zoo geregeld, dat het niet de grondgolf van het deflectie-apparaat maar
als eigen grondgolf een harmonische van hoogere orde opwekt. Werkt
b.v. het eigenlijke deflectie-apparaat met 1.000 Hz, dan moet het
hulpapparaat op 10.000 Hz werken, maar met het eigenlijke deflectieapparaat volkomen synéhroon loopen. De verhouding tusschen de twee
frequenties geeft het aantal tijdverdeelingen op de grondlijn aan. Wil
men b.v. de grondlijn in 10 tijddeelen onderverdeelen, dan neme men
een frequentieverhouding van I : 1 0.
Door den hierboven bedoelden 1 00 Ohm weerstand vloeit de ontladingsstroom van den kipcondensator af; daar deze stroom bij goede
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ontladingslampen zeer sterk is, en slechts zeer korten tijd duurt, be
komt men over den weerstand een zeer korten en voldoend sterken
spanningssprong. Bij een frequentieverhouding van I : I 0 ontstaan op
den weerstand van het hulpapparaat en synchroon met de deflectiefrequentie 10 dergelijke spanningssprongen, terwijl het eigenlijke deflectie-apparaat de tijdas slechts eenmaal op het scherm beschrijft. Met
deze sprongen wordt de Wehneltcylinder der oscillograafbuis zoo ge
stuurd, dat de lichtvlek verdwijnt gedurende den tijd van deze impuls;
daardoor verkrijgen wij een tijdlijn met 1 0 donkere strooken, dus een
maat, die niet in lengten maar in tijdeenheden geijkt is (tijdbazis).
Hierdoor wordt de interpretatie der beelden op het lichtscherm veel
gemakkelijker. Door een geschikte keuze der frequentieverhouding
kunnen wij de verdeeling op de tijdas naar willekeur fijn of grof maken.
Nochtans is de fijnheid der onderverdeeling door den duur der im
pulses beperkt. Het is nochtans mogelijk een lichtlijn van ongeveer
10 cm lengte nog in 20 gelijke deelen zuiver te verdeden.
Blijkt het gebruik van het hulpapparaat in een of ander geval te
omslachtig, dan kan men zich natuurlijk ook behelpen met doorschij
nend papier, dat met acetonkit op het lichtscherm geplakt wordt, en dat
bij voorkeur met een millimeterverdeeling bedrukt is, waarop men ge
makkelijk de tijdmaat kan aanteekenen. Alleszins moet men er dan
voor zorgen, dat het beeld op het lichtscherm voor elke nieuwe me
ting steeds precies in de oorspronkelijke positie gebracht wordt, ten
einde de maatstaf met de figuur te doen samenvallen. Wie herhaal
delijk tijdmarkeeringen noodig heeft, zal deze methode vanzelfsprekend
slechts gebruiken, wanneer het niet anders kan, en liefst niet opzien
tegen de bijkomende onkosten, veroorzaakt door de eerst beschreven
electrische methode.
Ook is de bolvorm van het lichtscherm een hindernis voor het
interpreteeren der oscillogrammen. Om technische redenen is deze bol
vorm moeilijk te vermijden. Nochtans zijn in den laatsten tijd buizen
met volkomen vlak lichtscherm ontwikkeld geworden, maar de doormeter van het lichtscherm is vooralsnog zeer klein. Desondanks blijkt
de aanschaffing van een dergelijke buis voor bepaalde doeleinden loonend te zijn.
Vaak zou men graag een interessant oscillogram opnemen, het
best geschiedt dit door een fotografische opname. In principe — voor
zoover het om rustige beelden gaat — volstaat een gewone camera,
Het objectief moet echter zeer lichtsterk zijn, d.i. minstens een opening
f=3,5 hebben, daar men anders te lang moet belichten. De gevoelig
heid van den gebruikten film moet ongeveer 24 graad Scheiner bedra
gen, en de maximumwaarde zal bij voorkeur overeenstemmen met de
golflengte van het fluorescentielicht der gebruikte buis.
Doorgaans zijn de buizen met blauwachtig licht (calciumwolfra-
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maat) voor fotografische opnamen het best geschikt, men kan echter
ook met wit- en groenlichtende schermen goede resultaten verkrijgen,
wanneer men een voldoend hooge anodespanning gebruikt. De camera
wordt op een statief bevestigd, en zoo voor het lichtscherm opgesteld,
dat het beeld, na geschikte regeling, zoo groot mogelijk en nog vol
doende scherp wordt. Vanzelfsprekend moeten de opnamen geschieden
in een volkomen verduisterde kamer, indien men lichtreflexen wil ver
mijden. Er bestaan speciale camera’s, die rechtstreeks op de buis kun
nen gemonteerd worden, en waarmede opnamen in volle daglicht mo
gelijk zijn; deze apparaten komen voor den radiotechnicus, die slechts
af en toe een opname te doen heeft, niet in aanmerking.
2) Het onderzoek van condensatoren. Het meten
der capaciteit gebeurt best met een meetbrug zooals wij vroeger reeds
beschreven hebben. Daarentegen is de bepaling van den verlieshoek
volgens de gewone meetmethodes tame
lijk omslachtig, terwijl de oscillograaf dit
probleem veel eenvoudiger oplost.
Beschouwen wij fig. 501. De te on
derzoeken condensator C ligt over een klei
nen weerstand R (ongeveer 100 £1) aan
een wisselspanningsbron U. De spanningsval over C wordt aangelegd op de lood
rechte
platen, terwijl de spanningsval over
501
R door een versterker V naar de horizon
Fig. 501.
tale platen gevoerd wordt. De spanning
over R is evenredig met den door C vloeienden stroom en is er mede in
phase. Voor de eigenlijke meting moet men vaststellen of de amplitude
aan C precies even groot is als de door V versterkte spanning over R.
Dit geschiedt best op de volgende wijze: Men sluit eerst de vertikale
platen aan, en meet de lichtstreep, die ontstaat door de condensatorspanning. Men maakt dan de verbindingen los, en verbindt de horizon
tale platen met den versterker. Vervolgens wordt de versterking zoo
geregeld, dat men thans een even lange lichtstreep bekomt als voor de
condensatorspanning. Pas wanneer de amplitudes gelijk zijn, sluit men
de twee platenparen aan, en observeert de gevormde figuur. Werkt de
versterker volkomen phasegetrouw, wat natuurlijk beslist noodig is, dan
ontstaat een cirkel op het lichtscherm, daar de kathodestraal gestuurd
wordt door twee statische velden met gelijke amplitude, en die 90°
ten opzichte van elkaar verschoven zijn. Komen verliezen voor in den
condensator, dan is de phaseverschuiving kleiner dan 90°; in dit geval
wordt de cirkel op het lichtscherm vervormd tot een ellips. De verhou
ding tusschen de kleine en de groote as dezer ellips is een aanduiding
voor den verlieshoek van den condensator; desgevallend kan men ook
vergelijkende metingen met een condensator doen, waarvan de verlies-
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hoek bekend is. Het is van belang, dat R klein blijft ten opzichte van
den capacitieven weerstand van den condensator; in geen geval mag de
waarde
R

0.01 - —TT
<o c
overschreden worden. Daaruit volgt, dat de hierboven voor R opgegeven
waarde van 100 Q geheel willekeurig is, en dat zij tevens afhankelijk is
van de overige constanten, namelijk de frequentie en de capaciteit.
Voor zeer kleine verlieshoeken is het doelmatig twee gelijkphasige
spanningen te gebruiken. Men bekomt dan een schuine lijn in de plaats
van een cirkel. In dit geval kan men reeds zeer kleine verlieshoeken
ontdekken, door het feit dat een lus in het beeld gevormd wordt.
Zooals hierboven reeds vermeld werd, kan men uit den vorm, de
positie en de grootte der ellips conclusies trekken over de phase tusschen spannings- en stroomcomponenten. Dergelijke phasemetingen zijn
zeer belangrijk in allerlei bizondere gevallen, b.v. bij het onderzoek van
televisieversterkers. Derhalve zullen wij de desbetreffende verschijnselen
wat nader bestudeeren. Wij steunen daarbij op een publicatie over dit
thema in het tijdschrift « Radio Mentor - 1938 ».
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Fig. 502.
De stand der ellips, d.i. de hoek, die de groote as met de abscis
vormt, is afhankelijk van de verhouding der amplitudes en van den
phasehoek. Hieronder zullen wij het verband tusschen deze waarden

afleiden.
De positie van de lichtvlek op een willekeurig oogenblik wordt be
paald door de grootte der gelijktijdige deflectie in horizontale en in ver
tikale richting, die met de in aanmerking komende oogenblikswaarde
overeenstemt, d.i. men verkrijgt volgens fig. 502 het punt P, wanneer
y de afwijking in de vertikale en x de afwijking in horizontale richting
is. Zijn de trillingen sinusvormig, A de maximumamplitude in horizon
tale en B die in vertikale richting, en is
de phasehoek tusschen de
twee trillingen, dan heeft men:
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x = A sin (u>t)
(651)
y = B sin (<ot + <p) = B sin (<oi) cos <p + B cos (wf) sin <p
(652)
Om de positie der as te bepalen, moet men in fig. 502 eerst de
hypotenusa r in functie van hoek a berekenen, en dan bepalen voor
welken hoek « de hypotenusa r maximum of minimum wordt.
Om de raakpunten der ellip:>s met de zijden van den omschreven
rechthoek en haar snijpunt met de assen te bepalen, moet men telkens
x = A resp. y == B
ti resp. x=O
x=U resp. y = O te stellen.
Uit de vergelijkingen (651) en (652) dient eerst tot geëlimineerd
te worden. Daartoe vormt men vergelijking (651) om:

sin (wf) =------A

(653)

sin1 (<ut) =------A1

(654)

cos2 (cof) = I — sin2 (cof) = I--------—

A

cos (u>t) =

V A2 — x2

(655)

(656)

A
Brengt men dan de waarde uit vergelijkingen (653) en (656) in
vergelijking (652), dan verkrijgt men:

B ■ sin V -\/ A2 — x2
(657)
y —-------------------- +------------------------------A
A
Beschouwen wij de eerste quadrant, vermits de derde daarmede
symmetrisch ligt. In verband met de hierbovenstaande uiteenzetting stel
len wij achtereenvolgensi x = A, y = B, y = O en x = O, en bekomen:
voor x = A y = B • cos <f> — Bi
(658)
(659)
voor y = B x = A • cos <p = Ai
(660)
voor y = 0 x=A • sin <p=A2
(661)
voor x = 0 ly = B • sin <p = Bj
aangeteekend;
men kan daaruit
Al deze grootten zijn in fig. 503
direct aflezen:
Bi _ B2
(662)
~A~.
A^
B • x • cos <p

Trekt men dus door de zoo berekende punten gelijkloopende lij
nen met de zijden van den rechthoek, dan snijden deze elkaar in de
punten Px en P2. Daar volgens vergelijking (662) de verbindingslijnen
van 0 met P, Pi en P2 alle denzelfden hoek 3 met de abscis vormen,
moeten de punten Px en P2 op de diagonaal van den rechthoek liggen,
In de driehoeken 0 P1 R en 0 P2 Q heeft men dan:
0 P2 = d • sin <p en 0 P1 = d • cos <p
als d de lengte der diagonaal is. Ook deze waarden zijn in fig. 503 aan
geteekend.
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Bijgevolg kan men uit fig. 503 de punten Q, T, U en V
V zeer zorg
vuldig construeeren. Men teekent eerst den rechthoek met A en B. Men
teekent vervolgens een halve cirkel op 0 P als doormeter. Vervolgens
zet men in P op de diagonaal een hoek <p af, waarvan het vrije been den

z___ _
u

p

Ax
f

%

Pf

§
(P5

ó-

n

<5

S.__.

A

1

'b
s

•*-Ai-Aca$ v -**
*

kil

<-

A
503

Fig. 503 (1).
halven cirkelomtrek in Z snijdt. Dan is 0 Z = d ■ sin q> en P Z = d • cos <p.
Zet men deze strooken van 0O uit op de diagonaal af, dan verkrijgt men
de punten P1 en P2.
Door deze punten trekt men loodlijnen op de zijden van den recht
hoek, waardoor men de punten Q, T, U en V verkrijgt. In de derde
quadrant liggen de overeenstemmende punten symmetrisch ten opzichte
van de tot dusver bepaalde punten Q, T, U en V. Men ziet hoe kleiner
SP is, des te kleiner wordt het stuk 0 Z en des te grooter het stuk P Z.
Daardoor komt P2 dichter bij 0 liggen en
Pj dichter bij P. In het uiterste geval voor
<p = 0 vallen 0 en P2 samen. Ellips I uit
fig. 504 verandert dan tot de diagonaal 0 P
(II). Wordt cp grooter, dan heeft het om
gekeerde verschijnsel plaats en voor
SP —90 % wordt 0 Z = d en P Z = 0. P2
valt dan met P samen evenals Px. De
504
Fig. 504.
raakpunten der ellips worden dan terzelfdertijd snijpunten met de assen, d.i. de
(I) Een kleine teekenfout ia te herstellen <p = Z P O niet U P O, zooals in fig. 503.
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groote as valt samen met de abscis en de kleine met ordinaat (Hl),
Om de positie der assen van de ellips te bepalen, stelt men de vergelijking voor haar hellingshoek a:
y
tg a =---- —
(663)
x
y = x • tg u
(664)
Stelt men het tweede lid der vergelijkingen (657) en (664) aan
elkaar gelijk, dan heeft men:

B • sin cp y/ A2 — x2
+
_____

B ■ x • cos <p
__

X • tg a =

(665)

(666)

A • x • tg a — B • x • cos cp =B sin y/ A2 — x2
B2 sin2 cp

x2 = —-------2 A B • cos q-tga+B
cp ■ tg a
A2 • tg2 U- — 2AB2

(667)

Daarentegen kan men uit fig. 502, rekening houdend met formule
(664), de volgende vergelijking vormen:
r2 = x2 4- y2 = x2 4- x2 • tg2 a
(668)
r2
x2 =
(669)
I + tg2 a

Het tweede lid der vergelijkingen (667) en (669) worden thans
gelijk gesteld:
A2 B2 ■ sin2<P
r2
I + tg2 «

(670)

A 2 ■ tg2 a — 2 A B ■ cos <p • tg a 4- B2
A2 B2 sin2 qp (I 4- tg2 a)

u

A 2 • tg2 a — 2 A B • cos Cp • tg a + B2

ü

(671)

Nu heeft men de gewenschte betrekking tusschen r en den hellings
hoek a. Voor het maximum resp. het minimum van r verkrijgt men dan
den hellingshoek der as van de ellips. De maximumwaarde voor r ver
krijgt men uit de bekende formule:
u

du

v

dv

(672)

Men verkrijgt dan:
A2 B2 sin2 qp (1 4- tg2 a)
A2 ■ tg2 « — 2 A B • cos qp • tg o.+ B2
2 A2 B2 • sin2 qp • tg a • cos2 a

cos2 a (2 A2 ■ tg

cl

— 2 A B ■ cos qp)

(673)

I 4- tg2 a

>12 • tg2 a — 2 A B cos <p • tg <x 4- B2
tg a
A 2 • tg a — A B • cos qp

(674)
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(1 + tg2 a) (/P . tg a- A B • cos <p)

= tg a (A2 • tg2 o-2 A B

• COS Cp • tg

a + B2)

(675)

A2 tg a — A B • cos <p + A‘2 • ig
tg3J a
o — A B • tg2 a • cos «P
= A2 . tg2 O —
-9
A B
R • tg2 a • cos <p + B2 • tg a
2/1

A - B

(676)

tg2 a • cos cp + (A 2 — B2) tg a = A B • cos <p

tg'2 a +

42-Ba
A B • cos cp

• tg a = I

(678)

42-B2

(679)

= I - tg2 «
A B • cos <p
tg a
A B • cos <p

/g a -

1 - tg2 a

(677)

(680)

A2 — B2

2 tg a

2 A B • cos cp

2 • cos <p

I - tg2 a

/l2 — B2

A/B-B/A

(681)

Stelt men den hellingshoek der diagonaal van den rechthoek voor
door 8, dan is:
(682)
B/A = tg8
Brengt men dit in vergelijking (681), dan is:
2 tg a
2 cos <p
2 tg 8
• COS Cp
(683)
1 — tg2 a
1 /tg 8 — tg 8
1 — tg2 8
(684)
tg (2 a) = tg (2 8) • cos <p
Hiermee verkrijgt men niet den hellingshoek der as, maar wel het

z

•X-tgfgf)

a
X

C
505

8

Fig. 505.

dubbele van dezen hoek. Daaruit kan men dus den hellingshoek zelf
berekenen. De uitdrukking wordt echter zoo ingewikkeld, dat dit geen
voordeel biedt. Daarentegen bestaat er een eenvoudige grafische methode
om den hoek te construeeren uit vergelijking (684). Hiertoe teekent
men volgens fig. 505 eerst een willekeurig segment x. Op het eene
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einde A vormt men den hoek 2 8, terwijl aan het andere einde C een
rechthoekslijn op dit segment verheven wordt, die de vrije zijde van
hoek 2 3 snijdt in het punt P. Vormt men nu in C met C P den hoek
T» en laat men uit P een loodlijn neer op het vrije been van dezen hoek,
dan verkrijgt men een punt Q. Men verlengt P Q met een afstand x,
en men verkrijgt het punt B. Verbindt men tenslotte nog B met C, dan
is hoek C B Q = 2 a, d.i. de dubbele hellingshoek van de as. Dit is op
eenvoudige wijze af te leiden uit fig. 505, men heeft namelijk:

z=x

(685)

/g(2 8)

y = z • cos <p = x • tg (2 8) • cos <p

tg (2 a) =

y
X

x • tg (2 8) • cos <p

(686)
tg (2 8) • cos SP

(687)

X

Daarmede kent men al de elementen der ellips.
3) Het onderzoek van z e 1 f i n d u c t i e s. De meting van
de verliezen in zelfinducties gebeurt op dezelfde manier als de bepaling van den verlieshoek bij condensatoren. Daarover behoeven wij dus
niet verder te spreken. Bij zelfinducties komt
de oscillograaf in de eerste plaats in aan
u
merking voor de bepaling der permeabili
teit van het gebruikte ijzer, wat met gewone
meetinrichtingen slechts zeer moeilijk te be
reiken is. Voor de overige onderzoekingen,
b.v. de bepaling der zelfinductie, der eigen
capaciteit, enz., gebruikt men beter de ge
wone meetmethodes.
rr-»
De permeabiliteit van het gebruikte
506
Fig. 506.
ijzer kan men best afleiden uit de hysteresiskromme (zie hoofdstuk V). De schakeling voor het zichtbaar maken
van hysteresiskrommen met een Braunsche buis geven wij als fig. 506.
Een wisselstroombron U wekt in een trillingskring, bestaande uit Clt
S en V een stroom ]Y op. De te onderzoeken smoorspoel is IVi (dit kan
ook een hulpwikkeling zijn, die rondom het te onderzoeken ijzer ligt).
S is de deflectiespoel en V een variometer voor het regelen van den
stroom. Om een zoo goed mogelijk sinusvormige stroomkromme te ver
krijgen, neemt men een variometer zonder ijzerkern, waarvan de zelfinductie groot is, vergeleken met die der ijzerkernspoel. Teneinde de
stroomamplitudes zoo groot mogelijk te doen worden, en het ijzer daar
mee in overeenstemming door te sturen, stemt men met behulp van
condensator Cx den kring bij benadering af op de frequentie der wissel
spanning U. Men verkrijgt als abscis op het lichtscherm den stroom door
de spoel. De ordinaat der magnetireeringskromme, d.i. der veld
sterkte resp. het veld verkrijgt men door het aanleggen van de spanning
in wikkeling W2 aan de vertikale deflectieplaten der buis; deze spanning

3“
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is evenredig met het veld der spoel. Ter verkrijging van de juiste phasepositie dienen condensator C2 en weerstand R2. Op Ca, waarvan de weer
stand te verwaarloozen klein moet zijn ten opzichte van den ohmschen
weerstand R2, wordt de in phase verloopende spanning afgetakt, en naar
een versterker V gevoerd, die met de vertikale deflectieplaten verbon
den is, en die zonder phasenvervorming (phasegetrouw) versterkt. On
der den invloed van de met het spoelveld evenredige spanning en van
den spoelstroom vormt zich dan op het lichtscherm, na juiste regeling
van alle electrische waarden, de magnetiseeringskromme van het betref
fende ijzer. De vorm van deze kromme stelt ons in de gelegenheid con
clusies te trekken over de magnetische eigenschappen van het onder
zochte ijzer, zooals wij reeds in hoofdstuk V uitvoerig hebben aange
toond.
4) Het onderzoek van ohmsche weerstanden. Voor
de bepaling van de weerstandwaarde komt de kathodestraalbuis van
zelfsprekend niet in aanmerking; hiervoor dienen de stroom-spanningsmetingen of brugmetingen, en deze zijn daarvoor ook beter geschikt.
Is. het er echter om te doen, de inductieve of de ohmsche componenten
van den weerstand te bepalen, dan is de oscillograaf het ideale hulp
middel.
Men handelt dan precies zooals voor de bepaling van den verlieshoek van condensatoren, d.i. men gebruikt de schakeling van fig. 501,
waarin men den condensator C vervangt door den ohmschen weerstand.
De hulpweerstand R moet natuurlijk zuiver ohmsch zijn. Dan bekomt
men — voor zoover de inductieve of capacitieve componenten van den
te onderzoeken weerstand te verwaarloozen klein zijn — op het licht
scherm een schuine lijn met een helling van 45 % . Is de te onderzoeken
weerstand niet zuiver ohmsch, dan verkrijgt men een lus op het licht
scherm, en uit de grootte daarvan kan men een conclusie trekken be
treffende inductieve of de capacitieve eigenschappen van den weer
stand.
5) Het onderzoek van transformatoren. De permea
biliteit van den ijzerkem kan men volgens de hierboven besproken
methode onderzoeken.
en W2 van fig. 506 worden dan de primaire
en de secondaire wikkeling van den transformator. Ook in dit geval zal
men, ter vermijding van fouten, er op letten, dat de zelfinductie der
ijzerlooze variometerspoelen veel grooter is dan die der transformatorwikkelingen.
Verder is het vooral bij laagfrequenttransformatoren van belang,
de frequentiekromme en de niet-lineaire vervorming e n met en zonder gelijkstroomvoorbelasting te kennen.
Terwijl men de frequentiekromme van een transformator anders
door een moeizame opname der verschillende grootten punt voor punt
bekomt, kan men, met behulp van de Braunsche buis en met een
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eenvoudige hulpinrichting, deze frequentiekromme onmiddellijk op het
lichtscherm zichtbaar maken. De betreffende schakeling geven wij als

fig. 50 7. Een laagfrequentgenerator NG; waarvoor men best een
Pr
zwevingszoemer neemt, en waar
1
M
van de frequentie door draaicon
Pi
densator C binnen het gewenschte bereik kan veranderd worden,
HG
is met de primaire van den te
507
onderzoeken transformator T ver
Fig. 507.
bonden. Er dient voor gezorgd te
worden, dat de inkomende primaire spanning onafhankelijk is van de
frequentie, en bovendien constant blijft. De secondaire klemmen van den
transformator zijn met de vertikale deflectieplate n van de Braunsche buis
verbonden. De horizontale platen zijn met potentiometer P verbonden,
waarover de spanning van een batterij B kan worden afgetakt. De as
van den draaipotentiometer en die van den frequentiecondensator C zijn
mechanisch gekoppeld met as A van een kleinen motor, die met een snelheid van ongeveer 25 toeren per seconde loopt (1.500 toeren per minuut).
De draaisnelheid van den motor behoeft niet uitzonderlijk constant te
zijn.
De as van den potentiometer en die van den draaicondensator
zijn ten opzichte van elkaar versteld. Dit verschil wordt zoo gekozen,
dat de laagfrequentgenerator juist dan de laagst-:e frequentie opwekt,
wanneer op den potentiometer precies de spanning 0 Volt afgetakt
wordt. Beschouwen wij even van naderbij, wat er in deze positie ge
beurt. De horizontale platen hebben dan geen spanning, zoodat de
lichtvlek zich ten opzichte van de horizontale as in rust bevindt. Door
een geschikte gelijkspanning kan men dit rustpunt naar de linkerzijde
van het scherm verplaatsen. Terzelfdertijd heerscht op de transformatorwikkeling de laagste frequentie, waarmede ingevolge de schake
ling een loodrechte lichtstreep overeenstemt. Wordt de motoras iets
gedraaid, dan verschuift de vlek naar rechts, daar de op den potentio
meter afgetakte spanning grooter dan 0 wordt. Bij deze verschuiving
behoort terzelfdertijd een andere frequentie, en in verband met de
weergavekromme of frequentiekromme van den transformator een an
dere spanning. Bijgevolg wordt naast de eerste een tweede niet even
lange lichtstreep gevormd. Dit alles wordt een ontelbaar aantal
malen herhaald, tot de hoogste spanning en de hoogste frequentie be
reikt worden. Dan springt de horizontale spanning op 0 terug, en de
frequentie bereikt eveneens met een sprong weer haar kleinste waarde.
Moest de motoras zeer langzaam draaien, dan zouden wij, volgens de
weergavekromme van den transformator, een zich verlengende of ver
kortende streep van links naar rechts over het scherm zien loopen.

s
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Daar de as ongeveer 25 maal
per seconde draait, kan ons oog de afzonderlijke bewegingen der streep niet meer \
olgen, en er ontstaat —
precies zooals bij een televisieraster — een lichtend vlak, dat boven
en onder begrensd is door de frequentiekromme van den transformator. Vermindert het toerental van <den
’
motor aanzienlijk, dan begint
het beeld te flikkeren, vooral wanneer
---- lichtscherm
----------------- 1 te weinig fos----- het
foresceert.
Fig. 508 toont het uitzicht van een dergelijke lichtschermfiguur.
De frequentiekromme is ideaal, wanneer
de belichte oppervlakte nagenoeg recht
hoekig is. Wij hebben er reeds op gewe
/
/
zen, dat bij dergelijke onderzoekingen
\
/
de ingangsspanning volkomen constant
/
I
moet gehouden worden. Kan men dit om
\
eene of andere reden niet volkomen be
\
reiken, dan moet men de ingangsspanning
\
/
\
op dezelfde wijze oscillografeeren, en op
het lichtscherm van een twee oscillograaf
508
zichtbaar maken. In dit geval verkrijgt
Fig. 508.
men de frequentiekromme, door de quo
tiënten der respectievelijke waarden van uitgangs- en ingangsspanningen te berekenen. Voor dergelijk werk zijn oscillografen met dubbele
straal bizonder goed geschikt, daar men terzelfdertijd de twee lichtende
beelden op een enkel scherm kan opwekken. De interpretatie wordt
dan bizonder eenvoudig.
Heeft men de frequentiekromme op het scherm, dan kan men
op eenvoudige wijze al de veranderingen der frequentiekromme, die
ontstaan door veranderingen aan de schakeling zichtbaar maken. Scha
kelt men b.v. een condensator parallel met de secondaire klemmen,
dan zal, ingeval geen resonantiepunt ontstaat, de rechterzijde van den
lichtenden rechthoek veel vroeger spits toeloopen dan voorheen, daar
de hooge frequenties worden weggeknepen.
De niet-lineaire vervormingen van een transformator kunnen ook
met den oscillograaf op eenvoudige wijze bepaald worden. Een scha
keling, die ter beoordeeling der vervorming, zoowel voor met gelijk
D

T~lT

k 11/

L

'l
K
K >—

509
Fig. 509.
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stroom belaste als voor niet be
laste transformatoren geschikt
is, geven wij als fig. 509. De
primaire wikkeling van den te
onderzoeken transformator T
neemt een gelijkstroom op, die
door batterij B geleverd wordt,
en die met behulp van regelweerstand R veranderd, en

met stroommeter A gemeten kan worden. Verder wordt over conden
sator C uit een wisselspanningsbron U een wisselstroom in de primaire
wikkeling gevoerd. Condensator C moet zoo gedimensioneerd zijn, dat
zijn weerstand te verwaarloozen klein is, vergeleken met den wisselstroomweerstand van de transformatorwikkeling.
Een smoorspoel D dient voor de scheiding van gelijkstroom en wis
selstroom aan de batterijzijde; haar inductieve weerstand moet bijgevolg
zeer groot zijn, en in elk geval veel grooter dan de weerstand der pri
maire wikkeling van den transformator. De secondaire van den transfor
mator is met het vertikale platenpaar van den oscillograaf verbonden,
terwijl de horizontale platen met een kipapparaat aangesloten zijn, dat
een kipspanning levert, die dezelfde frequentie heeft als de wisselspan
ning U. Het kipapparaat is met spanning U gesynchroniseerd. Men ver
krijgt dus op het lichtscherm de spanningskromme der secondaire wikke
ling, en uit haar vorm kan men zonder meer besluiten, of de transforma
tor al dan niet, niet-lineaire vervormingen veroorzaakt. De invloed der
gelijkstroomvoormagnetiseering kan men rustig observeeren tijdens de
regeling van R. Zoolang de gelijkstroom binnen een zekere grens ligt,
ontstaat geen vervorming der kromme; pas wanneer het ijzer magnetisch
verzadigd is, ontstaan vervormingen der kromme. De gelijkstroom kan
men op het instrument aflezen, en in verband hiermede beoordeelen in
hoeverre men de voorbelasting van den transformator kan opdrijven,
zonder dat men voor vervorming behoeft te vreezen. Dit is van groot be
lang bij laagfrequent- en uitgangstransformatoren.
De beschreven methodes zijn niet alleen toepasselijk op laagfrequenttransformatoren maar even goed op hoogfrequenttransformatoren,
voor zoover men bij deze onderdeden over vervorming of een eigen
frequentiekromme kan spreken. Daarop gaan wij verder in onder pa

ragraaf 9.
6) Het onderzoek van t r i 11 i n gs k r i n g e n. Van laagfrequentietrillingsk ringen
-----zullen wij hier niet spre
5
ken, daar zij in de radiopraktijk zeer zelden ge
bruikt worden. Wij zul
len ons beperken tot de
hoogfrequentietrillingskringen, waarop men
met behulp van den kathodestraaloscillograaf
belangrijke onderzoekin
510
gen kan uitvoeren.
Fig. 510.
Hebben wij een
eenvoudige kring, dan is voor ons in de eerste plaats de bepaling van
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het decrement der trillingen van belang. De daartoe noodige schakelin 

gen zien wij in fig. 5 1 0. De te onderzoeken trillingskring LC wordt ver
bonden met de vertikale deflectieplaten van den oscillograaf; de spoel
van den trillingskring is over een koppelspoel Ko met een kleinen zen
der S gekoppeld, waarvan de schakeling geen belang heeft. De zenderfrequentie moet ongeveer gelijk zijn aan de resonantiefrequentie van
den trillingskring.
De zendlamp 5 is met een zoo hooge negatieve roostervoorspanning
vergrendeld, dat zij niet kan genereeren. Nochtans kan men over conden
sator C2 een korten positieven spanningsstoot naar het rooster der lamp
voeren, gedurende denwelken de zender ontgrendeld wordt en werkt.
Deze spanningsstoot wordt geleverd door een inrichting bestaande uit
de lampen Th en V. Th is een thyratron, dat samen met condensator
en den ladingsweerstand Rt kiptrillingen opwekt (zie hoofdstuk IV). In
serie met C\ ligt een lage ohmsche weerstand R van ongeveer 100 Tl,
waardoor de ladings- en de ontladingsstroom van den condensator heen
gaat. De betrekkelijk zwakke ladingsstroom verwekt over R een te verwaarloozen kleinen spanningsval, die niet voldoende is voor het sturen
der aangesloten versterkerlamp V. Daarentegen is de ontladingsstroomstoot veel grooter, daar deze slechts door den inwendigen weerstand van
de thyratron beperkt wordt op het oogenblik, dat deze lamp in functie
komt. De inwendige weerstand van dergelijke lampen bedraagt slechts
enkele 100 Q, en wanneer wij veronderstellen, dat de condensator gedu
rende de versperringsperiode van de thyratron op ongeveer 200 Volt
geladen was, dan kunnen op het eerste oogenblik stroomen in de buurt
van 1 Ampère ontstaan, die over R bijgevolg een voldoend grooten span
ningsval verwekken. Daar de condensator zeer vlug ontladen wordt,
is ook de duur van den spanningstop zeer beperkt; bij goede inrichtin
gen verzwakt hij binnen ongeveer I0-5 sec tot een te verwaarloozen
kleine waarde.

Met dezen korten spanningsstoot kunnen wij niet veel aanvangen,
daar hij met betrekking tot het nulpotentiaal negatief is. Daarom wordt
hij in de versterkerlamp V omgekeerd; om dit te verkrijgen, moet het
rooster der lamp op een zoo laag mogelijke voorspanning gebracht wor
den, en daardoor bekomt men een tamelijk grooten anode-ruststroom;
anders wordt de lamp niet goed uitgestuurd, daar de spanningsstoot een
negatieve richting heeft.
Over den uitwendigen weerstand van V ontstaat nu de gewenschte
positieve spanningsstoot, die — zooals vermeld — over condensator C3
met het rooster van zender S verbonden is. Bijgevolg wordt de zender
telkens als het thyratron aanloopt, voor den duur van den spanningsstoot
ontgrendeld, en gedurende dezen tijd zendt zij hoogfrequentiestooten van
zeer korten duur uit, waarvan de frequentie gelijk is aan de kipfrequentie.
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Over spoel Ko worden ook in trillingskring LC overeenkomstige
korte hoogfrequentiestooten geïnduceerd, zoodat de trillingskring, in het

tempo der impulsfrequentie, voor een korten tijd wordt aangestooten. De
duur der impulses is zeer kort, vergeleken met den tijd gedurende denwelken de zender buiten bedrijf is. Bijgevolg heeft de trillingskring ge
durende de impulspauze tijd genoeg om de trillingen te laten uitsterven,
d.i. hij volbrengt gedempte trillingen en elke golftrein wordt periodisch op
de maat der kipfrequentie herhaald.
Het geheele verschijnsel kan op eenvoudige wijze geoscillografeerd
worden; op het lichtscherm verschijnt dan de bekende kromme eener
gedempte trilling, die bescheid geeft over de resonantiefrequentie en het
decrement der trillingen; dus over alle voor een trillingskring belangrijke
faktoren. Om het oscillogram te behouden, verwekt men met behulp van
een kipapparaat KG eerst een tijdas (tijdbazis) in horizontale richting
op het lichtscherm der meetbuis. De kipfrequentie wordt zoo geregeld,
dat de duur van een kipperiode overeenstemt met den tijd, die voor het
uitsterven der trillingen in den trillingskring noodig is. Het kipapparaat
wordt met de kipfrequentie van den impulsiegever Th gesynchroniseerd,
waarbij de phase tusschen de twee frequenties zoo dient gekozen te wor
den, dat de trilling van KG op het oogenblik, waarop de impuls begint,
juist aanloopt. Is dit het geval, dan worden de eerste groote amplitudes
van den aangestooten kring geheel links op het scherm zichtbaar, dus daar
waar de tijdas begint. Na het ophouden van de impuls sterft de span
ning in den trillingskring uit volgens een exponentieele kromme; elke
spanningswaarde in den trillingskring stemt, in verband met het principe
onzer inrichting, overeen met een bepaald oogenblik der kiptrilling van
KG, zoodat op het scherm de gewenschte trilling zichtbaar wordt. Al
naar gelang de hoogte der resonantiefrequentie van LC ziet men ofwel
de verschillende trillingen of een lichtende oppervlakte. Dit laatste is
het geval wanneer de resonantiefrequentie zeer hoog ligt; wanneer dus
de duur van een enkele trilling zoo kort is, dat zij op de tijdas niet
meer uit elkaar kan gehaald worden. Wil men desondanks den trillingsvorm toch zien, dan behoeft men slechts het meetbereik der tijdbazis
door een passende verhooging der kipfrequentie te verminderen; men
bekomt dan weliswaar niet meer den geheelen gedempten golftrein op
het scherm, maar slechts een paar perioden daarvan. Deze zijn echter
zoo ver uit elkaar getrokken, dat men den vorm der trilling zonder meer
kan herkennen.
Onverschillig of de trillingen afzonderlijk zichtbaar worden, ofwel
of ze zich tot een lichtende oppervlakte vereenigen, toch ziet men in elk
geval de omhullende van het trillingsverloop, dat voor de beoordeeling
van het decrement der trillingen hoofdzaak is. Uit hoofdstuk V weten
wij, dat het decrement verkregen wordt uit de logarithme der verhou
ding van twee op elkaar volgende trillingsamplitudes; men heeft de am-
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plitud'es slechts met een meetlat te meten, en •de logarithme te nemen
van de verhouding hunner absolute waarde, om dadelijk de waarde van
het decrement te verkrijgen.
Op een even eenvoudige wijze kan men ook dc resonantiefrequentie bepalen. De tijdas is immers lineair en het is in het geheel niet
moeilijk den duur van een trilling te meten; de reciproke waarde daar
van is de resonantiefrequentie van den kring. Indien er energie genoeg
beschikbaar is. dan is een bepaling met behulp van een golfmeter
nochtans eenvoudiger.
De aangegeven methode is vooral zeer dienstig, wanneer men den
invloed van eene of andere schakelingsverandering, enz., gedurende
het bedrijf wil bestudeeren. Men kan o.a. zonder meer vaststellen, dat
de trillingen met een geschikte ohmsche paralleldemping veel vlugger
uitsterven dan anders.
Ook de opname van een resonantiekromme is zeer leerrijk, daar
zij willicht een nog betere beoordeeling van den trillingskring mogelijk
maakt dan de bepaling van het decrement. In principe komt de scha
keling overeen met die van fig. 507. In de plaats van den laagfrequentgenerator NG komt een geschikte hoogfrequentzender, terwijl de trans
formator T vervangen wordt door den te onderzoeken trillingskring,
die best niet direct maar over een koppelspoel met den zender verbonden
wordt. Door condensator C wordt, gedurende een volle draaiing, de fre
quentie van den zender ongeveer over de dubbele bandbreedte van den
trillingskring veranderd. Wanneer alles juist geregeld is, verkrijgt men
op het scherm der buis de resonantiekromme van den trillingskring. Het
verschijnsel stemt overeen met dat beschreven onder nr 5 hierboven.
Bijgevolg zijn al de daar opgegeven bizonderheden geldig; voornamelijk
dient men rekening te houden met het belang van een constante ingangsspanning.
In dit verband moet nog een methode ter opname van
resonantiekrommen aangegeven worden, die o.i. het probleem

veel eleganter oplost; daar
er geen mechanisch bewo
gen onderdeden bij te pas
komen. De schakeling heb
ben wij geteekend in fig511. Zender S kan volgens
om het even welke willekeu
rige schakeling gebouwd
zijn, en bezit een trillingsFig. 511.
spoel met ijzerkern; op
denzelfden kern zijn nog twee andere spoelen S! en 52 geschoven; S,
dient voor het doorgeven der hoogfrequentiespanning aan den te onderzoeken trillingskring LC, die op de bekende wijze aan de vertikale deflec-
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tieplaten van den oscillograaf verbonden is. Spoel Sx ontvangt van een
wisselspanningsbron U over een gelijkrichterlamp V zoogenaamden
« hakstroom » (gelijkgerichten stroom). U is over C\ met een kipapparaat KG gesynchroniseerd, dat de tijddeflectie voor den oscillograaf
levert.
Bij geschikte regeling en juiste keuze van den ijzerkern met betrek
king tot zijn permeabiliteit verandert de zelfinductie gedurende de verhooging of de vermindering der hakstroomkromme tengevolge der voormagnetiseering van het ijzer. Deze variatie geschiedt tusschen een maxi
mum- en een minimumwaarde en omgekeerd, zoodat de frequentie van
den zender in overeenstemming met de zelfinductieverandering verhoogt
of verlaagt. Door een goede dimensioneering verkrijgt men een afwijking,
die gelijk is aan de bandbreedte van LC. Bovendien wordt de frequentie
tijd-lineair verschoven, en dit is noodzakelijk voor het verkrijgen van een
onvervormde resonantiekromme.
Bij dit alles maakt men gebruik van zoo groot mogelijke ijzerkernen. Verder is het goed de voormagnetiseeringsstroom niet te zwak
te nemen; de amplitude mag tot I Amp bedragen. Alleen dan verkrijgt
men voldoend groote zelfinductievariaties, die ook bij grootere band
breedten nog voldoende frequentieverschuiving verzekeren.
Vanzelfsprekend kan men niet alleen resonantiekrommen van
eenvoudige trillingskringen maar ook resonantiekrommen van gekop
pelde kringen opnemen. De methode is geheel dezelfde als de hier
boven besproken. De uitgangsklemmen van een bandfilter liggen altijd
aan de vertikale deflectieplaten der buis, terwijl de ingangsklemmen ver
bonden zijn met den zender, waarvan de frequentie varieert. De capa
citeit der verbindingen met de platen en de platencapaciteit zelf, storen
natuurlijk des te sterker, naarmate de capaciteit van den te onderzoe
ken kring kleiner is. In het omroepbereik kan men deze bijkomende
capaciteit weliswaar verwaarloozen, maar in het gebied van de korte
en vooral van de ultra korte golf is dit onmogelijk.
Bij zeer hooge frequenties verdient het aanbeveling, dicht bij de
klemmen van den te onderzoeken kring, kleine blokcondensatoren te
schakelen, waarvan de capaciteit kleiner moet zijn dan de som der capa
citeit tusschen de verbindingen en de platencapaciteit.
Aan het andere einde der condensatoren worden de verbindingen
met de deflectieplaten aangesloten. Van den trillingskring uit gezien,
wordt de schadelijke capaciteit hierdoor tenminste — e e n i g z i n s
— verminderd. De inwendige weerstand tusschen de deflectieplaten
vormt alleszins een zekere capacitieve belasting.
7) Het onderzoek van filters. Bij het onderzoek van
filters is wel in de eerste plaats de frequentiekarakteristiek van belang.
In dit speciale geval dus de spannings- resp. stroomkromm e vóór, in en achter het doorlaat- resp. sperbereik. De ter op-
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name van de betreffende frequentiekrommen noodige schakeling stemt
overeen met die van fig. 507 resp. fig. 511. In de plaats van den
trillingskring komt de filter. Vanzelfsprekend kan men deze schake
lingen, voor zoover het om laagfrequentkringen gaat (voedingsdeelen
van omroepontvangers, enz.), ook met inrichtingen in den aard van
fig. 509 verbinden. Bij de constructie van ontvangers of het ontwerp
van voedingsdeelen is het o.a. leerrijk te weten, hoe sterk de afvlakeigenschappen van een smoorspoelfilter verminderen bij een vaste fre
quentie onder den invloed der voormagnetiseering van den smoorspoelkern.

Dergelijke onderzoekingen zijn o.a. van belang, wanneer men wil
weten in hoeverre een ontvanger bromvrij werkt bij de afname van
sterkere gelijkstroomen. Het is dan doelmatig een smoorspoel vóór te
magnetiseeren gedurende de meting, waarna men door het oscillogram
kan vaststellen, hoe sterk de amplitude aan de uitgangsklemmen van
den filter onder den invloed der voormagnetiseering toeneemt. Aan de
hand van een dergelijk oscillogram kan men ook de frequentie van
de hoofdzakelijk storende bromcomponente vaststellen.
8) Het zichtbaar maken van lampkara kteristieken. Op de mogelijkheid tot vorming van lampkarakteristieken
met behulp van den kathodestraaloscillograaf hebben wij reeds her
haaldelijk gewezen en daarbij aangestipt, dat op deze wijze ook de
dynamische karakteristieken zichtbaar kunnen gemaakt worden. Dit
gaat zelfs betrekkelijk gemakkelijk, terwijl de opname met de andere
gebruikelijke hulpmiddelen uiterst moeilijk is. Bij de opname der sta
tische karakteristieken, die in principe ook met gewone meetinrichtingen eenvoudig door te voeren is, biedt het oscillografeeren het voor
deel eener groote tijdbesparing, vooral wanneer meerdere krommen op
te nemen zijn, vooral dit het geval is bij onderzoekingen en bij de

ontwikkeling van nieuwe
V
lampen. Voor dit soort
werk is het loonend een
P)
kleine hulpschakeling te
L?V?
monteeren, waarvan wij
p
u
fto
het schakelschema in fig.
na
512 geven. Met deze in
richting is de opname van
—IH
statische en dynamische ka
512
rakteristieken mogelijk.
Wij bespreken eerst
de opname van de dynami
Fig. 512.
sche karakteristiek. Een
wisselspanning U, die met de horizontale platen der meetbazis verbon
den is, moet groot genoeg zijn, om een voldoend lange streep op het
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lichtscherm te doen ontstaan. Deze wisselspanning is aangesloten op een
potentiometer P met een zoo laag mogelijken weerstand. De aftakking
van dezen potentiometer wordt met het rooster der te onderzoeken lamp
verbonden. Met een gevoeligen voltmeter V kan men de tusschen rooster
en kathode heerschende wisselspanning meten. Uit een kleine batterij,
waarmede een condensator parallel geschakeld is, ontneemt men een
passende voorspanning voor het rooster. De parallelcondensator moet
zoo groot zijn, dat hij voor de frequentie der sturende spanning geen
noemenswaardigen weerstand vormt. De anodeweerstand Pa der lamp
is veranderlijk; desgewenscht kan hij uit een zelfinductie, een capaci
teit of een ohmschen weerstand bestaan, vanzelfsprekend kan hij ook
complex zijn. De anodewisselspanning wordt over een passend gedimensioneerden condensator naar een versterker V gevoerd, waarvan de uit
gang verbonden is met de vertikale platen.
Op grond dezer schakeling ligt een veelvoud van de sturende ingangsspanning aan het eene platenpaar, terwijl een veelvoud der anode
wisselspanning op het andere platenpaar inwerkt. Bij elke momentwaarde
der sturende roosterwisselspanning behoort bijgevolg een bepaalde mo
mentwaarde der anodewisselspanning; het verband tusschen de twee
waarden bepaalt de lampkarakteristiek, die op het scherm geteekend
wordt, wanneer men voor passende amplitudes zorgt. Met behulp van
den voltmeter kan men, voor zoover de potentiometer geijkt is, zonder
meer den maatstaf der abscis bepalen. Het is natuurlijk eenvoudiger,
wanneer de oscillograafbuis zelf geijkt is. De spanning op de vertikale
deflectieplaten en bijgevolg de maatstaf der ordinaten, dus van den anodestroom wordt bepaald door de versterking van V en de ijking van de
oscillograafbuis.
Voor een behoorlijke werking is het noodig, dat de phaseverschuiving in den versterker altijd kan verwaarloosd worden. Verder moet men
den weerstand van den roosterpotentiometer klein genoeg nemen, om
deze niet als uitwendige roosterweerstand te doen werken. De verhou
ding tusschen de abscissen- en ordinatendeflectie moet vanzelfsprekend
behoorlijk geregeld zijn. Neemt men b.v. de abscissen te lang en de
ordinaten te kort, dan verkrijgt men een uitermate vlakke karakteristiek,
waarmede men evenmin geholpen is als met een zeer steile, die men zou
verkrijgen met te groote ordinaten en te kleinen abscissenmaatstaf.
De karakteristieken verschijnen op het lichtscherm niet zooals
men die gewoon is te zien. In het beeld op het lichtscherm ontbreken
namelijk de in elke teekening voorkomende coördinatenassen, zoodat
de karakteristiek in zekere mate vrij op het lichtscherm zweeft. Wil
men dergelijke beelden interpreteeren, dan moet men ofwel een door
schijnend papier voor het lichtscherm plaatsen, waarop de gemeten of
berekende maatstaf geteekend is; ofwel moet men de karakteri
stiek fotografeeren. In dit geval kunnen de coördinatenassen zeer
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mooi mee opgenomen worden; daartoe behoeft men slechts dè film
een eerste maal te belichten met uitgeschakelde vertikale platen, en
de tweede maal met uitgeschakelde horizontale deflectieplaten. Men
verkrijgt dan het coördina
tenkruis. Voor een derde
belichting sluit men de
twee platenparen aan; dan
b)
')
d) m
wordt de eigenlijke karak
teristiek gevormd, die zeer
Fig. 513.
juist in het coördinatenkruis
zit, en precies daar waar ze behoort, Vanzelfsprekend mag men het
opname-apparaat en de meetbuis gedurende de drie belichting»;en in
het geheel niet verschuiven.
De beschreven methode is toegelicht door fig. 513: a is het resul
taat van de eerste belichting, b dat der tweede belichting; c stelt voor
wat men bekomt met de derde belichting en d de volledige karakteristiek
na ontwikkeling van de film.
Naargelang de soort van den gebruikten uitwendigen weerstand
heeft de karakteristiek den vorm van een rechte, van een lus, of van
een kring. Een kring komt alleszins zeer zelden voor, en alleen dan
wanneer de uitwendige weerstand een zuivere reactantie is, dus wanneer
hij een zuiver capacitief of een zuiver inductief karakter heeft. In de
praktijk is dit zelden het geval. Bijna even zelden verkrijgt men, vooral
wanneer men inductievrije ohmsche uitwendige weerstanden gebruikt,
zijn er nog altijd capacitieve nevensluitingen aanwezig, die zich in de
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514
Fig. 514.

Fig. 515.

Fig. 516.

karakteristiek door de aanwezigheid van lussen, enz., bemerkbaar maken. De figuren 514, 515 en 516 toonen drie voorbeelden van dergelijke
schermdeelen, waaruit men bij benadering het uitzicht der karakteristieken
kan afleiden.
Sluit men den uitwendigen weerstand Ra in fig. 512 kort, dan ver
krijgt men de statische karakteristiek der lamp. Alleszins moet men al
tijd een kleinen weerstand in den anodekring laten, daar anders voor
de deflectie der ordinaten geen spanning beschikbaar is, die evenredig
is met den anodestroom. In de praktijk volstaat het, wanneer men voor
de opname van statische karakteristieken, weerstanden van enkele
I 00 Q --- naargelang het lampentype — in den anodekring laat. Dè
over dezen weerstand optredende spanningen zijn alleszins zeer laag,
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zoodat men verplicht is gevoelige versterkerinrichtingen te gebruiken,
om een voldoend groote afwijking in vertikale richting te bekomen.
Bij goede versterkers doen zich echter geen principieele moeilijkheden
voor.
Vanzelfsprekend is het zichtbaar maken van lampkarakteristieken
niet beperkt tot de roosterspannings-anodestroomkarakteristiek. Men
kan even goed de anodestroomanodepsnanningskarakteristiek of
den invloed van om het even
welke spanning der hulpelectroden op den anodestroom opne
men. In fig. 517 zien wij de scha
5/7 - ■
keling voor de opname van een
Fig. 517.
anodestroom-anodespanningskarakteristiek. De anodestroombron levert wisselspanning. In serie met den
uitwendigen weerstand
ligt een kleine hulpweerstand K/, van enkele
100 Q.. De anodewisselspanning der lamp wordt verbonden met de vertikale platen, terwijl de spanningsval over den hulpweerstand over een
versterker V naar de horizontale platen gevoerd wordt. De spannings
val over dezen weerstand is evenredig met den anodestroom, zoodat on
der den invloed der twee componenten de gewenschte karakteristiek op
het lichtscherm gevormd wordt. Voor de bepaling van den maatstaf en
de coördinaten zouden wij hetzelfde kunnen zeggen als voor de anodestroom-roosterspanningskarakteristiek.
Op dezelfde wijze handelt men bij de opname van alle andere
karakteristieken. Voor elk verband tusschen stroom en spanning zal men
steeds trachten een spanningsval te verkrijgen, die evenredig is met den
stroom; deze spanningsval werkt op één platenpaar, terwijl de eigenlijke
stuurspanning altijd aan het andere platenpaar ligt. Daarbij zal men er
zorg voor dragen, dat de voor het verkrijgen van den spanningsval ge
bruikten hulpweerstand het eigenlijke verschijnsel niet beïnvloedt; de
hulpweerstand moet bijgevolg zoo laag mogelijk zijn. Het is verder van
belang, dat de oscillograafversterker voldoende phase- en frequentiegetrouw werkt.

9) Het onderzoek van hoogfrequentversterkers.
Het oscillografisch onderzoek van HF-versterkers bestaat in de
bepaling van de totale frequentiekromme, van den
invloed der amplitude op de versterking en de phaseverschuiving, Wij zullen deze drie bewerkingen afzonderlijk
bespreken.

De bepaling van de totale frequentiekromme gebeurt met scha
kelingen zooals die van fig. 50 7 en 51 I. De daarin voorkomende gene
rator voor veranderlijke frequenties moet den frequentieband van de
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te onderzoeken versterkers rijkelijk bestrijken. Op de bestendigheid der
ingangsspanning komt het hier vooral aan, wanneer men bedenkt, dat
de uitwerking van een ingangs-spanningsvariatie na een versterker met
versterking V ook V-maal grooter wordt. Wat dit te beteekenen heeft,
zullen wij door een voorbeeld verduidelijken. Veronderstellen wij, dat
de ingangsspanning een variatie ondergaat van 0,01 Volt. Bedraagt de
versterking 10.000, dan verandert de uitgangsspanning met 0,01 x 10.000 =
100 Volt (in de veronderstelling dat de versterker dergelijke spanningen
kan afleveren). Het voorbeeld toont aan hoe sterk zelfs de geringste
spanningsschommeling aan den ingang, zeer sterke spanningsschommelingen kunnen te voorschijn roepen aan de uitgangsklemmen. De invloed
van de amplitude op de versterking wordt bepaald door het verband
tusschen de amplitude van de uitgangsspanning en dat der ingangsspan
ning. Dit verband moet voor verschillende ingangsspanningen op het
lichtscherm zichtbaar gemaakt worden. Gedurende de meting is de fre
quentie vanzelfsprekend constant. Men kan de meting echter voor ver
schillende frequenties herhalen, en men verkrijgt daardoor krommenfa
milies, die — met de frequentie als parameter — de noodige informatie
bezorgen over de amplitude-afhankelijkheid van den versterker, d.i. van
den invloed der amplitude op de versterking.
In het ideale geval is het verband door een rechte lijn gegeven, d.i.
de versterking blijft onafhankelijk van de ingangsspanning steeds con
stant. Dit is niet altijd het geval, vooral wanneer de versterker over
stuurd is. Dan neemt de uitgangsspanning niet meer in dezelfde mate toe
als de ingangsspanning, m.a.w. het lineaire verband is gestoord. Dit
heeft een kromme voor ge
Uo
<4j
volg, die eerst, voor lage
*V
ingangsspanningen rechtlij
nig en met constante steil
&
heid, later echter gebogen
en met geringere steilheid
[ 518 verloopt. Fig. 518 toont het
UT,
verband voor een afzonder
h
\
f
h
lijk geval. In het linker deel
Fig. 518.
der afbeelding zijn de uitgangsspanningen in functie der ingangsspanningen voor vier frequenties
ƒ als parameter geteekend. Uit deze krommen kan men door eenvoudige
grafische constructie het frequentieverloop van den versterker verkrij
gen en wel voor verschillende ingangsspanningen, d.i. voor verschillende
uitsturingen. Zoo verkrijgt men b.v. voor een lage ingangsspanning Uel
een andere frequentiekromme dan voor een hoogere ingangsspanning Ue2.
Men ziet, dat de uitsturingsgraad het frequentieverloop beïnvloedt, zoodat men alleen reeds om deze reden een idee moet hebben over de hoogst
toelaatbare uitsturing.

B.
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Het is zeer gemakkelijk de amplitudekrommen te verkrijgen met
de kathodestraalbuis. Bij de bepaling van den invloed der frequentie
op de versterking komt het er slechts op aan, een veranderlijke frequentie
met constante spanning aan den ingang van den versterker te doen
werken; in dit geval echter gaat het om het verkrijgen van een verander
lijke spanning met vaste frequen
Pj
tie, waarvan de waarde van elke
Pt
kromme eens en voor altijd gere
geld wordt. De spanning moet na
tuurlijk lineair met den tijd ver
p)
MS
anderen.
519
In fig. 519 hebben wij de
F,g 519.
vereischte schakeling voorgesteld,

F

Door een motor M worden twee potentiometers Pi en P2 in werking
gebracht. Zij zijn samen op de as van den motor gekoppeld, zoodat ze
tegelijkertijd door hun nul-positie en door hun maximumpositie gaan,
Pi is met de uitgangsklemmen van den meetzender 5 verbonden, terwijl
P2 rnet de klemmen van een batterij B verbonden is.

De op Pt afgetakte spanning wordt over een versterker naar de
vertikale deflectieplaten gevoerd. Potentiometer P2 dient evenals in fig507 voor de lineaire tijdafwijking. Bij elke oogenblikswaarde van de ingangsspanning behoort dus een bepaald punt van de tijdas. Loopt de
motor snel genoeg, dan wordt op het lichtscherm het beeld van de amplitudekromme geteekend.
Natuurlijk is het vooral bij hooge frequenties niet gemakkelijk met
een eenvoudige draaipotentiometer een ook maar bij benadering lineaire
spanningsverdeeling te verkrijgen. De potentiometer dient minstens vol
doende zelfinductievrij te zijn, en bij hooge versterking zal men er zorg
voor dragen, dat de ingang van den versterker niet rechtstreeks wordt
aangegrepen. Niet alleen zuiver-ohmsche maar ook rein-capacitieve of
inductieve potentiometers kunnen gebruikt worden, in elk geval zal men
de schakeling in hooge mate dienen aan te passen aan de eventueele
eischen.

Het fotografeeren van coördinatenassen gebeurt hier precies zooals wij hierboven reeds beschreven hebben. De beschreven methode kan
in principe voor alle oscillogrammen gebruikt worden.
Bij het opteekenen van krommenbundels bewijst het fotografeeren
bizonder groote diensten. Nadat men de coördinatenassen door afzon
derlijke belichting verkregen heeft, voert men verder nog zooveel belich
tingen uit, als men krommen bekomen wil. De ontwikkelde film ver
toont dan in het coördinatenkruis het beeld van de geheele krommen
familie, precies alsof men de verschillende krommen geteekend had.
De interpretatie, en vooral de navolgende constructie van het frequentie-
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verloop met den uitsturingsgraad als parameter volgens fig. 518 zijn in
dit geval bizonder eenvoudig.
Bij het onderzoek der phaseverschuiving in een versterker over
treft de Braunsche buis alle andere meetmethodes in zeer hooge mate.
De werkwijze berust op het feit, dat
zich op het lichtscherm, onder den
?!
invloed van twee spanningen met
1
F
dezelfde phase, een lijn vormt, terwijl een lus of ook een ellips ont520
staat. zoodra de spanningen niet
Fig. 520.
meer in dezelfde phase verloopen.

r

2

Uit deze overweging volgt een zeer eenvoudige schakeling, die wij
als fig. 520 afdrukken. Een wisselsp;anningsbron U is parallel geschakeld
met een potentiometer P, waarop de ingangsspanning van den te onder
zoeken versterker V wordt afgetakt. Het is volstrekt noodig, dat de
potentiometer volkomen phasenrein is, d.i. geen phaseverschuiving
phase verschuiving ver
wekt. Hij mag dus op de frequenties, waarop de meting geschiedt, slechts
zuiver inductief, zuiver capacitief of zuiver ohmsch zijn. Is dit niet het
geval, dan bestaat reeds tusschen de totale over den potentiometer heerschende spanning en de voor den ingang van den versterker afgetakte
spanning een phasenverschuiving, die het meetresultaat sterk beïnvloedt,
daar volgens de schakeling de totale spanning U gebruikt wordt voor de
deflectie van den schrijfstraal in een richting. Deze spanning U vormt
tevens de deflectiecomponente, die met de ingangsspanning overeenstemt,
en bijgevolg zou ze een vergroot maar volkomen phasegetrouw beeld
moeten zijn van de gedeeltelijke spanning van potentiometer P.

De andere deflectiecomponente wordt door de uitgangsklemmen van
den versterker geleverd. Zoolang de versterker geen phaseverschuiving
verwekt, ontstaat op het lichtscherm een schuine streep, waarvan de hel
ling de verhouding voorstelt tusschen de amplitudes der twee deflectiecomponenten. Deze lijn is steiler, naarmate spanning U grooter en de
uitgangsspanning van den versterker kleiner is. Door het verlagen of verhoogen der ingangsspanning met behulp van potentiometer P kan men
zonder meer vaststellen, te beginnen van welke ingangsamplitude een
phasendraaiïng in den versterker optreedt.
Deze proef toont den invloed der uitsturing op de phaseverschui
ving, terwijl men den invloed van de frequentie op de phaseverschuiving
verkrijgt, wanneer men bij constante uitsturing de frequentie der wissel
spanning U verandert.

De absolute waarde van de phaseverschuiving kan
men niet direct afleiden uit het beeld op het scherm. Nochtans kan men
praktisch de breedte der gevormde lus of de kleine as van de ellips
als maat voor de phaseverschuiving aanzien. Nochtans moet men eerst
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deze waarde in eene of andere eenheid uitdrukken. Pas dan wordt een
grafische voorstelling op pa
pier mogelijk. Men bekomt
dan een teekening, als die
van fig. 521. Daar is de phaA,
senhoek <p in functie van de
ingangsspanning geteekend
K
U,
t, h Zj /* .
met verschillende frequen
521
ties als parameter. Zoodra
men over een dergelijke fi
Fig. 521.
guur beschikt, is het niet
moeilijk meer, het verband tusschen den phasenhoek en de frequentie
met de verschillende ingangsspanningen als parameter te verkrijg<;en (zie
blz. 999 e.v. waar dit verband wiskundig is toegelicht).
Bij gevoelige versterkers treden vaak ongewenschte terugkoppelin
gen op, wanneer de capaciteit tusschen de twee deflectieplaten een zekere
waarde overschrijdt. Dergelijke terugkoppelingen kunnen natuurlijk ge
makkelijker voorkomen, naarmate de phasenhoek tusschen de in- en uitgangsspanningen kleiner is. In moeilijke gevallen zal men dus tusschen
de uitgangsspanning en de horizontale deflectieplaten een versterkertrap
inschakelen, waardoor de phase 180° verdraaid wordt. Het is dan beslist
noodig, dat deze versterkertrap als dusdanig phasenrein werkt en tevens
onafhankelijk van de frequentie.
f

Alhoewel de inrichting voor het meten van den phasenhoek zoo
eenvoudig is, is er toch veel experimenteerkunst en technisch gevoel van
den operator vereischt. Desondanks blijft het beste middel voor derge
lijke onderzoekingen.

10) Het onderzoek van LF-versterkers. Al het hier
boven gezegde is vanzelfsprekend toepasselijk op de laagfrequentieversterkers. Dergelijke onderzoekingen kunnen in de praktijk doorgaans een
voudiger worden doorgevoerd, voornamelijk wat de verdeeling der meetspanningen betreft. Over het algemeen kunnen daarvoor gewone draaipotentiometers gebruikt worden, wanneer zij voldoende zelfinductievrij
zijn.

Voor lage frequenties is het ook niet zoo moeilijk de tijdmaat zoo
ver uit te breiden, dat een directe observatie van den trillingsvorm moge
lijk is. Daaruit ontstaan zeer eenvoudige methodes voor de beoordeeling
van het bij laagfrequentversterkers toelaatbare uitsturingsbereik en der
phaseverschuiving. Men verbindt den uitgang van den versterker met
de vertikale deflectieplaten, en voert een kipspanning naar de hori
zontale platen. De kipspanning moet met de meetspanning gesynchroni
seerd zijn.
Dan verkrijgt men op het lichtscherm, naargelang de verhouding
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der frequenties, een of meerdere perioden der uitgangsspanning. Hit

den vorm der trilling kan men een besluit trekken betreffende de uitsturing en andere faktoren. Wijkt de kromme b.v. van den sinusvorm
af, dan wordt het uitsturingsbereik overschreden. Ook stoorspanningen,
die samenvallen met de eigenlijke ingangsspanning aan de ingangsklemmen van den versterker, en die bij gewone metingen met lampvoltmeters tot een grootere versterking zouden laten besluiten, kan men
op het lichtscherm als dusdanig herkennen. Men heeft ze slechts van
de eigenlijke uitgangsspanning af te trekken, om de juiste waarde te
verkrijgen. Dat is bij nadere meetmethodes niet mogelijk.
Voor speciale doeleinden is het o.m. van groot belang de loop
tijd der laagfrequentversterkers, die natuurlijk in zekere omstandighe
den met de phaseverschuiving identisch is te bepalen. Dit kan geschie
den volgens een voorschrift van von Ardenne. Dit geschiedt door het
vergelijken van den opslingert ij d met de nauwkeurig be
kende waarde der tijdconstante van de RC-koppeling. Hiertoe wordt de
condensator der betreffende koppeling in periodische afstanden geladen
en kortgesloten. Het verschijnsel wordt geoscillografeerd door gebruik
making van een platenpaar. Terzelfdertijd ontstaat een spanningsstoot
in den versterker, die naargelang dezes looptijd bijna op hetzelfde oogenblik, of iets later, op het lichtscherm verschijnt, indien men de uitgangsklemmen van den versterker met het andere platenpaar verbindt. Uit de
vergelijking der twee verschijnselen kan men een couclusie trek
Pi
Pi
1
ken betreffende den looptijd. Fig.
522 geeft de schakeling der appa
«re»
raten. Met een inrichting als die
4’
KG
-HZ
onder 6 hierboven besproken,
522
T
verwekt men korte spanningsstooFig. 522.
ten, waarvan de groepfrequentie
met een kipapparaat KG gesynchroniseerd is. Met deze impulses wordt
terzelfdertijd de Wehneltcylinder van den oscillograaf gestuurd; de impuls moet een negatieve richting hebben, teneinde de verduistering te
doen intreden. Voor zoover het optreden van de impuls plotseling gebeurt, bekomt men ook een scherpe verduistering. Het kipapparaat zorgt
voor de horizontale tijddeflectie, de impuls zal dus op de tijdas als
donker punt verschijnen. Hij doorloopt echter ook den te onderzoeken
versterker V en komt aan den uitgang, die met de loodrechte deflectieplaten verbonden is, met vertraging te voorschijn. Bijgevolg bekomt men
op de tijdas ook de uitgangsimpuls en deze ligt op een zekeren afstand
van de ingangsimpuls; deze afstand stemt overeen met den looptijd van
den versterker en kan nauwkeurig bepaald worden, daar de tijdmaatstaf
voor een gegeven lineaire kipfrequentie nauwkeurig bepaald is.
II) Het onderzoek van eindtrappen. Metingen aan
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cindlampen zijn zeer belangrijk, wanneer het er om gaat, de
vervormingsfaktor en het eindvermogen te bepalen. Een
en ander kan met behulp der Braunsche buis bevredigend worden uit
gevoerd.

De eenvoudigste meetschakeling is die voor de beoordeeling van
den vervormingsfaktor. De uitgangswisselspanning wordt met behulp
van een geschikte tijddeflectie of tijdbazis geoscillografeerd. Door ver
andering der roosterspanning, der roostervoorspanningn, der anodespanning en verschillende schikking en aanpassing kan men het ver
loop der kromme gevoelig veranderen.
In de praktijk zal men er steeds naar streven, door dergelijke
regelingen de best mogelijke sinusvormige uitgangswisselspanning op
het lichtscherm te bekomen.

De beschikbare energie na den eindtrap, kan men door oscillografeeren van anodewisselspanning en den anodewisselstroom bepalen,
Ook deze werkwijze is nauwkeuriger dan de methode met den outputmeter, daar men terzelfdertijd
met vervormingen van de karak
teristiek rekening kan houden. In
fig. 523 hebben wij de betreffen
de schakeling voorgesteld. De
over den uitwendjgen weerstand
Rj optredende anodewisselspan
ning wordt naar de vertikale pla
523
ten van de oscillograafbuis ge
voerd. Met behulp van een omFier. 523.
schakelaar kunnen deze platen
ook verbonden worden met een versterker V, die den over een kleinen
weerstand R/, optredenden spanningsval versterkt. De spanningsval over
Rfl is evenredig met den anodestroom. De hulpweerstand moest natuur
lijk zeer klein zijn ten opzichte van den uitwendigen weerstand Ra, ten
einde een getrouwe weergave van den anodestroom te verkrijgen.
De horizontale platen zijn met een kipapparaat KG verbonden,
dat met de uitgangsspanning gesynchroniseerd is. De platen moeten geijkt
zijn in stroomsterkten of spanningen. Naargelang de positie van den omschakelaar kan men den anodestroom of de anodespanning oscillografeeren, en daaruit dan, met behulp van bekende formules, de eindenergie berekenen. Heeft men een oscillograaf met dubbelen
straal, dan kan men de twee componenten gelijktijdig oscillografeeren. Deze methode heeft het groote voordeel, dat de wederzijdsche
phase der twee componenten ondubbelzinnig bepaald wordt, zoodat men
daaruit het werkzame en het Wattlooze deel der energie berekenen kan.

12) Het onderzoek van

demodulatoren.

Bij

demodu-
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latoren is vooral het demodulatie-effekt, de detectieka
rakteristiek, de vervormingsfaktor en binnen zekere gren
zen ook het uitsturingsbereik van belang. Al deze waarden
kan men met de Braunsche buis gemakkelijk cn zeker bepalen.
Ter beoordeeling van een demodulator volstaat de opname van
de detectiekarakteristiek. Uit dit beeld kan men al het wetenswaardige
afleiden. De detectiekarakteristiek verbeeldt het verband tusschen de
gemoduleerde HF-spanning en de moduleercnde laagfrequentspanning.
Aan de ingangsklemmen van den demodulator heerscht de hooge fre
quentie, terwijl de laagfrequentie voorkomt aan de uitgangsklemmen.
Brengen wij beide componenten op
de vertikale resp. horizontale platen
MS
D
van een Braunsche buis, dan wordt
op het lichtscherm de karakteristiek
als de omhullende van een lichtend
524 rr."
oppervlak geteekend.
Fig. 524.
De voor de opname van dergelijke karakteristieken vereischte schakeling geven wij als fig. 524. Een
meetzender MS levert de ingangsspanning voor den te onderzoeken de
modulator D, waarvan de uitgang met de vertikale deflectieplaten van
den oscillograaf verbonden is. De ingangsspanning wordt naar de hori
zontale platen gevoerd. Daar de demodulator meestal slechts zeer kleine
spanningen bekomt, die op het lichtscherm niet meer zichtbaar kunnen
gemaakt worden, verdient het gebruik van een phasenreine potentiometerschakeling aanbeveling, zooals wij dit hierboven hebben be
schreven.
De meetzender moet aan bepaalde eischen beantwoorden. De hoogfrequentiespanning moet namelijk in voldoend snelle rhytmus tusschen
de nul- en de maximumwaarde schommelen. Met dit doel wordt de meet
zender zoo sterk gemoduleerd, dat zijn am
Tijd
plitude tijdelijk nul wordt. Het uitzicht van
een dergelijke spanning geven wij in fig. 525.
~525
Als modulatiefrequentie beveelt von Ardenne
p- 525
30 Hz aan voor de hierboven bedoelde werk
wijze. Bij behoorlijk gekozen spanningen verkrijgt men dan op het lichtscherm het gewenschte beeld der detectiekarakteristiek.
Voor het verdere gebruik wordt de karakteristiek gefotografeerd.
Volgens grafische methodes kan men het uitsturingsbereik en den vervormingsfaktor bepalen. Heeft men vaak met zulke inrichtingen te wer
ken, dan kan men na eenige oefening, uit den vorm der figuur op het
lichtscherm, reeds een zekeren indruk over de bruikbaarheid of de ge
breken van den onderzochten demodulator verkrijgen.
13) Het onderzoek van luidsprekers. Onderzoekingen
en metingen aan luidsprekers is een werkje, dat zelfs door geoefende
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en ervaren radiotechnici ongraag wordt uitgevoerd, daar het zeer moei
lijk is. Dit is vooral gelegen in het feit, dat voor dergelijke onderzoekingen

— wanneer zij op de gewone wijze worden doorgevoerd — zeer nauw
keurig werkende instrumenten noodig zijn, die uiterst duur zijn, en niet
altijd ter beschikking staan. Door de Braunsche buis wordt ook derge
lijk werk vergemakkelijkt. De hierna volgende bespreking der verschil
lende methodes zal dit zonder meer aantoonen.
Bij luidsprekers is in de eerste plaats de frequenGekromme van
belang, die men best beschouwen kan als het verband tusschen de ge
luidsenergie en de frequentie bij constant gehouden roosterwisselspanning op den eindtrap. Nog juister zou het zijn, indien men ze zou definieeren als het verband tusschen de geluidsenergie en de frequentie bij
een constante electrische inputenergie als frequentieverloop van een luid
spreker. In de praktijk volstaat het echter, de roosterwisselspanning der
laatste versterkertrap constant te houden.
In fig. 526 hebben wij de schakeling voor de opname der frequentiekromme geteekend. Een electrische toonafnemer AD tast een frequentieplaat af; de in
den toonafnemer
& th
opgewekte span
ningen worden naar
versterker
ge
voerd, die volko
S2<»
men lineair moet
Fig. 526.
versterken; is dit
niet het geval, dan dient men rekening te houden met zijn frequentiekromme. In elk geval zal men er voor zorgen, dat de roosterwisselspan 
ning op de eindlamp steeds constant en onafhankelijk van de frequentie
blijft. Met de uitgangsklemmen van den versterker wordt de te onder
zoeken luidspreker L verbonden, die op een zekeren afstand opgesteld
wordt tegenover microfoon Mi. Ook de frequentiekromme hiervan moet
volkomen lineair zijn, ofwel dient men er rekening mee te houden. Het
best gebruikt men een goeden condensatormicrofoon, die met den in
gang van den tweeden versterker V2 verbonden wordt, en waarvan de
uitgangsklemmen met de vertikale platen der meetbuis verbonden zijn.
De horizontale platen worden niet gebruikt; zij worden geaard. Voor het
lichtscherm der lamp staat een registreerinstallatie R, die bestaat uit een
langzaam draaiende wals met lichtgevoelig papier, waarop het beeld van
de lichtstreep met een geschikte optische installatie scherp geprojecteerd
wordt.
Bij constant toerental van den gramofoonmotor verhoogt de fre
quentie steeds met gelijke tusschenruimten met een macht van 10. Op
de abscis van het registreerpapier verkrijgt men daardoor automatisch een
logarithmische verdeeling, indien de draaisnelheid van de papierwals
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eveneens constant is. Het verdient aanbeveling slechts te werken met
een zeer heldere vlek, teneinde een voldoend sterken lichtindruk op
het meestal niet zeer gevoelig papier te verkrijgen. Bij behoorlijke regeling van alle electrische data wordt de frequentiekromme van den luid
spreker op het papier geteekend.
Het werk is niet zeer eenvoudig, daar het uitermate moeilijk is,
alle tusschengeschakelde apparaten lineair te doen werken. Voor alles
moeten de twee versterkers een goede lineariteit bezitten; het rekening
houden met frequentie-afwijkingen is moeilijk, of minstens toch zeer om
slachtig. Desondanks verdient deze methode toch aanbeveling, wanneer
regelmatig bepaalde luidsprekertypes dienen onderzocht te worden, dus
b.v. in controlelaboratoria van luidsprekerfabrieken, enz.
Het algemeene gedrag van een electro-acoustische energieverbruiker,
b.v. een luidspreker, kan men zeer goed uit de stroom-spanningskarakteristiek bepalen. In een dergelijke karakteristiek wordt natuurlijk geen
rekening gehouden met het eigenlijke geluidvoortbrengende systeem, althans niet direct. Desondanks kan men uit de stroom-spanningskarakteristiek van een luidspreker zeer bepaalde conclusies afleiden betref
fende de acoustische eigenschappen. De
opname van een dergelijke karakteristiek
is eenvoudig. De schakeling is als fig. 527.
3
De aan den luidspreker L optredende wis
selspanning wordt naar de vertikale deflectieplaten der meetlamp gevoerd. De hori
527
zontale platen worden geaard. De stroomFig. 527.
deflectie gebeurt magnetisch. Een in serie
met een luidspreker geschakelde spoel 5 wordt in de buurt van den hals
der meetbuis opgesteld, zoodat een afwijking der vlek in horizontale
richting verkregen wordt. Met spoelen waarvan het aantal toeren groot
genoeg is, en met de betrekkelijk sterke stroomen der moderne eindlampen verkrijgt men in alle praktische gevallen een voldoend hoog aan
tal ampèretoeren, om een krachtige deflectie te bekomen. Op het licht
scherm verkrijgt men dan het verband tusschen stroom en spanning onder
den vorm eener lijn of een lus, naar gelang, al dan niet, een phaseverschil
tusschen de twee componenten bestaat. De gedurende de meting ge
bruikte eindlamp moet een zoo laag mogelijken inwendigen weerstand
hebben. Wil men in de plaats van een lus altijd een lijn bekomen, dan
moet men door een passende inrichting er voor zorgen, dat ofwel de
phase der spanning of die van den stroom verschoven wordt. Dit kan
men verkrijgen door goed gekozen impedanties. Naar het uit persoon
lijke proefnemingen blijkt, kan men den phaseverschuiver zelfs ijken en
direct cos <p van den luidspreker bepalen; een beschrijving van deze
inrichting zou ons nochtans te ver voeren.
Het is zeer leerrijk, de verandering der werkkarakteristiek te obser-
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veeren, wanneer veranderingen optreden in de acoustische condities van
den luidspreker. Stelt men b.v. een luidspreker op in een kamer met
verdunde of gecomprimeerde lucht, dan merkt men op, dat de phaseverschuiving grooter wordt, terwijl bijna geen geluidsenergie meer wordt
afgestraald. Ook alle overige in de radiopraktijk voorkomende condities
kan men kunstmatig verwezenlijken, en hunne uitwerking op de karak
teristiek volgen, b.v. het klemmen van de trilplaat, het vasthouden der
veeren of der trilspoel, de invloed van een klankbord, enz.
Voor de bepaling der amplitudevcrvorming van een luidspreker of
van een anderszins vervormde sinustril
ling kan een zeer eenvoudige methode ge
tl
u
bruikt worden, die door von Ardenne aan
gegeven is. De schakeling is voorgesteld
door fig. 528. De te onderzoeken wissel
c
spanning U wordt direct op de vertikale
V
528
deflectieplaten aangelegd. Dezelfde span
ning wordt tevens met de ingangsklemmen
Fig. 528.
van een versterker V verbonden. De uitgang van dezen versterker is met een spoel verbonden, die zeer los gekoppeld is met eeni trillingskring LC, waarvan de demping zoo gering
mogelijk is. De in <den kring optredende spanning beïnvloedt de horizontale platen. De versterking wordt zóó geregeld, dat de amplitude
van den trillingskring precies even groot is als de amplitude van de te
onderzoeken spanning.
In dit geval ontstaat bij onvervormde spanning een op 45° hellende
schuine streep op het lichtscherm. Bij het optreden van harmonischen
verkrijgt men trillingsamplitudes in de richting der ordinaten. Uit de ver
houding tusschen de harmonischen en de grondtrilling verkrijgt men dan
de a m p 1 i tud e v er v o r mi n g, die dus niet geldt voor de gemid
delde waarde van de te onderzoeken spanning. Gewone metingen der
vervorming kunnen jammer genoeg met de Braunsche buis niet worden
uitgevoerd.
Wij vermelden tevens, dat ook met behulp van de Braunsche buis
onderzoekingen aan trillende luidsprekermembranen kunnen worden
uitgevoerd. Tot dit doel verwekt men op het lichtscherm een cirkel
vormige figuur, waarvan men door een papieren scherm slechts een
klein stuk zichtbaar laat.
Het lichtscherm moet zoo weinig mogelijk nalichten, opdat het
ook nog bij frequenties tot 105 Hz zou flikkeren, d.i. als intermitteerende (onderbrekende) lichtbron werkt. Met het afgeschermde licht
bestraalt men de trilplaat van den te onderzoeken luidspreker, dien
men bovendien met dezelfde frequentie doet werken, welke den cirkel
op het lichtscherm doet ontstaan. In een volkomen donkere kamer
ziet men dan de trilplaat volkomen rvjtig staan, en kan men gemak-
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kelijk de mechanische amplitude aflezen. Synchronisme is van zelfsprekend noodzakelijk.
14) Het onderzoek van microfoons. Het onderzoek
van microfoons verloopt op dezelfde wijze als dat van luidsprekers.
Zoo verkrijgt men b.v. de frequentiekromme, door de microfoon met
geluidsgolven van constante amplitude te beïnvloeden, waarbij men
echter de frequentie verandert. De aan de microfoon optredende am- ,
plitude wordt na passende versterking naar de vertikale deflectieplaten gevoerd; de op het lichtscherm optredende lichtstreep kan weer met
behulp van een registreerinrichting opgeteekend worden, Tusschen.de
frequentieverandering der geluidsbron en het toerental der registreertrommel dient natuurlijk een volkomen synchronisme te heerschen.
Ook stroomspanningskarakteristieken van microfoon zijn denk
baar. Hiertoe moeten de microfoonspanningen in een versterker ver
hoogd worden. De versterker moet alle frequenties gelijkmatig verster
ken en geenerlei phasevervorming doen ontstaan. Dit is onder meer
niet zeer eenvoudig. Dergelijke metingen hebben echter voor den radio
technicus niet al te veel belang; zij komen meer in aanmerking voor
wetenschappelijk onderzoek, zoodat wij daarop niet verder behoeven

in te gaan.
15) Het onderzoek van toonafnemers. De daarvoor
noodige schakeling is afgebeeld in fig. 529. De toonafnemer Sch tast
de frequentieplaat af, die
door een gramofoonmotor
L in beweging wordt ge
5cA
bracht. Deze motor moet
/?
L
een zoo gelijkmatig mogelij
ke draaisnelheid hebben, en
S29
evenals bij het onderzoek
Fig. 529.
der luidsprekers synchroon
loopen met een registreertrommel R. De uitgangsspanning van den toon
afnemer wordt in een goeden versterker V versterkt. De uitgangsklemmen hiervan zijn met de vertikale deflectieplaten van den oscillograaf
verbonden. De horizontale platen worden geaard. Op het lichtscherm
bekomt men dan een spanningsstreep, die dan door de registreerinrich
ting in functie van de frequentie wordt opgeteekend. Ook in dit geval
bekomt men een logarithmische verdeeling van de papierstrook.
Vanzelfsprekend moeten bij vergelijkende metingen de condities,
waarin de opnamen geschieden, steeds dezelfde zijn. Men mag dus b.v.
niet vergeten altijd de naald te vernieuwen, alvorens met een nieuwe
meting te beginnen. Gebruikte naalden veroorzaken niet alleen een ver
vorming der frequentiekromme, maar verminderen tevens de door den
toonafnemer opgewekte spanning, waardoor men bij de vergelijking
vaak tot verkeerde conclusies komt. Met de beschreven inrichting kan
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men leerrijke onderzoekingen uitvoeren over den invloed der gebruikte
gramofoonnaald en de werking van den druk op den toonafnemer. Ook
kan men in electrisch opzicht den invloed nagaan van een parallel ge
schakelde demping, een condensator en dergelijke organen.
Zeer geschikt is de oscillografische methode eveneens voor het
bepalen der verhouding tusschen de spanning van het naaldgeruisch en
de totale spanning. Tast men b.v. een gramofoonplaat met sinusvormigen indruk af, dan kan men de darmee overeenstemmende spanning
met behulp van een op de horizontale platen werkende tijddeflectie,
die synchroon moet loopen met de uitgangsspanning, op het lichtscherm
volgen. Het naaldgeruisch verwekt een min of meer getande kromme.
De amplitude der tanden stemt overeen met de amplitude
plitud van het naald
geruisch, en kan met de eigenlijke nuttige amplitude gemakkelijk ver
geleken worden.
16) Het onderzee k van f o tocellen. Het onderzoek
van fotocellen strekt zich in de eerste plaats uit over de bepaling hunner gevoeligheid en hunner traag
heid. Voor beide gevallen is de
U
t
schakeling van fig. 530 gebruikt.
De straal van een lichtbron L
M
wordt door eene met een motor
N aangedreven gespleten schijf S
5
periodisch onderbroken. Door lens
Li wordt deze straal geconcen
5iO
treerd op de te onderzoeken foto
Fig.
530.
cel Ph, waarvan den uitgang met
den versterker V verbonden is. De uitgangsspanning van dezen versterker
wordt naar de vertikale deflectieplate:n gevoerd. De horizontale platen
worden met een kipapparaat KG verbonden, dat op passende wijze met
de draaisnelheid van den motor gesynchroniseerd wordt. Uit de afronding
der hoeken van het oscillogram kan men een conclusie trekken betreffende de traagheid der cel, uit de grootte der vertikale amplitude kan
men de gevoeligheid afleiden. Vanzelfsprekend is het noodig, dat de
versterker frequentie- en phasengetrouw werkt, bijgevolg dat zijn eigen
traagheid veel kleiner is dan die der te onderzoeken fotocel.
erzoek van glimlampen. Bij glimlampen
17) Het onderzoek
is het oscillogram van de stroom-spanningskarakteristiek van belang;
uit de lusvorming kan men de traagheid afleiden. Wij zullen de methode
slechts in het kort toelichten. Met behulp van een gelijkspanning doet
men de lamp glimmen. Op deze gelijkspanning wordt een laagfrequente
wisselspanning gesuperponeerd. De spanning op de glimlamp werkt
tevens op de vertikale platen; de stroom der glimlamp gaat tegelijker
tijd door een lagen weerstand, waarover een spanningsval ontstaat. -die
men na behoorlijke versterking op de horizontale platen doet inwerken.
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Daar deze spanning evenredig is met den stroom bekomt men op het
lichtscherm de gewenschte karakteristiek, waaruit men al het wetenswaardige kan afleiden.
Dergelijke metingen komen vooral dan in aanmerking, wanneer
men glimlampen voor televisiedoelein den onderzoeken
wil.
18) H et onderzoek van zenders. Buiten de gebruike
lijke data, die men door meting met gewone instrumenten gemakkelijk
verkrijgen kan, is bij zenders in de eerste plaats de omhullende kromme
der gemoduleerde trilling van belang. Met een hoog-vacuumbuis kan
men deze krommen gemakkelijk verkrijgen. Gasgevulde buizen komen
hier niet in aanmerking, daar de frequentie te hoog is; met gasgevulde
buizen zou de kromme vervormd zijn, waardoor men verkeerde resul
taten zou verkrijgen en bovendien
ƒ/
zeer onscherpe oscillogrammen.
De noodige inrichting is sche
5
H I- *
matisch voorgesteld in fig. 531. Een
modulatorversterker M, die een zui
M
ver
sinusvormigc
wisselspanning
KG
moet leveren, stuurt den te onder
X
zoeken zender 5. De daarin opge
53/
wekte gemoduleerde hooge frequen
Fig. 531.
tie wordt over een koppelspoel K in
trillingskring LC geïnduceerd. De klemmen van den trillingskring worden

rf FT

met de vertikale deflectieplaten der meetbuis verbonden.
De kring wordt in resonantie gebracht , om de straal zoo sterk mogelijk te doen uitwijken. De horizontale plate n worden met kipapparaat
KG verbonden, dat met de stuurspanning van den modulator M gesynchroniseerd is.
Op het lichtscherm der meetbuis verschijnt eene of meerdere perio
den van de omhullende der HF-trilling naargelang de verhouding tusschen de kipfrequentie en de sturende modulatiefrequentie. Fig. 532 toont het uitzicht van een derge
lijk beeld. De afzonderlijke hoogfrequentieperioden
zijn meestal niet meer zichtbaar, daar de tijdbazis
aangepast is aan de laagfrequentiemodulatie, en dus
niet meer volstaat voor het uit elkaar trekken der
---- ^532
hoogfrequentiekrommen.
Fig. 532.
De amplitude der omhullende stelt ons in de
gelegenheid conclusies te trekken betreffende de bedrijfseigenschappen van den zender. Men kan b.v. een idee verkrijgen van de modulatiediepte en bij benadering van de hoogfrequentenergie van den zender,
en men kan tevens overmatige uitituring vaststellen, wanneer de om
hullende kromme vervormd is.
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19) Het onderzoek van voortplantingsverschijnselen. Hierbij behooren voor alles onderzoekingen in verband
met de verschijnselen in de Haevisidelaag. Wij weten dat de electromagnetische golven, wanneer ze niet te kort zijn, door deze laag wor
den teruggekaatst. Ook voor de bepaling der voortplantingssnelheid van
electrische golven wordt de methode gebruikt. Het onderzoek heeft
niet alleen een wetenschappe
lijk maar ook een groot prak
tisch belang. Is het er b.v. om
te doen, de bedrijfszekerheid
van eene of andere radiover
binding op voorhand te beoordeelen, dan maakt men
KG
533
graag van deze methode ge
5
bruik. De daarbij gebruikte
Fig. 533.
schakeling is in fig. 533 voor
gesteld. Een impulszender IS zendt volgens de op blz. 1007-1008 be
schreven methode trillingen van korten duur uit. Ze bereiken de Haevisi
delaag HS, worden daardoor na een zekeren tijd gereflecteerd, en komen
zoo terecht in een ontvanger E waar ze gedemoduleerd worden. De uitgangsklemmen van den ontvanger zijn met de vertikale platen der meetbuis verbonden. De horizontale platen zijn verbonden met een kipapparaat KG, dat een lineaire tijdbazis levert. De kipfrequentie is met de
grondfrequentie van de impuls gesynchroniseerd. Dit kan geschieden

J

q

zoowel van den ontvanger als van den zender uit.
Daar de ontvanger en de zender dicht naast elkaar staan, wordt
de ontvanger eerst direct door de impuls van den zender beïnvloed.
Na een zekeren tijd, die overeenstemt met de dubbele hoogte der Hae
visidelaag resp. met den dubbelen looptijd van de impuls, bereikt het
sein nogmaals den ontvanger. Op het lichtscherm worden dus tengevolge
van de werking der tijdbazis twee naast elkander liggende impulses
zichtbaar, waarvan de afstand tot elkaar een maat is voor de hoogte
der Haevisidelaag resp. de voortplantingssnelheid der HF-trillingen.
Over de met deze methode verkregen resultaten bestaan reeds tal
rijke publicaties. Men is zeer vaak in de gelegenheid geweest meerdere
impulses achter elkaar te kunnen observeeren, waardoor aangetoond is,
dat golven door de meest verschillende punten der Haevisidelaag weer
kaatst werden.
20) Het onderzoek van stoorgeruischen. In de mo
derne radiopraktijk spelen de storingen een bizonder belangrijken rol.
Wij hebben hiervan een grondige studie gemaakt in hoofdstuk V. Wij
hebben er daar op gewezen, dat ervaren radiopraktici velerlei storin
gen konden herkennen aan de geluiden, die zij in den luidspreker op
wekten. In vele gevallen is deze diagnose toereikend. Het kan echter
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toch leerrijk zijn te weten, uit welke frequentiekrommen de storing is
samengesteld. Dit kunnen wij bepalen
F/
met de oscillograaf.
~"\p?
PF
1/
De apparaten worden opgesteld
I
volgens fig. 534. De storingsb r o n St (die kan bestaan b.v. uit
«w
i
;
een omvormer, een stofzuiger, enz.),
wordt naargelang de sterkte der stoor53/^
i 5
<G
spanning met een versterker verbonden,
of direct aan de vertikale deflectieplaFig. 534.
ten van den oscillograaf gelegd. Van
zelfsprekend kan de stoorspanningsbron ook een ontvanger zijn. De ver
tikale spanningsstreep, die op het lichtscherm gevormd wordt, is een
maat voor de sterkte der storingen. Ter beoordeeling van de frequentie
moet men over een tijdbazis beschikken. In vele gevallen volstaat een
kipapparaat, dat met de stoorspanningsbron gesynchroniseerd wordt.
Alleszins verkrijgt men hierdoor geen goed beeld, want het stoorspanningsmengsel bevat de meest verschillende frequenties met nagenoeg de
zelfde amplitudes. Op welke frequentie juist gesynchroniseerd wordt,
is dus van het toeval afhankelijk. Bijgevolg is het in dergelijke gevallen

-u.f

-K

Y'

L i: l3UE~
v

beter, de kipspanning te vervangen door een zeer korten spanningsstoot
op de horizontale platen, en het verschijnsel op dit oogenblik fotogra
fisch op te nemen. De anodespanning der buis resp. de straalhelder-

heid moet in dit geval zeer groot zijn, daar de belichtingstijd uitermate
kort is.
De opnamen vertoonen een zeer goede selectie uit het frequentie
spectrum. Daar de duur van den spanningsstoot nauwkeurig kan bepaald

worden, is het gemakkelijk de verschillende frequenties te bepalen.
21) Controle van ontvangers met directe verster
king. Tot dusver hebben wij de oscillografische controle der be
langrijkste onderdeden en het onderzoek der voornaamste problemen
besproken, die voor den radiotechnicus van belang zijn. Tot slot zullen
wij nog de methodes bestudeeren, welke gebruikt worden bij het on
derzoek van een volledigen ontvanger; aan de hand van bovenstaande
uiteenzettingen zal dit ge
makkelijk zijn.
Heeft men een ontvanger
met rechtstreeksche verster
king, dan onderzoekt men hem
best in een schakeling volgens
fig.
535. Een meetzender
MS met bekende frequentie is
over een koppelspoel K met
den ingang van den ontvanger

^p—

rri
MS

1

ü

HF

D

Pi

Pe,

NF

Pi
®S»

Ar

KG

535

Fig. 535.
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gekoppeld. Over een omschakelaar S kan men de vertikale platen der
meetbuis verbinden met de uitgangsspanningen der verschillende trap
pen, dus eerst met de uitgangsspanning van het hoogfrequentdeel HF,
dan met die van den demodulator D en tenslotte met die van het LFdeel NF. Het is van belang dat de koppeling*;en over de verbindingen
met den omschakelaar vermeden worden. De horizontale platen staan in
verbinding met een kipapparaat KG, dat men synchroniseert met de
moduleerende spanning van den meetzender. Daardoor verkrijgt men
een tijdbazis, die in de meeste gevallen volstaat.

Vanzelfsprekend moet de gebruikte oscillograaf alle in aanmerking
komende frequenties kunnen verwerken. Hij moet dus voor hooge en
lage frequenties bruikbaar zijn. Bij het onderzoek van het hoogfrequent
deel bekomt men een omhullende der gemoduleerde HF-spanning, bij
het onderzoek van den demodulator, de ingangsspanning van het LFdeel en bij het onderzoek van dit laatste de direct aan het lichtscherm
afgeleverde spanning.
Zijn de verschillende waarden te klein, om nog een bruikbare af
werking te veroorzaken, dan moeten zij in een frequentiegetrouwen ver
sterker vergroot worden.
De moduleerende spanning van den meetzender moet zoo sinus
vormig mogelijk zijn, ook mag de omhullende der hooge frequentie
geenerlei vervorming vertoonen. De modulatiediepte van den meetzen
der moet dus zoo klein mogelijk gehouden worden. Een zorgvuldige
aarding is bij metingen aan gevoelige ontvangers volstrekt noodzakelijk.
22) Controle van supers. Voor de controle van supers
handelt men zooals voor het onderzoek van ontvangers met rechtstreeksche versterking. De ge
bruikte schakeling is
voorgesteld in fig. 536.
Alles wat in par. 21 over
den meetzender en den
HF
MS
aard der controle gezegd
werd, kan hier herhaald
worden. Men onderzoekt
536
achtereenvolgens
het hoogfrequentdeel HF,
Fig. 536.
dan den oscillator O,
den mengtrap M, het middenfrequentiedeel ZF en den demodulator D
en tenslotte het laagfrequentdeel NF. Ook hier werkt men best met een
omschakelaar, waarbij men er zorg voor draagt ongewenschte koppelin
gen over de verbindingen naar den omschakelaar te vermijden.

n

Vanzelfsprekend behoeft men zich bij de controle van complete
ontvanginstallaties niet aan het opgegeven schema vast te klampen. Men
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kan ook alle bekende methodes voor het onderzoek van onderdeden
hierbij toepassen. Dat is bij grondig onderzoek zelfs beslist noodig.
*

♦

*

Hiermede sluiten wij onze uiteenzettingen over de gebruiksmoge
lijkheid van den kathodestraaloscillograaf in de radiotechniek, alhoewel
nog talrijke andere mogelijkheden bestaan. Voor den radiotechnicus,
die over voldoende ontwikkeling en oefening beschikt niet alleen leer
rijk, maar ook zeer nuttig en tijdsparend indien hij zich bij elke gelegen
heid met dergelijke onderzoekingen bezig houdt, en zelfs daar de kathodestraalbuis gebruikt, waar ze door een ander instrument zou kunnen ver
vangen worden. In alle gevallen — ook in de eenvoudigste — zal men
uit een oscillogram meer te weten komen dan van een naalduitslag, en
wanneer men aan het gebruik van de kathodestraalbuis gewoon geraakt
is, zal men kunnen vaststellen, dat ze even eenvoudig te handhaven is
als b.v. een voltmeter. Nochtans moet men bij het interpreteeren der
beelden van het lichtscherm meer nadenken dan bij de aanwijzing van
een naald. Daarvoor zal een wakkere radiotechnicus echter niet terug
schrikken, want elke denkarbeid beteekent ontwikkeling.
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800 VRAAGSTUKKEN DER RADIOTECHNIEK.
HOOFDSTUK 1.

LEEREN EN BEGRIJPEN.
Tusschen leeren en begrijpen bestaat een groot verschil. Hiervan
geeft men zich beter rekenschap naarmate men het aangeleerde meer
moet gebruiken. Bij het van buiten leeren van data en jaartallen der
geschiedenis b.v. speelt het begrip geen enkelen rol, want daarbij gaat
het slechts om de mechanische inprenting van bepaalde
getallen, en het doel der studie is bereikt wanneer men deze getallen
in het geheugen heeft, om ze bij elke gelegenheid te gebruiken wan
neer daartoe een aanleiding bestaat.
Begrip is daarbij niet noodig. Dit is reeds geheel anders wanneer
men een regel der grammatica moet instudeeren. Dan is het met het
onthouden van den tekst niet gedaan; men moet deze regel nog kun
nen toepassen, en dit vereischt een zeker begrip.
Ook in de techniek is dit het geval; door het van buiten leeren
van feiten kan men in het geheel niets uitvoeren. De verschijnselen
waar het om gaat moet men volkomen begrijpen. Nu is in de techniek
in vele, zooniet in alle gevallen, met het principieele begrip alleen nog
niets bereikt, want zelfs indien men een of ander technisch verschijnsel
volkomen begrijpt, beteekent dit nog lang niet, dat men het ook in de
praktijk kan toepassen. Daarop komt het echter in de techniek in de
allereerste plaats aan. Want techniek is volgens de woordelijke beteekenis der uitdrukking, geen mechanisch handwerk, maar een kunst
in den waren en den besten zin van het woord, die er in hoofdzaak
in bestaat, theoretische kennis in tastbare levendige realiteiten om te
zetten. Alleen wie dat kan is een technicus.
Deze vaststellingen gelden ook voor de radiotechniek, ja zij gel
den daarvoor zelfs zeer speciaal. In de inleiding van de ((« Radiotechnische School » hebben wij er reeds op gewezen, dat een uitsluitend
theoretische studie van de stof er geenszins borg voor staat dat men
de verworven kennis zonder meer in de praktijk kan omzetten. Op de
betreffende plaats hebben wij dan de aankomende radiotechnici na
drukkelijk den raad gegeven een zoo veelzijdig mogelijke praktische
bezigheid met alle problemen niet alleen te beschouwen als waardevol,
maar zelfs als een beslist noodzakelijke aanvulling der theorie.
De ervaring heeft aangetoond dat het voor den beginner juist in
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de radiotechniek zeer moeilijk is om behoorlijk vast te stellen of hij
op grond van zijn theoretische studie werkelijk in staat is dit of dat
probleem te beheerschen. Juist daarom hebben wij bij de bespreking
van belangrijke punten telkens vragen en vraagstukken opgegeven die
den studeerende tenminste in de gelegenheid stelden eenigzins te controleeren of hij al dan niet vordering gemaakt heeft. Met dergelijke

opgaven moesten wij echter alleszins spaarzaam zijn want het hoofd
doel van de « Radiotechnische School » was tenslotte de studie der
grondslagen van de radiotechniek en de uitvoerige toelichting en ver
klaring van alle belangrijke radioverschijnselen. Wie radiotechnicus wil
worden is in elk geval verplicht vooraf vertrouwd te zijn met dit principieele kennen. Pas dan kan hij aan de praktische toepassing der ver
worven kennis gaan denken en zich daarop voorbereiden.
Daartoe waren — zooals gezegd — de in den tekst opgegeven
vraagstukken bestemd die bij onze lezers ook groote belangstelling
gevonden hebben. Daardoor is de noodzakelijkheid van een vraagstuk
kenverzameling aangetoond, die er toe bijdraagt, den beginner een wer
kelijk begrip der radiotechnische verschijnselen te verschaffen. Hij
wordt daardoor verplicht, over de voorkomende vraag een eigen ge
dacht te vormen, wat hij ongetwijfeld vaak zou verwaarloozen, indien
hij niet voor een dergelijke vraag stond. De vragenlijst heeft echter niet
alleen een opvoedende waarde, ze is ook nog in een ander opzicht van
belang; de ervaring toont namelijk aan, dat het voor eiken beginner, die
zijn studiën uit werkelijke belangstelling voor de zaak voortzet, zeer aan
trekkelijk is, op een zeker oogenblik voor een opgave gesteld te wor
den waarvan hij de oplossing alleen moet vinden. Wanneer hij daarin
eenmaal geslaagd is heeft hij als studeerende veel, zooniet alles ge
wonnen. Door eigen geestesarbeid, die noodig is voor het oplossen
van een dergelijke opgave, wordt het gedrukte woord in zekeren zin
levendig. Wie het zoo ver gebracht heeft, zal zijn studie niet alleen
met veel meer begeestering voortzetten, maar wat het belangrijkste is:
hij zal daaruit veel meer nut halen. Men zou bijna kunnen zeggen, dat
de oordeelkundige bewerking van oefeningsproblemen, ook wanneer zij
slechts op het papier worden uitgewerkt, de praktijk tenminste gedeel
telijk vervangen kan. Nochtans zal men steeds trachten, de gestelde
opgave, indien eenigzins mogelijk, ook praktisch te verwezenlijken.
Bij de samenstelling en de rangschikking der problemen hebben
wij ons niet bepaald aan een vast schema gehouden, daar dit prak
tisch onmogelijk bleek. Er zijn in de radiotechniek vele problemen
die men best rekenkundig aanvat, er zijn echter ook honderden zaken
die op deze wijze niet kunnen behandeld worden en waarvoor veel
meer een methodische, physicalische methode noodig is. Hiermede heb
ben wij rekening gehouden tijdens de verzameling der vragen alsmede
tijdens het schrijven der oplossingen.
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Gaat het b.v. om een probleem dat alleen door praktische proef
nemingen op te lossen is en waarbij wij door zuiver theoretische over
wegingen niet verder geraken, dan is de betreffende opgave zoo ge
steld dat de studeerende reeds door de opgave zelf aangespoord wordt
om de proefneming door te voeren. Daarbij laten wij het gewoonlijk
aan den lezer over, de meest doelmatige inrichting voor het doorvoe
ren der proefnemingen zelf te vinden. Vaak kan men een bepaalde op
gave op meer dan -één wijze oplossen; bijna altijd echter wordt een
bizonder doelmatige weg aangegeven; die dan in de betreffende op
lossing uitvoerig zal beschreven worden, terwijl de andere, minder
gunstige oplossingen maar alleen vermeld worden.
Vanzelfsprekend is de volgorde der opgaven in principe aangepast
aan de volgorde waarin de stof behandeld werd in de « Radiotechnische
School »; elk hoofdstuk is door passende opgaven vertegenwoordigd.
Nochtans hebben deze niet alleen betrekking op de stof van het hoofd
stuk zelf want een dergelijke tot het uiterste gedreven aanpassing zou
de lezers geen nut bijbrengen. In vele gevallen is voor de oplossing
der opgaven de kennis van de geheele stof noodig. In sommige vragen
ligt vaak een probleem verscholen dat met de in het hoofdstuk be
handelde stof schijnbaar geen verband houdt en waarvoor ook de ken
nis der stof van de daaropvolgende hoofdstukken noodig is. Dit is
doelmatig gebleken daar de lezer op deze wijze een kans heeft om te
onderzoeken of hij werkelijk uitgebreide kennis van het
vak bezit.
De opgaven werden natuurlijk zoo ingekleed, dat men de op
lossingen nooit direct in de « Radiotechnische School » kan aflezen.
Bovendien geven wij bij de antwoorden vaak kleine bijkomende ver
klaringen en randbemerkingen bij de in het boek behandelde zaken.
Dit zal vele lezers welkom zijn daar zij hierdoor in de mogelijkheid
gesteld worden de stof nog dieper in te studeeren. Wij hebben er veel
zorg aan besteed — waar dit mogelijk was — leerstellingen en conclu
sies aan te geven die men door een of ander resultaat bij de bewerking
der betreffende opgave kan trekken.
Bij het doorwerken der stof handelt men best zoo, dat men eerst
de opgave grondig leest, om dan het probleem in alle richtingen door
te denken; daarna probeert men de oplossing te vinden die men, stuk
voor stuk, met zorg neerschrijft. De verkregen uitkomst wordt nog
maals gecontroleerd. Houdt men ze voor juist dan zoekt men de be
treffende oplossing in het boek ( 1 ) op en vergelijkt er zijn oorspron
kelijke oplossing mede. Stemt de zelfgevonden uitslag met de oplos
sing van het boek overeen, dan begint men aan de volgende opgave.
Natuurlijk zal de beginner bij de controle van zijn oplossing vaak moe
ten vaststellen, dat hij verkeerde of ondoelmatige wegen bewandeld
(I) Verschijnt later bij uitgever dezes. Prospectus wordt graag op aanvraag kosteloos
en vóór verschijnen toegezonden.
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heeft. Maar ook dan heeft de bewerking der opgave haar dienst gédaan, want men heeft zich met de betreffende vraag zoo intensief be
zig gehouden, dat het in het geheel niet moeilijk is, de juiste oplossing
eens en voor altijd in het geheugen te prenten.
Alle problemen, die slechts door praktische proefneming kunnen
worden opgelost zijn zoo gesteld, dat de doorvoering dezer experimen
ten geene groote onkosten veroorzaakt. Wij kunnen ons de moeite spa
ren daarop nader in te gaan. Wat men voor de proefnemingen noodig
heeft blijkt uit de uiteenzettingen der hoofdstukken VII, VIII en X.
Is het den lezer om eene of andere reden totaal onmogelijk praktische
proefnemingen uit te voeren, dan behoeft hij de betreffende opgave
desondanks niet onbewerkt te laten. Hij moet dan zijn fantasie ter hulp
nemen en de opgave tenminste in gedachten trachten op te lossen, best
in schriftelijken vorm met passende schetsen. Dit is alleszins een nood
hulp, maar het is altijd beter dan wanneer de betreffende opgave in
het geheel niet bewerkt wordt.
Opzettelijk hebben wij de opgave niet onmiddellijk door de op' lossing laten volgen; maar de oplossingen telkens aan het slot van het
betreffende hoofdstuk samengebracht. Eenerzijds wordt het werk daar
door overzichtelijker en niemand geraakt in bekoring om de oplossing
zonder voorafgaande bewerking na te lezen.
Tenslotte willen wij er nog de aandacht op vestigen dat het ten
zeerste aan te bevelen is zooveel mogelijk gebruik te maken van de
kathodestraaloscillograaf, wat wij in hoofdstuk X uitvoerig hebben be
handeld. De kathodestraalbuis is het meest veelzijdige werktuig van
den radiotechnicus, niet alleen omdat ze zuiver meettechnisch be
schouwd onmiskenbare voordeelen heeft, maar omdat ze zooals geen
ander apparaat in staat is, een buitengewoon klaar en diepgaand be
grip van de radiotechnische verschijnselen te verschaffen. Vanzelf
sprekend heeft het gebruik van de kathodestaaloscillograaf alleen dan
zin, wanneer het om ingewikkelde verschijnselen gaat die men om
eenvoudigere hulpmiddelen niet meer nauwkeurig en duidelijk genoeg
kan opvolgen. Jammer genoeg zijn de door de industrie geleverde kathodestraaloscillografen niet precies goedkoop. Een handige radiotech
nicus kan echter veel zelf samenstellen wat hij anders voor een zeer
hoogen prijs te koopen heeft. In dit verband geven wij in dit boek,
onder den vorm eener oplossing ook richtlijnen voor den bouw van
een kathodestraaloscillograaf. Dit probleem is in hoofdstuk VI onder
gebracht, bij de constructieproblemen, maar het kan ook vroeger in
behandeling worden genomen. Daardoor staat dan het afgewerkte appa
raat voor al de overige vragen ter beschikking. Wij kunnen onze lezers
den bouw van een dergelijken oscillograaf ten zeerste aanbevelen, want
dit instrument zal bij de diepere studie der radiotechnische verschijn

selen veel nut opleveren.
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HOOFDSTUK II.
GRONDBEGINSELEN DER ELECTROTECHNIEK.
1. De grondslagen der electriciteitsleer.
Vraagstukken:
1. — Wij hebben de door fig. I voorgestelde schakeling van
ohmsche weerstanden die met een gelijkspanningsbron verbonden is. Wat geschiedt er met
stroom / wanneer men:
1
a) weerstand Rj kortsluit?
b) weerstand Rt onderbreekt?
c) de schakeling in punt a los maakt?
d) weerstand R: onderbreekt?
e) weerstand R2 kortsluit?
f) weerstand R3 onderbreekt?
g) weerstand R3 kortsluit?
*6
2. — Wordt de spanning tusschen de
punten b en c in fig. 1 door een der in de
''J c
•/ vorgein
vorige vraag opgegeven maatregel'en veranderd?
Waarom?
Fig. 1.
3. --- Kan in fig. I de spanning over R5 grooter zijn dan over.
Rt ? Waarom ?
4. — Hoe gedraagt zich de stroom in fig. I , indien men weer
stand R3 in plaats van in de bovenste spanningstoevoer naar onder verplaatst (bij het punt C b.v.)?
5. — De spanningsbron van de in fig. 2 geschetste schakeling
heeft een inwendigen weerstand van 0,1 £2. Wij veronderstellen dat
een der verbindingsklemmen van de spanningsbron een slecht contact
vertoont waarbij een bijkomende weerstand van 0,5 £2 ontstaat Welke
stroom / ontstaat dan? Wat geschiedt met stroom ƒ wanneer ook aan de
tweede aansluitklem der spanningsbron een zelfde fout optreedt ?
6. — Hoe kan men praktisch het best onderzoeken of aan de
aansluitklemmen eener spanningsbron werkelijk een slecht contact ont
staan is ?
7. — Een spanningsbron van 10 Volt heeft een inwendigen weer-
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stand van 0,1 (1 en levert een stroom van 1,5 A bij een belasting van

5 Q (zie fig. 3). Slechte contacten zijn niet aanwezig. Men controleere
of stroom ƒ in deze condities werkelijk de aangegeven waarde heeft. Is

dit niet het geval, dan moet de afwijking verrechtvaardigd worden en het
verschil rekenkundig aangetoond worden.

8. — Is een slecht contact in een stroomkring als serie of als
parallelweerstand te beschouwen ? Waarom ?
9» — Een spanningsbron wordt zooals in fig. 4 met een weer

stand van 5 n belast. Er ontstaat dan een stroom van 15 A. De weer
stand der verbindingen bedraagt 1 Q. Hoe groot is den inwe ndigen weer

stand der stroombron? Is het bij de meting hetzelfde of men voltmetcr

J=(3A

I“L
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Fig. 2.
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Fig. 3.

V direct met de klemmen van den weerstand of aan de klemmen der
stroombron verbindt? Wijst de voltmeter iin deze twee gevallen verschillende spanningen aan?
10. — In een stroomkring die slechts betrekkelijk lage weer-

standen bevat brengen wij volgens fig. 5 eerst een weekijzer-, dan een
draaispoelampèremeter; daaruit blijkt dan dat in het eerste geval een
minder sterke stroom afgelezen wordt dan in het tweede. Wat kan
hiervan de oorzaak zijn ?

11. — Wij veronderstellen dat de redenen der twee van elkaar
afwijkende stroomindicaties ons bekend zijn. Hoe zal men het dan aan
boord leggen om vast te stellen welke reden in het betreffende geval

n
I
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'y Drqqt'gpoe/

IVec/tijzer

Fig. 5.

Fig. 6.

in aanmerking komt? Ingeval een controleschakeling noodig blijkt is de inrichting nauwkeurig te beschrijven en te verrecht4
vaardigen .Het verkregen resultaat moet worden toegelicht.
12. ---- In de schakeling fig. 6 moet Ri zeer groot zijn vergeleken bij R2. Wij schakelen eerst een weekijzer-, dan een draaispoel-

alleen

voltmeter over R2. In het eerste geval verkrijgt men een kleineren uit
slag dan in het tweede. Hoe is dit te verklaren ? Wat kan de oorzaak

van dit verschijnsel zijn ?
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13. — Hoe kan men best de reden vaststellen die voor het ver
schil dezer spanningen werkelijk in aanmerking komt. Indien een controleschakeling noodig is, is de inrichting nauwkeurig te beschrijven
en te verrechtvaardigen. Het verkregen resultaat moet worden toege
licht.
14. — Om eene of andere reden moet de in de fig. 7 door
R vloeiende stroom driemaal sterker worden zonder
aan R iets te veranderen. Wat moet men in dit ge
J
->
val doen?
15. ---- Weerstand R in fig. 7 is een draadgewikkelde weerstand. Men beschikt over twee stuks
die allebei met dezelfde dikte en dezelfde draad
Fig. 7.
lengte gewikkeld zijn. De eene bestaat uit koper
draad en de andere uit ijzerdraad. In welk geval is de stroom sterker?
ïn welke verhouding staan beide stroomen tot elkaar?
16. — In welke verhouding stijgt of vermindert de stroom, als
men de doorsnede van de in vraag 1 5 bedoelde weerstanddraad 3
maal zoo groot neemt ? De stof, de lengte en de spanning ondergaan
geen verandering.
17. — Men neemt een stuk tamelijk poreus hout, men overgiet
het met water en schakelt het als weerstand in een stroomkring met
een voldoend hooge, steeds constante spanning, zoodat een meetbare
stroom tot stand komt. Na eenige tijd vermindert de stroomsterkte.
Een noemenswaardige natuurlijke verdamping van het water
heeft niet plaats gevonden. Waarom vermindert de stroomsterkte? Wat
is er veranderd ? Welke regel kan men hieruit afleiden ? Wat moet er
gebeuren om weer tot de oorspronkelijk toestand te komen ?
18. ---- Hoe bepaalt men best den inwendigen weerstand van een
Flroombron ? De controleschakeling beschrijven en verrechtvaardigen
het verloop der proefneming is te beschrijven.
19. — Waarom zijn hoogere inwendige weerstanden bij gelijkstroombronnen ongewenscht ?
20. ---- Schakelt men twee weerstanden parallel, dan is de totale
weerstand der schakeling lager dan de kleinste der twee parallel ge
schakelde weerstanden. Is het mogelijk een andere weerstand parallel
te schakelen met een inwendigen weerstand van een gelijkstroombron
teneinde de zoo verkregen totale weerstand gevoelig te verminderen ?
Het antwoord is zorgvuldig te verrechtvaardigen.
21. — Hoe moet men handelen om vraag 20 in de praktijk toe
te passen ?
22. — Heeft een geladen accumulator een grootere of een klei
nere inwendige weerstand, dan een bijna ontladen dito ? Het ant
woord moet verrechtvaardigd worden; bovendien kan men dit prak
tisch trachten aan te toonen.

3,
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23. Wij hebben meerdere stroombronnen met dezelfde span
ning en van dezelfde gesteldheid, dus ook met denzelfden inwendigen
weerstand. Den inwendigen weerstand is echter te hoog voor het doe!
waarvoor de stroombronnen gebruikt moeten worden. Door welke scha
keling kan men de beschikbare stroombronnen samenbrengen tot een
stroombron met dezelfde spanning die echter slechts de helft van den
inwendigen weerstand heeft?
24. — Bij het laden van accumulatoren heeft men opgemerkt
dat ze bij het begin der lading met dezelfde stroomsterkte veel kouder
blijven dan wanneer de lading bijna volledig is. Wat is hiervan oorzaak ?
25. — De door weerstand R in fig. 8 opgenomen energie moet
bepaald worden. Welke waarde verkrijgt men door berekening ? Op
welke wijze kan men de energie meten ? De in aanmerking komende
schakelingen volledig beschrijven en teekenen. Waar dient men bij de
meting speciaal op te letten ?

ftfMn
*
2n

ff/

A ft Sn
[KW]
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ft2 Mn

ftj 3n

Fig. 8.

*9

Fig. 9.

26. — Wordt de energie door R opgenomen in fig. 8 grooter
of kleiner wanneer men weerstand R2 onderbreekt? Wordt ze grooter
of kleiner wanneer men Ri kortsluit? Wordt er iets aan het resultaat ver
anderd wanneer men weerstand R2 kortsluit in plaats van Ri?
27. ---- Hoe sterk moet de smeltstroom zijn van zekering
Si in fig. 9? Hoe groot is de totale in de schakeling verbruikte energie?
28. — Een spanningsmeter met een meetbereik van 10 Volt heeft

een eigen verbruik van 0,1

Wtt. Hoe sterk is de voltmeterstroom

met een volle naalduitslag ?
29. ---- Wij hebben een electrische verbruiker met een energieopname van 100 Watt en een andere met een energie-opname van
10.000 Watt. Voor elk dezer verbruikers kunnen wij per jaar 125 fr.
besteden voor de betaling van de electrische arbeid. Hoeveel maal

langer mag het eerste verbruiksapparaat gedurende een half jaar wor
den ingeschakeld ?
30. — Teeken een volledig schakelschema waarmede men al de
gelijkstroomconstanten van een gewone triode kan bepalen en meten.
31. — De meter van een stroomverbruiker wijst een verbruik
van 1 .000 kWh aan. Is het mogelijk de meter ondanks de verbruikte
energie op 0 kWh te brengen zonder daarbij een strafbare
daad te stellen waardoor de electriciteitsleveraar geschaad wordt ?
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32. — Een nieuwgebouwde radio-ontvanger wordt gedurende het
bedrijf te warm. Welke voorzorgen kan men nemen om de tempera

tuur binnen normale grenzen te houden zonder het eigenlijke rendement
van het apparaat te verminderen ? Welke methode is het meest doel
matig ? Het antwoord is te verrechtvaardigen.
33. ---- Twee ohmsche weerstanden uit den handel met dezelfde
nominale waarde en belastbaarheid worden parallel geschakeld. De
totale weerstand is dan zoo groot, dat de belasting van elke weerstand
dicht bij de grens der maximumbelasting ligt. Gedurende het bedrijf
wordt een der weerstanden plotseling defect. Hoe is dit te verklaren, in
de veronderstelling dat de mechanische gesteldheid der twee weer
standen onberispelijk was? Hoe handelt men best om een herhaling
van dergelijk ongeval te vermijden ? Ingeval voor het onderzoek van
deze vraag een controleschakeling noodig is, dient ze te worden op
gegeven.
2. Bijzondere wisselstroomverschijnselen.
34. ---- Wij hebben twee vaste condensatoren met dezelfde capa
citeit en gelijke proefspanningen. Over de verliezen van de condensa
toren is niets bekend. Wij schakelen ze in serie en verbinden een ge
lijkspanning met deze serieschakeling. De gelijkspanning is tweemaal
zoo hoog als de proefspanning van eiken condensator. Is tegen deze
schakeling iets in te brengen? Wanneer is daartegen geen bezwaar?
Hoe kan men vaststellen of iets deze schakeling in den weg staat?
Ingeval iets tegen deze schakeling is in te brengen, welke gevaren zijn
dan daarmee verbonden ?
35. — In fig. 10 is een schakeling geteekend waarin een ge
lijkstroom en een wisselspanningsbron voorkomt die naar keuze kan
worden ingeschakeld aan het einde van een tamelijk lange dubbellijn
waarva nhet endare einde door een ohmsche weerstand afgesloten is.
De capaciteit tusschen de twee geleiders moet te verwaarloozen klein
zijn. Wijst voltmeter V bij de aansluiting der gelijkspanning een andere
waarde aan dan bij aansluiting der wisselspanning? Het antwoord dient
in elk geval verrechtvaardigd te worden.
36. — Welke invloed heeft de frequentie der wisselspanning in
de schakeling van fig. 10 op den uitslag van den voltmeter?
Het antwoord is te verrechtvaardigen.
37. — Tusschen de twee takken der in fig. 10 geteekende dub
bellijn wordt een condensator geschakeld. Heeft het aansluiten der gelijkspanningsbron eenige verandering van den uitslag der voltmeternaald voor gevolg, in de veronderstelling dat de condensator geen
noemenswaardige verliezen vertoont? Hoe verloopt de uitslag van den
voltmeter wanneer de wisselspanningsbron met de geleiding verbonden
wordt en wanneer de frequentie van zeer laag tot zeer hoog varieert,
waarbij de eigen frequentie van de aangesloten schakeling doorloo-
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pen wordt? Hoe moet de inrichting voor de praktische doorvoering
der proef uitgevoerd worden ?

38. — Aan de klemmen van een gelijkstroomnet wordt een se
rieschakeling verbonden zooals in fig. II; zij bestaat uit een weerstand
R en een spoel L. Met spoel L is over spoel Li een gevoelige lampvoltmeter RV gekoppeld is. Kan deze lampvoltmeter uitslaan? Wat is
daarvoor noodig?
39. ---- De serieschakeling van fig. 1 1 wordt met een batterij
verbonden. Hoe gedraagt zich dan de lampvoltmeter? Is het mogelijk
dat men een uitslag verkrijgt? Wat moet men doen om een naalduitslag te bekomen op het instrument ?
10 Ny
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Fig. II.

40. — Welk doel heeft weerstand R in fig. 1 1 ? Kan men hem
desnoods laten vervallen ? Is hij ook noodig wanneer men de schakeling
verbindt met een wisselstroomnet ?
41. ---- Een wisselspanningsbron van 200 V 50 Hz is volgens
fig. 12 met een spoelenschakeling verbonden. Hoe sterk is stroom ƒ?
Hoeveel sterker wordt de stroom wanneer de frequentie op 25 Hz terug
gebracht wordt?
42. — Spoelen
en L2 van fig. I 2 moeten zoo met elkander
gekoppeld worden dat hunne velden elkaar volkomen opheffen. Welke
sterkte bereikt dan stroom ƒ bij voor het overige gelijkblijvende con-

dities?
43. ---- Met een wisselspanningsbron van 250 V en 50 Hz is
volgens fig. 1 3 een serieschakeling verbonden, bestaande uit een spoel L
en een weerstand R. Hoe sterk is de stroom? Hoe groot is de spanning
over R? Hoe groot is de spanning aan L wanneer men de frequentie
op 100 Hz verhoogt?
WHy
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Fig. 13.

Fig. 14.

Fig. 15.

44. — Een parallelschakeling bestaande uit een capaciteit C
en een zelfinductie L is volgens fig. 14 verbonden met een wisselspan-
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ningsbron. Hoe sterk zijn de met de in het schakelschema opgegeven
waarden de stroomen, /x, /a, ]3 ? Kan J3 tot 0 herleid worden? Indien
ja, onder welke condities?
45. ---- Voor welke frequentie bereikt stroom J i:in fig. 1 5 zijn
maximumwaarde? Waarvan is dit in de eerste plaats afhankelijk?
46.
Wanneer men in het veld eener spoel die in een hoog
frequente trillingskring geschakeld is gewoon ijzer brengt, dan wordt
de resonantiestroom van den kring kleiner. Wat is hiervan de oorzaak ?
Indien er meerdere oorzaken bestaan, geef dan tevens aan op welke
wijze men de hoofdoorzaak bepalen kan.
47. ---- Een laagfrequenttransformator wordt warm tijdens het
bedrijf. Plotseling wordt deze verwarming veel sterker alhoewel aan
de schakeling niets veranderd werd. Wat kan oorzaak zijn van dit
verschijnsel ?
48. — Een transformator moet gebruikt worden op een lagere
frequentie dan die waarvoor hij gebouwd werd. Is daartegen iets in
te brengen ? Antwoord verrechtvaardigen.
49. ---- De transformatieverhouding van een transformator moet
bepaald worden. Hoe doet men dit best? Welke schakeling is daar
voor noodig ? Welke voorzorgen zijn te nemen?
50. ---- Hoe bepaalt men door meting de koperverliezen van een
transformator ?
51. — Waarvan is de primaire stroom van een transformator af
hankelijk wanneer aan de secondaire geen stroom afgenomen wordt?
52. — Kan men een transformator ook omgekeerd gebruiken,
d.i. de secondaire als primaire gebruiken?
----------- 09
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Fig. 17.

53. — Op welke wijze kan men de secondaire spanning van een
transformator verhoogen zonder tevens de primaire spanning of de
transformatieverhouding te verhoogen ?
54. — Wordt in fig. 16 de totale weerstand tusschen A en B
hoofdzakelijk bepaald door de zelfinducties of door de ohmsche weer
standen ? De schakeling is verbonden met een wisselspanningsbron met
frequentie 50 Hz.
55. — Wij moeten een wisselstroom door een vasten weerstand
regelen; veranderlijke ohmsche weerstanden mogen daartoe niet ge-
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bruikt worden. Welke mogelijkheden bestaan daarvoor? Hoe zal men
het in de praktijk het best aan boord leggen ? De schakeling teekenen
en de verschillende mogelijkheden toelichten.
56. — Op welke wijze kan men de zelfinductiecoefficient van
een spoel veranderen ? De verschillende
mogelijkheden opsommen en verrechtvaar
o
digen.
§
57. ---- Hoe groot is het schijnbare
vermogen van de in fig. I 7 geschetste scha
keling? Hoe groot is het werkzame vermo
gen ?
58. — Door welke maatregelen kan
men de opname van het werkzame ver
mogen van schakeling fig. I 8 zoo hoog
mogelijk opvoeren? Verrechtvaardigen.
59. — Wordt het opgenomen werk
Fig. 19.
zame vermogen van schakeling fig. 1 9 grooI *18
ter of kleiner, wanneer de frequentie ver
hoogt ? Om welke reden ?
Fig. 18.
60. — Hoe groot is stroom / in de schakeling volgens fig. 20 ?

o

61. — Wij hebben twee condensatoren met precies even groote
electroden en met een even groote afstand tusschen de electroden.
Eerst nemen wij mica als diëlectricum en verbinden den condensator
met een wisselspanning, waarna we de er door vloeiende stroom be
palen. Dan gebruiken
gebruiken wij Condensa C als diëlectricum en herhalen de
proef. Daarbij zullen wij opmerken dat de stroom veranderd is. Hoe is
dit verschijnsel te verklaren ? Is de eerst of de laatst gemeten stroom
sterker ? Hoe groot is het verschil ?
"1
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Fig. 20.
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Fig. 21.

62. — Aan twee tegenover elkaar liggende metalen platen ver
binden wij een wisselspanning en meten den stroom. Dan schuiven wij
tusschen de twee platen een isoleerende plaat in waarvan de opper
vlakte precies even groot is als de oppervlakte der electroden. Daar
door stijgt de gemeten stroom tot op het vijfvoudige. Hoe groot is de
diëlectrische constante van de gebruikte isoleerstof ?
63. — Zooals in fig. 21 verbinden wij een hoogfrequente wissel-
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sPanning met een serieschakeling die bestaat uit een weerstand en een
c°ndensator. Een met de condensator verbonden lampvoltmeter RV le
vert een hoogere uitslag dan berekend werd. In de veronderstelling dat
de lampvoltmeter volkomen in orde is. vraagt men naar den oorsprong
van het verschijnsel.
64. ---- Wij herhalen de proef uit vraag 63 met een lage frequentie; thans stemt het meetresultaat beter overeen met wat vooraf berekend werd. Wat is de reden hiervan ?
65. ---- Welke praktische gevolgtrekkingen kan men opmaken uit
de vaststellingen bij de vragen 63 en 64 ?
66. — Door een experiment moet aangetoond worden dat de
zelfinductie van een ijzerkernspoel grooter is dan de zelfinductie van
dezelfde spoel zonder ijzerkern. De inrichting bouwen, de proef door
voeren en het resultaat verklaren.
67. — Door een proefneming aantoonen dat de capacitieve weer
stand van een condensator omgekeerd evenredig met de frequentie
varieert. De schakeling is samen te stellen, de proef door te voeren
en het resultaat toe te lichten.
68. — Het rendement van een transformator moet bepaald worden. Welke schakeling is daarvoor noodig? Hoe is de proef door te
voeren ?
69. — Een op 200 Volt geladen vcrliesvrije condensator wordt
over een weerstand van 5 Ohm ontladen. Hoe groot is de ontladingsstroom op het oo genblik dat de belastingsweerstand wordt ingeschakeld ?
70. ---- Ter onderdrukking van storende wisselspanningen hebben
wij een afvlakschakeling volgens fig. 22 samengesteld. De afvlakwer
king is niet toereikend. Welke middelen bestaan er om ze te verhoogen ?
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71. — Welke verbetering der afvlakschakeling volgens vraag 70
is het meest werkzaam ?
72. — Hoe w'ordt de afvlakwerking beïnvloed wanneer men pa
rallel met de smoorspoel in fig. 22 een ohmsche weerstand schakelt?
73. — Hoe wordt de afvlakwerking beïnvloed wanneer men een
weerstand parallel schakelt met een condensator in fig. 22.
74. — Waarom mag men in fig. 22 geen willekeurig kleine
ohmsche weerstanden parallel schakelen met den condensator ?
75. — Waarom wordt de afvlakwerking van een smoorspoelscha-

1045

keling met ijzerkern op lage frequentie geringer naarmate de gelijk-

stroombelasting sterker wordt.
76. — Op welke wijze kan men in een laagfrequentfilter een
onafhankelijke werking van de gelijkstroombelasting verkrijgen ?
77. — In welke gevallen kan men ohmsche weerstanden gebrui
ken in filters in plaats van smoorspoelen ? Waarom gebeurt dit door
gaans niet?
78. — Is het goed een afvlakinrichting te schakelen volgens Hg.
23 ? Het antwoord verrechtvaardigen.
79. ---- De afvlakwerking van de smoorspoelfilter wordt door
gaans beter naarmate de frequentie hooger wordt, want de reactieve
weerstanden van den filter stijgen of dalen met de frequentie zeer aan
zienlijk. In de praktijk heeft men nochtans vastgesteld dat te beginnen
van een bepaalde frequentiegrens de werking van den filter merkbaar
slechter wordt. Wat is hiervan de oorzaak ?
80. — Kan men bij een electrische wissel (filter) in zekere ge
vallen de smoorspoel ook door een ohmschen weerstand vervangen.
Het antwoord is te verrechtvaardigen.
81. — Wordt de werking van een dergelijken filter beter of
slechter wanneer men een weerstand parallel schakelt met de smoor
spoel ? Het antwoord is te verrechtvaardigen.
82. ---- Een trillingskring moet een eigen frequentie van 500 kHz
hebben. Hoevele waarden voor de capaciteit en voor de zelfinductie
kan men met dit doel vinden ?
83. ---- Gegeven is een capaciteit van 500 pF. Met deze capaciteit
moet een trillingskring gevormd worden waarvan de resonantiefrequentie 1 00 kHz bedraagt. Hoe groot is de noodige zelfinductie ? Hoe groot
is de inductieve weerstand van de spoel ? Hoe groot is de capacitieve
weerstand van den condensator ? Hoe groot is de resonantieweerstand
van den kring in de veronderstelling dat de dempingsweerstand 10 0
bedraagt ?
84. — Hoe is een controle-inrichting samengesteld waarmede
men den invloed van de L/C-verhouding op den resonantieweerstand
kan nagaan?
85. ---- Een hooge ohmsche weerstand moet worden aangepast
aan een trillingskring op zulke wijze dat de grootste energie-overdracht
plaats heeft; daarna moet de trillingskring aangepast worden op een
lage ohmsche weerstand om een maximumenergie te verkrijgen. In welk
geval moet de L/C-verhouding grooter zijn? Waarom?
86. — Men beschikt over een trillingskring die door eene of an
dere inrichting, b.v. een zender voortdurend even sterk geïnduceerd
wordt, zoodat de in den kring aanwezige trillingsenergie altijd even sterk
blijft. Wordt de condensator van den trillingskring langzaam doorge
draaid dan ontstaan op een zeker oogenblik vonken tusschen de con-
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densatorplaten. De vonkvorming blijkt sterker te worden naarmate de

rotor verder wordt uitgedraaid. Wat is hiervan de oorzaak? Waarom
ontstaan weinig vonken met een groote capaciteit ?
87. ---- Veronderstellen wij dat de trillingskring L/C in fig. 24
op eene of andere wijze voortdurend in trillende
toestand gehouden wordt. Met L is een spoel L’ ge
koppeld waarmede de lampvoltmeter RV verbonden
is. De in den kring over en weer slingerende energie
moet bij elke positie van condensator C even sterk
blijven. Blijft de spanning over L constant indien men
Fig. 24.
C verandert? Hoe gedraagt zich de lampvoltmeter?
Wordt de uitslag grooter of kleiner met toenemende frequentie? Welke
mogelijkheden bestaan hiervoor? Kan men voor het overige met zeker
heid bepaalde opgaven doen zonder het verschijnsel quantitatief uit te
drukken ?
88. ---- Hoe komt het dat men een trillingskring, die in resonantie
verkeert, met betrekking tot deze frequentie als ohmsche weerstand kan
beschouwen ? Is dit zoowel het geval voor spannings- als voor stroomresonantie ?
89. — Hoe is het principieel mogelijk de resonantieweerstand te
V'erhoogen ?
90. ---- Het blijkt dat de eigen frequentie van een trillingskring
des te minder afhankelijk is van de buitentemperatuur hoe grooter men
de L/C-verhouding maakt. Hoe is dit te verklaren?
91. ---- Een trillingskring met een luchtcondensator wekt in een
droge kamer een hoogere spanning op dan in een 100 % vochtige
ruimte. Hoe is dit verschijnsel te verklaren ?
92. ---- In een verbinding van een in resonantie verkeerende paralleltrillingskring vloeit een stroom van 0,1 mA. De resonantieweer
stand bedraagt 10.000 fl. Hoeveel energie moet de trillingskring voort
durend van een stroombron ontvangen om den kring juist nog in tril
lende toestand te houden ?
93. ---- Stel grafisch het verloop voor van de capacitieve, de induc
tieve en de resulteerende weerstand van een serietrillingskring in func
tie der frequentie. De resonantiefrequentie wordt doorloopen, de ver
liezen worden verwaarloosd. De krommen zijn te verrechtvaardigen en
nader toe te lichten.
94. — Hetzelfde vraagstuk oplossen voor een paralleltrillingskring. De verliezen zijn te verwaarloozen klein.
95. — Bij sterk beïnvloede laagfrequentkringen hoort men soms
zonder speciale hulpmiddelen een toon uit de trillingskring. Hoe komt
deze toon tot stand ?
96. — Wordt de in vraag 95 bedoelde toon sterker of zwakker
met een grootere L/C-verhouding?
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97. Is de huidwerking als verlies te beschouwen? Het ant
woord verrechtvaardigen.
98. — Waarom gebruikt men graag dun-verzilverde draden als
hoogf requentgeleiders ?
99. — Het voordeel van het gebruik der verzilverde draden als
hoogfrequentgeleiders door eeni proef zoo opvallend mogelijk verduidelijken. De inrichting beschrij'ven en het doorvoeren der proef toelichten, de daarbij optredende v erschijnselen verklaren en bespreken.
100. — Heeft het wel zin de gloeidraadverbindingen van een
ontvanger uit te voeren met verzilverde draad ?
101. — In de laatste jaren werd koper vaak door aluminium
vervangen. Worden hierdoor de moeilijkheden die in verband met de
huidwerking ontstaan grooter of kleiner of blijven ze onveranderd?
102. — Met behulp van een geschikte inrichting werd bepaald
dat tusschen de uitzending van een draadloos sein door den zender en
de ontvangst van hetzelfde sein, 5 milliseconden verliepen. Hoe ver
ligt de ontvanger van den zender ?
103. — Hoelang duren 15 perioden van een 7 meter golf?
104. — in de anodekring van een lamp is een smoorspoel ge
schakeld (fig. 25) met een zelfinductie van 200 mH;
de anode-kathodecapaciteit der lamp bedraagt 10
pF, de capaciteit der verbindingen 5 pF. Op het
rooster der lamp wordt een voortdurend verander
lijke frequentie aangelegd. Voor welke frequentie is
de spanning over de smoorspoel het grootst ?
105. — De formule van Thomson proefonder
Fig. 25.
vindelijk controleeren. De controleschakeling be
schrijven, de keuze der electrische constanten verrechtvaardigen; het
doorvoeren der proef moet beschreven worden en het resultaat ver
klaard. De verschillende voorzorgen en maatregelen zijn te verrecht
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vaardigen; mogelijke afwijkingen zijn te verklaren.
106. — Wij hebben een hoogfrequenttransformator die aftrans
formeert. Op een bepaalde frequentie blijkt het dat de spanning aan
de secondaire zijde desondanks grooter is dan die aan de primaire
zijde. Hoe is dit te verklaren? Welke praktische gevolgtrekkingen kan
men daaruit afleiden ?
107. — De zelfinductiecoefficient van een groote dikke spoel
met vele draadtoeren wordt bepaald door een stroom en een spanningsmeting. Wanneer men nu meet met een lage frequentie verkrijgt men
heel andere L-waarden dan wanneer men de proef op hooge frequentie
doet. Hoe is dat te verklaren? Kan een spoel wel verschillende L-waarden

hebben?
3. De electronenlamp.
108. — 'Vaarom moet men voor het verkrijgen van een groote
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spanningsversterking lampen met een zeer kleine doorgrijpfaktor ge
bruiken ?

109. — Tracht door een redeneering, dus niet wiskundig, te ver
klaren in hoever de steilheid der lamp een beslissende invloed heeft op
de versterking.
110. ---- Hoe groot is den inwendigen weerstand van een lamp,
wanneer de steilheid 1,2 mA/V en de doorgrijpfaktor 10 % bedragen?
111. ---- Een spanning van 20 /■'•V moet tot 1 Volt versterkt wor
den. Hoe groot moet de doorgrijpfaktor der lamp zijn wanneer den
uitwendigen weerstand als praktisch oneindig hoog kan beschouwd wor
den ? Komt men met een enkele lamp uit ?
112. — Voor het bedrijf eener lamp beschikt men alleen over
een zeer hooge roostervoorspanning, die — wegens het ontbreken van
een geschikten potentiometer — niet tot de voorgeschreven waarde kan
verminderd worden. Desondanks moet de lamp gebruikt worden. Hoe
kan men dit aan boord leggen ? Welke bezwaren bestaan tegen de
methode ?
113. ---- Welke electrische constanten van de lamp moeten ver
anderen indien men de hoogst toelaatbare anodedissipatie wil over
schrijden ?
114. — Hoe zou men een lamp moeten schakelen om ze te laten
verzwakken in" plaats van te versterken ?
115. — Kan men door oververhitting van den gloeidraad een
grootere versterking bereiken, afgezien van het feit dat den levensduur
van de lamp hierdoor verkort?
116. — Is het nuttig de ballon van een overbelaste ontvanglamp
met water te koelen om ze tegen beschadiging te beveiligen ?
117. — Is het doelmatig een triode met remrooster te bouwen?
118. — Hoe komt het dat lampen met groote steilheid in vele
gevallen een betrekkelijk hoogen ruststroom hebben ?
119. — De toelaatbare anodedissipatie van een lamp bedraagt
10 Watt. Teeken een diagram met alle waarden voor stroomen en
spanningen die bij de opgegeven anodedissipatie behooren.
120. — De anodestroom-anodespanningskarakteristiek van een
REI 34 opnemen. De meetschakeling moet worden opgebouwd uit de
meest doelmatige onderdeden. De keuze der onderdeden is te ver
rechtvaardigen en de schakeling der meetinrichting te beschrijven. Het
verkregen resultaat is te discussieeren.
121. — Op dezelfde wijze de schermroosterspannings-schermroosterstroomkarakteristiek van een RES094 opnemen. De meetinrich
ting is te beschrijven en het resultaat te discussieeren.
122. — Bij de opname der karakteristiek eener zeer steile lamp,
b.v. van een AL4 wordt de anodestroom met sommige roosterspanningen plotseling onbestendig; hij springt b.v. plotseling van een hooge
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naar een lagere waarde, of omgekeerd. Wat is oorzaak van dit ver
schijnsel ? Hoe kan men het voorkomen ?

123. ---- De roosterspannings-anodestroomkarakteristiek van een
lamp met gemiddelde steilheid wordt eerst met normale gloeispanning
en daarna met gereduceerde gloeistroom opgenomen. Wat is het ver
schil tusschen de karakteristieken ? Welke praktische gevolgtrekkingen
kan men opmaken uit deze proef ?
124. — De proef uit vraag 123 moet met sterk oververhitte lamp
herhaald worden vooi zoover men de beschadiging der lamp kan aan
vaarden. Welke verschijnselen treden thans op? Welke gevolgtrekkin
gen kan men maken ?
125. — Door een praktische proef moet bepaald worden hoe de
versterking van een penthode varieert met betrekking tot de schutroosterspanning. Welke schakeling dient men hiervoor te gebruiken en
hoe wordt de proef doorgevoerd ?
126. — In een dubbelroosterlamp moet de invloed nagegaan
worden van de roostervoorspanning op de anodestroom en op de ruimteladingsroosterstroom. De schakeling beschrijven, de proef doen en
het resultaat toelichten.
127. ---- Kan men het schermrooster voor de sturing van een
tetrode gebruiken? Welk gevolg zou dit in de praktijk hebben?
128. — In de prospecti van lampfabrikanten wordt vaak ver
meld dat bij het gebruik van steile eindlampen ultra korte-golftrillingen
ontstaan indien men niet de geschikte voorzorgsmaatregelen neemt.
Dergelijke korte-golftrillingen kunnen de vernieling der lamp veroor
zaken. Wat is hiervan oorzaak?
129. ---- Wat is de oorzaak van het onbruikbaar worden van lam-

pen als men de anode sterk overbelast ?
130. ---- Kan een lamp door sterke oververhitting beschadigd
worden? Het antwoord is te verrechtvaardigen.

1050

HOOFDSTUK III.

SCHAKELING EN WERKING VAN ZENDERS
EN ONTVANGERS.
1. Zenderschakelingen.
Wij vestigen er uitdrukkelijk de aandacht op dat niemand een
zenderschakeling mag samenstellen zonder in het bezit te zijn van een
zendvergunning. Vergunningen worden verleend door het bestuur der
P.T.T. Zenders mogen ook niet gebouwd worden indien meni het inzicht
niet heeft den zender in bedrijf te stellen. Inbreuken op <deze voorschriften zijn strafbaar. De hier navolgende opgaven over zenderschakelingen werden daarom zoo samengesteld dat ze op het papier kunnen
worden opgelost.
131. — Welke principieele voordeelen heeft een lampzender tegenover een machinezender ?
132. ---- Zooals bekend, is de ruimtegolf wegens verschillende oor
zaken aan sterke schommelingen onderworpen. Bij de bodemgolf is
dit niet het geval. Waarom ziet men dan in het praktische bedrijf des
ondanks niet geheel af van de ontvangst der ruimtegolf, terwijl alleen
de grondgolf hiervoor zou gebruikt worden ?
133. ---- Een proefzender ontwerpen die met eenvoudige hulp
middelen kan gebouwd worden en waarvan de opgewekte golf niet
bizonder constant behoeft te zijn. De opgewekte hoogfrequent energie
moet enkele watt bedragen. De golflengte moet kunnen veranderd
worden tusschen 20 en 2.000 m. Een geschikte schakeling opgeven,
en dan de inrichting beschrijven, De bouw is zonder zendvergunning
van den rijkspost niet toegelaten.
134. — Door welke redenen werd de keuze der schakeling voor
vraag 133 bepaald?
135. — De bouw van den trillingskring in den zender van vraag
133 nauwkeurig opgeven en toelichten.
136. — Welke punten zou men bij de samenstelling van de in
vraag 133 uitgewerkte zender bizonder moeten noteeren ?
137. — Hoe kan men aan een zender hoogfrequentenergie ont
nemen zonder hem met antenne en aarde te verbinden ?
138. — Hoe kan men de hoogfrequentenergie van den zender
uit vraag 133 nauwkeurig meten?
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139.
Wat is te verwachten, wanneer men de L/C-verhouding
van den trillingskring uit een zender van vraag 133 vermindert? Wat ge
beurt wanneer men de L/C-verhouding verhoogt? Hoe wordt een veran
dering der L/C-verhouding in de praktijk het best doorgevoerd?
140.
Welke verbeteringen zou men aan den zender van vraag
133 moeten aanbrengen om een zoo constant mogelijke golflengte te
verkrijgen ? De opgesomde maatregelen nauwkeurig verrechtvaardigen.
De punten waarop het voornamelijk aankomt zijn speciaal toe te lichten.

141. — De trilling van de betreffende zender (vraag 133) moet,
wat haar vorm betreft nader onderzocht worden. Hoe doet men dat?
142.Het rendement van den zender uit
vraag 133 moet bepaald worden; onder rendement verstaan wij de verhouding tusschen
de afgeleverde hoogfrequentenergie en het totale opgenomen werkzame vermogen (gloeistroom inbegrepen). De schakeling der inrichting
teekenen; het doorvoeren der meting en de verkregen resultaten toelichten.
143. — Neemt men te veel hoogfrequentenergie uit een zender
weg, dan houden de trillingen plotseling op. Wat is hiervan de oorzaak ?
144. — Wij veronderstellen dat onze proefzender gedurende een
langen tijd gefunctionneerd heeft in een kamer met een temperatuur
van I 0° C en dat in deze voorwaarden zijn golflengte bepaald werd.
Daarna moet den zender in een temperatuur van 25ü C werken. Na
een langere tijd in bedrijf te zijn geweest wordt de golflengte terug
gemeten zonder dat iets veranderd werd aan de afstemorganen. Welk
bizonder verschijnsel treedt op en waardoor wordt dit veroorzaakt ?
145. — Het in nr 1 44 beschreven verschijnsel moet zoo mogelijk
onderdrukt worden. Hoe doet men dat best ?
146. — Zouden ook schermrooster of schutroosterlampen geschikt zijn voor den bouw van een Huth-Kühn zender ? Redenen ?
147. ---- Moet de doorgrijpfaktor van zendlampen groot of klein
zijn ? Redenen ?
148. — In de anodevoedingslijn van een zender ligt een draaispoelampèremeter met een grooter meetbereik dan de sterkste in het
praktische bedrijf voorkomende anodestroom. Plotseling wordt het in
strument onbruikbaar; bij het af schakelen van een zender komt het
instrument niet meer op 0. Bij nader onderzoek blijkt dat de spiraalveer der draaispoel uitgegloeid is, waardoor zij haar kracht verloren
heeft. Hoe is dit verschijnsel te verklaren ?
149. — Hoe zal men het aan boord leggen om de juistheid van
de in oplossing 148 gegeven verklaring voor het onbruikbaar worden
van den ampèremeter na te controleeren ?
150. — Door welke middelen kan men het onbruikbaar worden van de in 1 48 bedoelde ampèremeter verhinderen ? Redenen ?
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151. — De eenvoudigste modulatiemethode van een ongedempten hoogfrequentzender opgeven.
152. ---- Waardoor is de mo dulatiefrequentie gegeven bij een modulatie volgens vraag 151? Gaat het hier slechts om een enkele frequentie of komen hierbij nag andere fre
5.
quenties in aanmerking?
153. -----Waarom is bij de in fig. 87
o S K
voorgestelde microfoonschakeling een trans
formator noodig? Kan men ook een andere
—|!|l|l|l------'87
schakeling uitdenken ?
8
154. — Waarom kunnen koolmicroFig. 87.
foons niet gebruikt worden voor hoogere frequenties ?
155. — Fig. 88 is een modulatieschakeling die onmogelijk kan
functionneeren. Waarom ?
156. — In de in fig. 89 geteekende schakeling van een HuthKühn zender met roosterspanningsmodulatie kan de microfoon Mi in ze
kere gevallen beschadigd worden. Waarom?

11^IÖ
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Fig. 88.

HHUn
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Fig. 89.

157. — Hoe kan men de microfoon in fig. 89 beveiligen ?
158. — De roos'itergelijkstroommodulatie heeft een nadeel dat
bemerkbaar wordt bij
de constructieve uit
Zendlamp
voering resp. bij den
7T^°
bouw der schakeling.
UB,
Machine
-HF
Dit nadeel blijkt reeds
c
uit de in fig. 90
geteekende schakeling
•9/
der roostergelijk^G8
*'T- _*T *90
stroommodulatie.
Waar gaat het
Fig. 91.
Fig. 90.
hier om ?

ï
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159.Door welke voorzorgen kan
melde nadeel opheffen of verminderen ?

men het onder

158 ver-

160.
Een sterke zender verkrijgt zijn anodestroom volgens fig.
91 uit een gelijkstroomgenerator. Na een zekere bedrijfstijd zijn de
collectorlamellen van deze generator sterk verbrand. Waaruit komt dit
verschijnsel voort? Hoe moet men de schakeling van fig. 91 veran
deren om deze storing te voorkomen ?
161. De principieele schakeling voor een frequentieverdubbeling moet geteekend en nader toegelicht worden. De punten waar
op men vooral te letten heeft moeten worden aangegeven.
162.
Welke voordeelen biedt de frequentieverdubbeling ?
163. — Voor de modulatie van den zender wordt altijd energie
verbruikt die door de modulatiestroombron geleverd moet worden. Wat
is de oorzaak van dit energieverbruik ?
164. — Welke soorten vervorming zijn bij gewone modulatieschakelingen denkbaar ? Hoe moet men handelen om de verschillende vervormingen zoo gering mogelijk te houden ?
165. — Is een zeer sterke antennestroom bij een zender altijd
een bewijs voor een sterke hoogfrequentenergie in de antenne ? Kan
het ook gebeuren dat met een sterke antennestroom betrekkelijk weinig
energie in de ruimte wordt uitgestraald?

2. De omroepontvangers.
a) Demodulatoren.
166. — De karakteristiek van een kristaldetector moet worden
opgenomen. Eerst een geschikte schakeling ontwerpen, daarna de proef
doorvoeren en beschrijven.
167. — In fig. 92 is een eenvoudige detectorschakeling geschetst.
Welke andere detectorschakelingen bestaan
nog? Teeken ze. Daarna hunne werking toe
*
L
D
lichten met opgave der voor- en nadeelen van
elke schakeling.
168. — Men moet een zoo selectief mo
gelijk detectorapparaat bouwen. De beschik
•92
bare zendenergie is groot genoeg. Welke scha €
Fig. 92.
keling neemt men ? Het schema teekenen,
toelichten en de waarde der verschillende onderdeeleni opteekenen.
169. — Welk principieel nadeel is verbonden aan iselectieve detectorapparaten volgens 168 vergeleken met dat in fig. 92 geschetst.
170. — Met de in fig. 92 geteekende eenvoudige detectorscha
keling moet de invloed van de antennekoppeling vastgesteld worden.
Tot dit doel is de schakeling praktisch uit te voeren; dan dienen al de
mogelijke antennekoppelingen opgesomd en onderzocht te worden,
waarbij de subjectieve beoordeeling van de in een koptelefoon ontvan
gen geluidssterkte van een geschikten zender volstaat. Voor elke kop-
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peling zal men de geluidssterkte en de selectiviteit bepalen; voor elk
resultaat zal men de oorzaak trachten te bepalen.
171. ---- Met de schakeling van fig. 92 zal men den invloed van
verschillende spoelen onderzoeken. Als spoel voor den trillingskring
neme men eerst een cylinderspoel, dan een korfspoel, een honigraatspoel, een wild gewikkelde spoel en een ijzerkernspoel. De spoelen
moeten telkens precies dezelfde zelfinductie hebben. Welk resultaat ver
krijgt men hiermede met betrekking tot de geluidssterkte en de selec
tiviteit ?
172. — In de detectorschakeling fig. 92 moet met een bepaalde
spoel de invloed der kwaliteit van den afstemcondensator onderzocht
worden. Men gebruikt eerst een draaicondensator met luchtdiëlectricum.
dan achtereenvolgens een bakeliet-, mica- en calitcondensator. Het resul
taat der waarnemingen opteekenen.
173. — De in vragen 171 en 172 uitgevoerde proefnemingen
worden met de selectieve detectorschakeling volgens vraag 168 her
haald. Verkrijgt men andere resulta
ten dan met de eenvoudige schakeling?
Wat is hiervan de oorzaak ?
174. — Een diode wordt vol
gens fig. 93 als detector geschakeld.
In zekeren zin vervangt ze een kristaldetector. Wat kan men met een der
Fig. 93.
gelijke schakeling over het algemeen waarnemen ?
175. ---- In de figuren 94 a en b zijn twee roosterdetectorschakelingen geteekend die alleen onderling verschillen door de aan sluiting
van de roosterlek. Heeft dit verschil van aansluiting een invloed OP
de werking? Verrechtvaardiging.

?

•9^1

Fig. 94a.
Fig. 94b.
176. — De roostercondensator in de figuren 94 a en b is naar
boven en onder begrensd. Waar liggen deze grenzen? Hoe kan men
dit verklaren ?
177. — De roosterdemodulatorschakeling fig. 94a moet onder
zocht worden met betrekking tot hare werkzaamheid en het komt er
in de eerste plaats op aan den invloed der roostervoorspanning op de
detectie vast te stellen. Een geschikte schakeling is te ontwerpen waarin
de noodige meetinstrumenten en de waarde der onderdeden worden
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opgeteekend. Daarna is de meting te doen. Daarbij is op te geven
welke electrische grootten het best gemeten worden met het oog op
het bepalen van de werkzaamheid der roosterdetectie. Die grootte welke
het gedrag der schakeling het best kenmerkt moet in functie der rooster
voorspanning in een diagram geteekend worden. Tenslotte dient het ver
kregen resultaat toegelicht te worden.
178. — Dezelfde proef met andere roosterlekweerstanden vier
maal herhalen en de bij elke roosterlek behoorende kromme opteekenen. De verschillen in de krommen dienen afzonderlijk besproken te
worden. Op die wijze verkrijgt men een klaar inzicht over de juiste
werking der roosterdetectie.
179. — Roosterdetector wordt volgens fig. 95 met een terug
koppeling voorzien. Met behulp van
een koptelefoon regelt men op den
drempel van het genereeren. Daarna
worden met deze schakeling de prak
—IItische proeven onder 177 en 178 ver
meld nog eens herhaald. Valt de beste
regeling der terugkoppeling met de
beste detectorwerking samen of niet?
Fig. 95.
Het resultaat bespreken.
180. — Er moet worden vastgesteld met welke roosterwisselspanning een roosterdetector volgens fig. 94 a of b overstuurd wordt,
Welke schakeling en welke meetinrichting zijn daarvoor het best ge-

,5?

schikt ?
181. — Een anodedetector moet op gelijkaardige wijze als een
roosterdetector onderzocht worden met betrekking tot zijn werkzaam
heid en het demodulatie-effekt. Hoe zal men daarbij handelen ? Ook
hier komt het er op aan den invloed van de roostervoorspanning te
bepalen.
182. — Voor een anodedetector met terugkoppeling moet on
derzocht worden of het beste detectie-effekt ook overeenstemt met de
beste regeling der terugkoppeling. De waarnemingen zijn te verrecht

vaardigen en te verklaren.
183. — Door welke inrichting kan men het best het resteerende
hoogfrequentdeel aantoonen bij de demodulatie, onverschillig of
kristal-, rooster- of anodedetectie gebruikt wordt.
184. — Hoe kan men de bij de detectie optredende gelijkstroom

of gelijkspanning het best aatoonen ?
b) Terugkoppeling.
185. — Bij een terugkoppelingsschakeling moet het genereeren
steeds op hetzelfde punt beginnen. Welke algemeene maatregelen dient
men te nemen om deze eisch te vervullen ?
186. — Hoe gaat men te werk bij de roosterdetector en bij de
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anodedetector om een zacht werkende terugkoppeling te verkrijgen ?

187. — Om een demodulatorschakeling in genereerende toestand
te brengen moet een bepaald deel der anodespanning op den roosterkring overgebracht worden. Welke methodes kan men in beginsel voor
deze transmissie gebruiken ?
188. ---- Met een terugkoppelschakeling volgens fig. 96 is voor
een toereikende terugkoppeling een zeker aantal krachtlijnen der spoel
L noodzakelijk. Welke mogelijkheden heeft men bij de regeling van de
terugkoppeltak om met een gegeven anodewisselspanning hetzelfde aan
tal krachtlijnen te verkrijgen?
189. — Welke methode is best voor het uitbouwen van de teril gkoppelingstak van vraag I 88 ? Het antwoord verrechtvaardigen.
190. — Welke gevaren ontstaan bij onjuiste dimensioneering
van de terugkoppeltak in fig. 96 ? In
welk opzicht zijn fouten denkbaar?
191. — Wanneer men een inrich
ting volgens schakeling fig. 96 overmatig
sterk terugkoppelt (b.v. door het gebruik
van een zeer groote terugkoppelcondensator en een zeer groote spoel) dan hoort
men te beginnen van een bepaalde koppelingsgraad of in de koptelefoon een
sterk huilen dat met het bekende gillen der terugkoppeling niets te
maken heeft. Door een geschikte proef moet worden vastgesteld wat
hiervan oorzaak is en welke organen der schakeling hierbij een rol
spelen.
c) Selectiviteit, t o o n k w a 1 i t e i t en gevoeligheid.
192. — Voor de beoordeeling der kwaliteit van een trillingskring, d.i. zijn selectiviteit, is de resonantiekromme het best geschikt.
Met welke schakeling kan men resonantiekrommen van eenvoudige
trillingskringen opnemen ? De schakeling samenstellen.
193. — Met de apparaten gebruikt in vraag 192 meten wij een
gewone trillingskring en teekenen de resonantiekromme op. Dan scha
kelen wij een veranderlijke ohmsche weerstand parallel met den tril
lingskring. Vanaf welke waarde ongeveer is de werking van dezen
weerstand op den vorm der resonantiekromme merkbaar.
194. — De zooeven beschreven proef wordt in plaats van met
een parallelweerstand met een veranderlijke serieweerstand herhaald.
Hoe moet men deze serieweerstand schakelen? Welke serieweerstand
en welke parallelweerstand hebben ongeveer dezelfde dempende
werking ?
195. — In de plaats van de in vraag 193 voorziene parallelweer
stand moet den inwendigen weerstand van een lamp gebruikt worden.
Hoe schakelt men ?

1057

196. ---- De resonantiekromme van de trillingskring van een
roosterdetector is op te nemen. De invloed der terugkoppeling op het
verloop der resonantiekromme onderzoeken. Welke algemeene vast
stellingen kan men doen ?
197. — Een schakeling samenstellen, waarmede men de invloed
der verandering van de demping der antenne op de resonantiekromme
van den trillingskring kan onderzoeken. Resonantiekrommen opnemen
met sterke, middelmatige en losse antennekoppeling. Welke verschijn
selen kan men vaststellen ?
198. ---- Er moet een eenvoudige bandfilter voor omroepfrequen
ties gebouwd worden en de resonantiekromme ervan is op te nemen.
Hoe wordt de bandfilter het best gebouwd ? Bestaan er ook andere
mogelijkheden ?
199. — Er moet aangetoond worden dat de gevoeligheid van
een ontvanger door het gebruik van terugkoppeling aanzienlijk ver
hoogt. Hoe moet men dit aan boord leggen ? Hoe is de gevoeligheidsverhooging te verklaren ?
200. — Kan smoorspoel D in fig. 96 worden weggelaten ? Welke
condities moeten vervuld zijn opdat het wegnemen der smoorspoel niet
zou schaden ?
201. — In welke demodulatorschakeling heeft de pseudodemping der demodulatorlamp het sterkste effekt ? Het antwoord is te ver
rechtvaardigen .
202. — In een terugkoppelingsschakeling wordt een lamp met
een steilheid van 1,2 mA/V en een doorgrijpfaktor van 5 % gebruikt.
De werkzame uitwendige weerstand der schakeling moet 10.000 £1 be
dragen. Hoe groot moet de terugkoppelfaktor zijn om de lamp juist «n
genereerende toestand te brengen.
203. — Een genereerende demodulator moet een eigen frequen
tie van 200 kHz hebben. De spanning van een omroepzender die werkt
op een golflengte van 1 .460 m werkt er tegelijkertijd op in. Ontstaat
er een fluittoon in de koptelefoon ? Welke frequentie heeft hij in voor
komend geval ?
204. — Wanneer men de gloeispanning vermindert van een te
ruggekoppelde lamp waarvan de trillingskring juist sterk genoeg ontdempt is, dan houdt het genereeren op. Waarom?
205. — Door een proef moet worden aangetoond dat een hooge
modulatiefrequentie van een omroepuitzending tijdens de ontvangst met
een apparaat waarvan de bandbreedte in het hoogfrequentdeel te ge
ring is, sterk benadeeld worden. De daarvoor noodige inrichting is te
ontwerpen en te bouwen; de uitslag der proef moet worden toege

licht.
206. — Waarom is het niet mogelijk in de plaats van bandfilters zeer goede trillingskringen te gebruiken voor het verkrijgen van
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zeer selectieve ontvangst van gemoduleerde zenders?
207. — Heeft het wel zin telegrafiezenders te ontvangen met
bandfilters in het hoogfrequentdeel ? Waarom ?
208. — In een speciaal geval gebruikt men ook in het laagfrequentdeel van den ontvanger afgestemde organen. Welk is dit geval?
Waarom bestaat er geen bezwaar tegen het gebruik van laagfrequente
afstemmiddelen ?
209. ---- Waarom moet men bij de ontvangst van omroepzenders
de resonantie in het laagfrequentdeel vermijden ?
210. — Door een proef moet worden aangetoond dat de ver
liezen van een trillingskring afhankelijk zijn van de frequentie. Van
nauwkeurige metingen wordt afgezien. Welke schakeling is aan te be
velen ? Hoe wordt de proef doorgevoerd ?
211. — In hoever zijn selectiviteit en ;gevoeligheid van een omroepontvanger niet met elkaar tegenstrijdig?
212. — De gevoeligheid van een eenvoudigen ontvanger moet
verhoogd worden. Welke voorzorgen kan men in principe nemen? Wel
ke methode kan op de eenvoudigste wijze worden toegepast ?
213. — De selectiviteit van een apparaat moet verbeterd worden. Hoe doet men dat?
214. — De toonkwaliteit van een eenv oudig apparaat moet verbeterd worden. Wat heeft men te doen ?
d) Versterking.
215. — Waarom kan men een demodulator niet als versterkerschakeling gebruiken ? Bestaat er een mogelijkheid om een lampdemodulator door een paar eenvoudige hulpmiddelen tot een versterker
om te vormen ?
216. — Welke condities moeten vervuld worden om een spanningsversterker behoorlijk te doen werken ?
217. ---- Van welke faktoren is de spanningsversterking van een
Viersterkertrap in de eerste plaats afhankelijk ?
218. — Welke soorten uitwendige weerstanden kan men voor
spanningsversterkers gebruiken? Welke soort wordt het meest gebruikt?
219. ---- Licht nauwkeurig toe waarom de spanningsversterking
VIerhoogt met toenemende uitwendige weerstand.
220. — In fig. 97 zien wij het schakelschema van een spanningsversterker waarop den uitwendigen en den inwendigen weerstand is weergegeven. Men ver
/O &
langt een 10 maal grootere versterking te ver
krijgen. Is het mogelijk dit door eenvoudige
middelen te bereiken ? Moet hiervoor een bijko
mende versterkertrap voorzien worden ?
__ T -2
______ '97221. — Een lamp met een inwendigen
Fig. 97.
weerstand van 3.000
levert een anodewissel-
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spanning van 1 5 Volt wanneer de uitwendige weerstand 5.000 f2 be
draagt en de roosterwisselspanning 1,5 Volt. Hoe groot is de doorgrijp
faktor der lamp ?

222. — Hoe groot moet den uitwendigen weerstand van een
lamp genomen worden wanneer haar inwendigen weerstand 2.000 f2
bedraagt, de doorgrijpfaktor 10 % is en de versterking 2,5 blijkt te
zijn ?
223. — Door welke middelen kan men den uitwendigen weer
stand eener lamp zoo hoog mogelijk maken voor wisselstroom terwijl
hij toch zoo gering mogelijk blijft voor gelijkstroom ?
224. — Waarom gebruikt men voor de versterking van breede
frequentiebanden liever spanningsversterkers met ohmsche weerstan
den in plaats van met afgestemde kringen ?
225. — Een trillingskring met een zelfinductie van 30 /*H en
een capaciteit van 50 pF functionneert als uitwendigen weerstand van
een spanningsversterkerlamp met een inwendigen weerstand van
3.000 f2. De lamp heeft een doorgrijpfaktor van 1,5 % en levert, met
een roosterwisselspanning van 1 Volt, een uitgangsspanning van 10
Volt aan de klemmen van den trillingskring. Hoe groot is de totale
Vierliesweerstand van den trillingskring?
226. — Hoe kan men bij spanningsversterkers een zoo steil
mogelijke werkkarakteristiek verkrijgen ?
227. — Hoe stelt men vast te beginnen van welke ingangsspanning een spanningsversterker overstuurd is?
228. — Een trillingskring moet worden aangepast aan een span
ningsversterkerlamp. Hierbij wordt in de eerste plaats gestreefd naar
een zoo hoog mogelijke versterking. Waarop zal men bizonder bij deze
aanpassing te letten hebben ? Hoe moet de trillingskring gedimensio
neerd worden ?
229. — Is een sterke pseudodemping in resonantieversterkers al
tijd — dus zonder uitzondering — ongewenscht ? Antwoord te ver
rechtvaardigen.
230. ---- Waarom vermindert de spanningsversterking bij ©verstu
ring ? Met een spanningsversterker met ohmsche uitwendige weerstan
den merkt men op dat de versterking afneemt wanneer de frequentie
der te versterken spanning toeneemt. Hoe is dit verschijnsel te ver
klaren ?
232. — Waarom is de spanningsversterking doorgaans grooter
met penthodes dan met triodes ?
233. — Waardoor is de spanningsversterking naar boven be
grensd ?
234. — Is een overaanpassing der uitwendige weerstanden van
spanningsversterkerlampen steeds gewenscht of zijn hiervoor uitzon
deringen ? Zoo ja, welke ?
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35Hoe komt het dat men in spanningsversterkers voor
breede frequentiebanden tot het bekomen van dezelfde versterking
meer lampen noodig heeft naarmate de frequentieband breeder is ?
236. Een penthodelamp met een steilheid van 1 2 mA/V moet
in een spanningsversterkerschakeling een versterking van 25 opleveren.
Hoe groot moet den uitwendigen weerstand zijn ?
237. — Terwille van een hooge versterking moet de inwendigen
weerstand van spanningsversterkerlampen laag zijn. Is deze eisch in
alle gevallen te vervullen ?
238. — Voor een spanningsversterkerschakeling is een lamp met
lagen inwendigen weerstand noodig. Men beschikt
ih
echter over een lamp met hoogen inwendigen
weerstand. Kan men deze inwendigen weerstand
door de schakeling in fig. 98 verminderen ? Ant
woord nauwkeurig verrechtvaardigen.
239. — Kan men den inwendigen weerstand van een lamp door het parallel schakelen
Fig. 98.
van lage uitwendige weerstanden kunstmatig verlagen ? Antwoord te
verrechtvaardigen.
240. — Kan men in spanningsversterkers meer of minder vervorming verwachten. wanneer men
voor dezelfde uitsturing — lam
pen met zeer lagen doorgrijpfaktor gebruikt? Antwoord te verrecht
vaardigen. Waardoor wordt de vervormingsfaktor der spanningsver
sterkers in hoofdzaak bepaald ?
241. — Wat moet men doen om de vervorming in spannmgsversterkers zoo gering mogelijk te houden ?
242. — Een spanningsversterker neemt een zekere gelijkstroomenergie uit de anodestroombron. Daarvan wordt echter slechts de over
den uitwendigen weerstand optredende werkzame spanning gebruikt.
Waar en onder welken vorm wordt de energie in den spanningsver
sterker gebruikt ?
243. — Kan het gebruik van ohmsche uitwendige weerstanden
voor energieversterkers verrechtvaardigd worden ?
244. — Wij hebben een krachtversterkerlamp met een steilheid
van I 0 mA/V en een doorgrijpfaktor van 10%. Ze moet een energie
afleveren van 4 Watt. Hoe groot moet de stuurwisselspanning zijn?
245. — Een penthode moet zoo gunstig mogelijk aangepast wor
den. Zij heeft een inwendigen weerstand van 5.000 ’O. Hoe hoog moet
de uitwendigen weerstand zijn ?
246. — Wij hebben een lamp met een maximum anodedissipatie
van 10 Watt en nemen daaruit 4 Watt wisselstroomenergie af. Hoe
groot mag de opgenomen energie hoogstens zijn ?
247. — Welk onderscheid bestaat er tusschen de aanpassing van
een energie versterker en die van een spanningsversterker?
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248. — Van den eentraps hoogfrequentversterker met afgestem
de kringen moet de versterking gemeten worden. De meetschakeling
samenstellen, de meting uitvoeren en het resultaat toelichten.
249. — Wij hebben een resonantieversterker met een trillingskring zooals in fig. 99. Hoe ziet er de frequentiekromme van een dergelijke versterker uit? Antwoord verrechtvaardigen. Heeft een dergelijke versterking eenig praktisch belang?

*roo

i*99
Fig. 99.

Fig. 100.

250. — Hoe ziet er de frequentiekromme uit van schakeling
fig. 100? Verrechtvaardigen.
251. — Men moet proefondervindelijk bepalen voor welke ca
paciteit de capacitieve koppeling tusschen de twee trappen van een
resonantieversterker geringer wordt. De proef moet worden doorge
voerd op een gemiddelde omroepfrequentie. De schakeling opteekenen,
het apparaat bouwen, de proef doorvoeren en het resultaat toelichten.
252. — Hoe groot is de totale versterking van een drietrapshoogfrequentversterker, wanneer in elke trap een 20-voudige versterking plaats heeft.
253. ---- Waarom gebruikt men in HF-versterkers bij voorkeur
afgestemde kringen en geen aperiodische weerstanden.
254. — Kan men een aperiodische HF-versterker bouwen die
in zijn werkbereik geen resonantiepunten vertoont ? Antwoord verrecht
vaardigen. Indien de vraag bevestigend beantwoord wordt moet ook
worden aangegeven welke condities bij den bouw van een dergelijken
versterker moeten vervuld worden.
255. — Een tweetraps hoogfrequentversterker met bandfilter
bouwen en de frequentiekromme opnemen. Hoe gedraagt zich deze
schakeling, vergeleken met een schakeling met eenvoudige trillingskringen ?
256. — is de versterking grooter met bandfilters of met trillingskringen ?
257. — Op welke wijze kan men in een laagfrequentversterker
met weerstandkoppeling de frequentiegrens naar onder verruimen ? Op
welke wijze kan men de bovenste frequentiegrens verruimen ?
258. — Op welke wijze kan men hetzelfde resultaat verkrijgen
met transformatorversterkers ?
259. — Moet men bij een weerstandgekoppelde versterker de
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uitwendige ohmsche weerstanden zeer klein of zeer groot maken? Be
staan daarvoor grenzen of optimumwaarden ?
260. ---- Waardoor is de grootte van de roosterlekweerstand bij
een weerstandversterker bepaald ?
261. — Bestaat er een bezwaar om de koppelcondensator in
een weerstandversterker met het oog op een zoo groot mogelijke on
afhankelijkheid der frequentie zeer groot te nemen? Bestaat er in dit
opzicht een grens? Indien ja, waardoor wordt deze grens bepaald?
262. — Moet men voor weerstandversterkers lampen gebruiken
met groote of met kleine doorgrijpfaktor ? Verrechtvaardiging.
263. — Waardoor is bij een transformatorversterker de groot
te der impedantie van de primaire wikkeling bepaald? Waardoor de
grootte der impedantie der secondaire wikkeling?
264. — Is het doelmatig, de inductieve koppeling van laagfrequenttransformatoren te verhoogen door bijkomende capacitieve kop

peling, zooals b.v. in fig. i 0 I ?
265. — Welk effekt verkrijgt men door de parallelschakeling
eener capaciteit met de wikkelingen van een laagfrequenttransformator ?

'101

T5*53
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Fig. 102.
Fig. 101.
266. — In vele schakelingen ziet men een weerstand zooals in
fig. 102 die werd aan]gebracht met het doel de resteerende hooge frequentie in den anodetak der laagfrequentversterkerlamp te onderdruk
ken. Bestaat eenig bezwaar tegen een dergelijke inrichting? Antwoord
te verrechtvaardigen.
267. ---- In vele laagfrequenttransformatorversterkers ontstaan
bij hooge versterking huiltonen of begint de lamp te gillen. Waar komen
deze storingen vandaan ? Welke maatregelen dient men te nemen om
ze te doen ophouden ?

/A

fr'

• 103
—+F

* 104
►/*

Fig. 104.
Fig. 103.
268. — Wij hebben een transformatorversterker voor ons waarvan de resonantiekromme een uitgesproken strooiresonantie vertoont,
Fig. 103 is de frequentiekromme van den versterker. Na het vervangen
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der lampen door andere met een sterkere anoderuststroom bekomt men
de in fig. 104 geteekende frequentiekromme. Hoe iis het verschil in
het verloop der twee krommen te verklaren ?
269. — Worden in den hierboven opgegeven versterker lampen gebruikt die niet alleen een sterkere anoderuststroom, maar ook
een hoogere anodecapaciteit bezitten, dan verandert de frequentiekromme niet. -----Hoeisi dat te verklaren ?

270. — Hoe zou de schakeling van de transformatorversterker
uit vraag 268 moeten veranderd worden, opdat de anoderuststroom
geen invloed meer zou hebben op het frequentieverloop ?
271. Waardoor komt het dat een weerstandversterker in be
ginsel een meer natuurgetrouwe weergave verzekert dan een trans
formatorversterker ?
272. — Waarmede moet men bij de dimensioneering van een
laagfrequentversterker rekening houden om zoo weinig mogelijk li
neaire vervorming te veroorzaken ? Wat is van belang, wanneer zoo
weinig mogelijk niet-lineaire vervorming verlangd wordt ? De te nemen
maatregelen toelichten zoowel voor weerstands-, smoorspoel en trans
formator versterkers.

273. — Heeft een transformatorversterker een grootere verster
king dan een smoorspoelversterker met evenveel trappen ? Antwoord
verrechtvaardigen.
274. ---- Waardoor is over het algemeen de hoogste versterking
bepaald voor smoorspoel-, weerstand- en transformatorversterkers ?
275. ---- Heeft het voordeel voor de omroepontvangst « gelijkstroomversterkerschakelingen » te gebruiken? Verrechtvaardigen.
276. — Waarmede zal men vooral rekening houden bij de dimen
sioneering van smoorspoelen en smoorspoelversterkers ?
277. — Er moet een tweetrapsgelijkstroomversterkerschakeling
samengesteld en in bedrijf gesteld worden. De verschijnselen beschrij
ven die bij de regeling optreden; hunne oorzaken toelichten.
278. — De frequentiekromme van de in vraag 2 77 bedoelde ver
sterker is op te nemen en toe te lichten.
279. ---- Wij hebben een viertraps aperiodische laagfrequentver 
sterker met een versterking van 50 per trap. Heeft men in dit apparaat
reeds het schrooteffekt te vreezen ?
280. — Wanneer wij in de buurt der ingangsklemmen van een
zeer gevoelige laagfrequentversterker een met het net verbonden snoer
brengen dan hooren wij bij wisselstroomnetten een gebrom, bij gelijkstroomnetten een onzuivere muzikale toon die hooger wordt naarmate
het snoer verwijderd wordt van de ingangsklemmen. Tenslotte wordt
de toon onhoorbaar. Hoe is dit verschijnsel te verklaren ?

281. — Hoe kan men het best vaststellen, of het ruischen van
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een versterker verwekt wordt door het schrooteffekt of door een andere oorzaak ?
282. Hoe komt het dat bij zeer gevoelige versterkers het
ruischen sterker is naarmate de neiging tot genereeren grooter is?
283. — Is het mogelijk, een gelijkstroomversterker met zulke
groote gevoeligheid te bouwen, dat het schrooteffekt reeds merkbaar
wordt? Welke moeilijkheden treden daarbij op?
284. ---- Een laagfrequentversterker vertoont zelfs bij betrekke
lijk geringe versterking een neiging tot zelfgenereeren. Waaruit komt
dit verschijnsel voort ? Hoe handelt men best om de werkelijke oorzaak
van het zelfgenereeren te bepalen ?
285. — Wij hebben een hoog- en een laagfrequentversterker met
even groote versterking. Welk der beide apparaten vertoont het eerst
neiging tot zelfgenereeren ? Antwoord verrechtvaardigen.
286. — Heeft het zin een laagfrequentversterker te neutraliseeren ?
287. — Hoe kan men het best vaststellen of in een genereerende
laagfrequentversterker kiptrillingen optreden ?
288. — Waarom verliezen de neutralisatieschakelingen meer en
meer hunne beteekenis in de moderne radiotechniek ?
289. — Bestaat er een principieel verschil tusschen zendversterkers en krachtversterkers ? Het antwoord verrechtvaardigen.
290. — Waarom verkrijgt men met A-versterking een slechter

rendement dan met B-versterking ?
291. — Zijn B-versterkers ook zonder balansschakeling denkbaar ?
292. — Waarom is men in de laatste tijd meer B-versterkers
gaan gebruiken ?
293. — Er moet een A- en een B-versterker gebouwd worden.
Daarna zal men vaststellen welk principieel verschil er bestaat in het
bedrijf der twee inrichtingen.
294. — Waarmede dient men vooral rekening te houden bij het
dimensioneeren van uitgangstransformatoren, voor zeer goede eindver-

sterkers ?
295. — Kan een krachtversterker beschadigd worden door het
uitvallen van een luidspreker ?
e) Ontvangers met directe versterking.
296. — De frequentiekromme opnemen van een gewone tweelamper met roosterdetectie en weerstandversterking. Welke schakeling
is noodig en hoe handelt men ?
297. — Waarom is een eenkrings-drielamper in beginsel niet
méér selectief dan een tweelamps-eenkringstoestel ? Bestaat er een mid
del om de selectiviteit van de drielamper beter te maken dan die van
de tweelamper zonder de geluidssterkte te verminderen ?
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298. — Waarop dient vooral gelet te worden tijdens de bouw
van de trillingskring van een eenkringstoestel ?
299. — Wordt bij een eenkringstoestel de ontvangst veel ster
ker wanneer de ingangsveldsterkte hooger wordt ?
300. — Is de beantwoording van vraag 299 afhankelijk van de
gesteltenis of de soort van de gebruikte demodulator?

301. — Waardoor wordt de hoogfrequentgevoeligheid van een
eenkringstoestel op voorhand bepaald ?
302. — Men hoort vaak beweren dat een tweelamps-eenkringstoestel met schermroosterlamp meer selectief is dan de zelfde ontvanger
met een triodedemodulator. Is dat juist? Antwoord verrechtvaardigen.
303. — Welke voordeelen biedt het gebruik van een scherm
roosterlamp in de demodulatortrap van een eenkringstoestel ?
304. — Waardoor werd de groote gevoeligheidsverhooging ver
oorzaakt die het eenkringstoestel in den loop der laatste jaren verkre
gen heeft ?
305. — Waardoor wordt de geluidssterkte van een eenkringsapparaat in de eerste plaats bepaald ?
306. — Bij menig eenkringstoestel verkrijgt men door omscha
keling van het omroep- naar het lange golfbereik groote verschillen
der gevoeligheid. Wat is oorzaak van dit verschijnsel ?
307. — Kan men in principe met een twee- of meerkringstoestel
een sterkere ontvangst verkrijgen dan met een eenkringstoestel ?
308. ---- Kan men in een eenkringsapparaat achteraf een auto
matische sterkteregeling aanbrengen ? Hoe moet men in dergelijk ge
val handelen?
309. — Door enkele proefnemingen bepalen welke invloed de
aard der antennekoppeling heeft op de geluidssterkte en de selectivi
teit van een eenkrings-apparaat. De proefschakeling teekenen en bou
wen, de proef doorvoeren en het resultaat toelichten.
310. — Door welke eigenschappen onderscheidt zich het tweelamps-eenkringstoestel in hoofdzaak van het tweekringsapparaat ?
311. — Met een tweekringsapparaat moet de invloed van het
type der koppeling tusschen de hoogfrequenttrap en de demodulator
proefondervindelijk bepaald worden. De schakeling teekenen en bouwen. De proef doorvoeren en het resultaat toelichten.
312. — Wat gebeurt er, wanneer men tijdens de ontvangst van
een omroepzender met een tweekrings-drielamper de negatieve roostervoorspanning der hoogfrequentlamp verhoogt ?
313. — De proefneming van vraag 309 herhalen voor een twee
krings-drielamper. Het resultaat met dat van vraag 309 vergelijken.
314. — Heeft bij een tweekringsapparaat een verliesarme tril
lingskring meer belang in de hoogfrequenttrap of in de demodulator
trap ? Antwoord verrechtvaardigen.
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315. Waarom is de juiste regeling der terugkoppeling ter verhooging van de gevoeligheid niet zoo kritisch bij een tweekringsappa
raat als met een eenkringstoestel ?

316. In welk geval zal men het liefst roosterdetectie gebrui
ken: in het een- of in het tweekringsapparaat? Antwoord verrechtvaar
digen.
317. — Bij een schakeling volgens fig. 1 05 die een hoogfrequentversterker voor omroepfrequenties
voorstelt, verandert men koppelcondensator C binnen zeer ruime gren
zen. Met welke waarden kan men
een verandering der gevoeligheid
vaststellen ?
318. — Een controle-inrich105 *
ting bouwen waarmede de gelijkF’g. 105.
loop der twee draaicondensatoren van een tweekringsapparaat nauw
keurig kan worden onderzocht. De verkregen resultaten beschrijven en
interpreteeren.
319. — Een eenkringertje en een tweekringsschakeling moeten
zoo gedimensioneerd worden dat geen doode plekken optreden. In
welk geval kan deze eisch gemakkerlijker vervuld worden ? Waarom ?
Hoe moet men in principe handelen, om dit (op zichzelf ongewenscht)
verschijnsel te verkrijgen ?
320. — Door welke maatregelen wordt de koppeling tusschen de
kringen van een twee- of meerkringsapparaat zoo weinig mogelijk be
ïnvloed door de frequentie ?
321. — In principe kan men kleine schadelijke capaciteiten der
anodekringen van afgestemde versterkertrappen verwaarloozen daar ze
bij de afstemcapaciteit gevoegd worden. Waarom echter mag men
deze schadelijke capaciteiten desondanks niet zonder meer verhoogen ?
Waar ligt de grens ? Welke storende verschijnselen zouden daarbij op
treden ?
322. — Wij hebben een tweekringsapparaat. Is het mogelijk
de
mo:
ontvangsterkte van dit apparaat door het bijbouwen van een hoogfrequentversterkerlamp, dus door ombouw tot een driekringsapparaat
te verhoogen ? Kan men deze vraag beantwoorden zonder nadere electrische gegevens te kennen ?
323. — Waarom moet men bij eenkringsapparaten de terugkoppelcondensator telkens bijregelen wanneer men het apparaat op een
andere frequentie afstemt, terwijl men bij meerkringsapparaten de te
rugkoppeling maar zelden heeft bij te regelen ?
324. — Is de toonkwaliteit beter bij eenkrings- of bij meerkrings
apparaten ? Antwoord verrechtvaardigen.
325. — Door welke condities wordt de toonkwaliteit van een-,
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twee- en meerkringsapparaten in principe beïnvloed ? Heeft het aantal
kringen daarop eenigen invloed ?
326. — Bij oudere meerkringsontvangers stelt men vaak een aanzienlijke vermindering der toonkwaliteit vast zoodra men de gevoeligheid verhoogt. Waardoor ontstaat dit verschijnsel ?
327. — In fig. I 06 is een speciale koppeling tusschen twee hoogfrequenttrappen geschetst: in de anodekring ligt een smoorspoel D terwijl
de trillingskring tevens de uitwendige
roosterkring der tweede lamp vormt.
Biedt deze inrichting bizondere voordeeD
len tegenover de gewone schakelingen?
Zou zich het electrische gedrag der
«9
*106
koppeling merkbaar veranderen indien
Fig. 106.
men de smoorspoel in den roosterkring
en de trillingskring daarentegen in den anodekring schakelde?
328. — Reeds bij tweekringsapparaten ontstaan gemakkelijk
wilde trillingen tengevolge van schadelijke hoogfrequente terugkoppelin
gen, wanneer de afscherming of de ontkoppeling ontoereikend is. Ver
stem t men de twee kringen slechts een weinig ten opzichte van elkaar,
dan houden de trillingen gewoonlijk snel op. Wat is oorzaak van dit
verschijnsel ?
329. — Er moet een afstemkromme van een een-of een meerkringsontvanger opgenomen worden. Hoe doet men dat? Bestaan er
meerdere methodes? Welke bizonderheden kan men opmerken?
330. ---- Waarom kan men een diodedemodulator niet terugkop
pelen zonder bizondere hulpmiddelen ? Welke maatregelen dienen ge
nomen te worden om te kunnen terugkoppelen ?
331. ---- Kan men een hoogfrequenttrap terugkoppelen? Zoo ja,
hoe moet men de schakeling dan inrichten ? Gaat een hoogfrequente
terugkoppeling met een of ander nadeel gepaard ?
332. — Hoe komt het dat men bij het terugkoppelen een
des te grootere toename der ontvangsterkte verkrijgt, hoe minder krin

1F

V

gen het betreffende ontvangapparaat bezit ?
333. — Bij meerkringsontvangers met roosterdetectie stelt men
o.a. bij het afstemmen op een sterke zender vast dat de ontvangst
bij zeer juiste afstemming zwakker is dan bij geringe afwijkingen van
de juiste regeling, dus op de zijbanden. Met anodedetectie is dit ver
schijnsel reeds minder opvallend; met een diodedemodulator merkt
men het bijna niet meer. Hoe zijn deze verschijnselen te verklaren
en waardoor ontstaan ze? Hier zijn apparaten zonder A.S.R. bedoeld.
334. — Er moet een eenvoudige driekringsschakeling voor netvoeding gebouwd worden, die men met behulp der gewone galvanische
ontkoppelingscellen behoorlijk doet werken. Daarna worden de ont-
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koppelingselementen achtereenvolg;ens verwijderd. Welke verschijnselen treden op ? Door welke maatregel*en treden zij zeer sterk op? Welke algemeene conclusies kan men uit deze proef afleiden ?
335. — Een schakeling
volgens fig. 107 moet worden
gebouwd. De schakel C/L
moet op een bepaalde frequen
tie in resonantie komen. De
frequentiekromme der inrich
ting opnemen. Welke bizonderheden zijn hierbij op te mer
ken? Wat volgt uit de proef?

f )

9107
Fig. 107.

Supers.

336. — Het mengverschijnsel in een super begrijpt men pas wer
kelijk door praktische toepassing en vooral door het praktische werk
met de verschillende mengschakelingen. Daarom moeten de belang
rijkste mengschakelingen gebouwd worden en wel voor multiplicatieve
en additieve menging. Hoe moet men de proefnemingen inrichten ?
Welke schakelingen zijn noodig ? Welke proeven toonen het wezen
van het mengverschijnsel bizonder duidelijk aan ?

337. — Er moet een mengschakeling gebouwd worden die vooral
de lage middenfrequenties tot in het hoorbaarheidsbereik doet optreden.
Hoe zal men de schakeling dimensioneeren ? Met welke apparaten kan
men de middenfrequentie aantoonen en onderzoeken ?
338. ---- Is de gevoeligheid van een super zeer sterk afhankelijk
van de hoogte der oscillatorspanning ? Probeer dit uit met een octode.
Hoe kan men de kwestie verduidelijken zonder een geheele super te
bouwen ?
339. — Waardoor wordt de amplitude der middenfrequentie in
een mengschakeling over het algemeen bepaald ?
340. — Er moet aangetoond worden dat de vorming van harmonischen veel geringer is bij de multiplicatieve menging dan bij de
additieve menging. De daartoe noodige inrichting teekenen, de gang
van het onderzoek beschrijven. Tevens aangeven door welke hulpmid
delen men de vervorming der middenfrequentie het best kan aan

toonen.
341. — Welke voordeelen bereikt men doorgaans door het zeer
selectief maken van den ingangskring der supers?

342. — Wat verstaat men door spiegelfrequentie ?
343. — Waardoor wordt de selectiviteit van een super in hoofd
zaak bepaald ?

1069

344. — Waarom gebruikt men tamelijk veel middenfrequentkringen in een super en daarentegen
betrekkelijk weinig voorafgaande krin
MF
gen ?
Ingangs
345. — Is een mengschakeling
kring
_Z
volgens fig. 108 denkbaar? Antwoord
verrechtvaardigen.
346. — Zijn met de gemeen
schappelijke functie als oscillator en
menglamp der octode nadeelen ver
Oscillator
*108
kripg
bonden ? Zoo ja, wat is hun effekt ?
Fig. 108.
347. — Bij de multiplicatieve
menging is de vorming van harmonischen theoretisch niet denkbaar.
Kunnen desondanks in de praktijk toch harmonischen optreden ? Zoo
ja, waarom en hoe kan men ze voorkomen ?
348. ---- Koevele harmonischen zijn bij de additieve menging in
principe denkbaar ?
349. — Is de vorming der harmonischen in de super uitsluitend
beperkt tot de mengtrap of kunnen ze ook in de andere deelen der scha
keling gevormd worden ? Zoo ja, waar en waarom ?
350. — Welke algemeene yoordeelen biedt de multiplicatieve

r-

menging vergeleken met de additieve ?
351. — Welke faktoren beperken de keuze der middenfrequentie van een omroepsuper ?
352. — Welke voor- en nadeelen zijn verbonden aan een zeer
hooge middenfrequentie ? Welke voor- en nadeelen zijn verbonden
aan een zeer lage middenfrequentie ?
353. — Een super met zeer goed verzorgde voorselectie wordt
over het geheele afstembereik door een telegrafiezender gestoord.
Plaatst men het apparaat in een afscherming dan houdt de storing op.
Welke soort storing is dit? Waarom verdwijnt zij zoodra men het
apparaat afschermt ?
354. — Waarom worden in omroepontvangers niet graag meer
dan drie middenfrequenttrappen gebruikt ?
355. — Kan men in een gevoelige super een terugkoppeling aan
brengen ? Zoo ja, welke plaats is daarvoor het meest geschikt en wat
zou men door de terugkoppeling bereiken ?
356. — In supers wordt bij voorkeur diodedetectie gebruikt. Wel
ke redenen zijn daarvoor beslissend ?
357. — Is het gelijkloopprobleem voor een super in principe
eenvoudiger of moeilijker op te lossen dan voor een ontvanger met
rechtstreeksche versterking? Antwoord verrechtvaardigen.
358. — Welke rol heeft de hoogfrequenttrap in een super te
vervullen ?
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359. Heeft het zin, de versterking van den voorversterker in
een super even groot te nemen als die van de middenfrequenttrappen ?
Antwoord verrechtvaardigen.
360. — Kan men bij een voldoend hooge middenfrequentie den
ingangskring van een grootsu
per op dezelfde wijze bouwen
als die van een eenbereikssuper, volgens fig. I 09 ? Zoo
ja, bestaan daartegen sommige
bezwaren ?
*
361. — Waarop zal men
Fig. 109.
acht slaan om een behoorlijke
gelijkloop tusschen den ingangs- en den oscillatorkring te verkrijgen ?
363. — De resonantiekromme van een middenfrequentversterker
moet worden opgenomen. Welke schakeling gebruikt men hiervoor?
Hoe handelt men ?
364. — Er moet een middenfrequentversterker ontwikkeld worden voor zeer groote bandbreedte. Waarmede dient men vooral rekening te houden ? Hoe handelt men ? De schakeling ontwerpen.
365. — In welke gevallen is een zeer breede frequentieband in
de middenfrequentversterker gewenscht ? In welke gevallen niet?
366. — Wat bemerkt men over het algemeen, wanneer de band
van een middenfrequentversterker voor omroepontvangst gedurende
het bedrijf sterk verbreedt? De vaststellingen beschrijven en bespreken.

ffrl
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Fig. 112.

367. — In de figuren 110, lil en 112 zijn drie methodes voor
de regeling van middenfrequentbandfilter voorgesteld. Welke schakeling werkt het gunstigst en welke het minst gunstig? De werking der
verschillende schakelingen volledig verklaren.
368. — Waarom zijn de bandfilters van een middenfrequentversterker gedurende de werking aan geen verstemming onderworpen.
369. — Welk verschil is er tusschen een grootsuper en een klein
super ? Door welke verschijnselen treedt het verschil tusschen de twee
apparatentypes vooral sterk op ?
370. — Waarom is in een kleinsuper gewoonlijk een bijkomende
terugkoppeling noodig? Kan de terugkoppeling ook op andere plaatsen
dan in de middenfrequentie verkregen worden ? Zoo ja, heeft dit voorof nadeelen ?
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371. — Heeft het zin in een kleinsuper een afzonderlijke bedie
ningsknop voor de terugkoppeling te gebruiken ?
372. ---- Hoe komt het dat men de selectieve voorselectorkring
van den kleinsuper meestal kan uitsparen ? Waarom gebeurt dit niet
met den grootsuper ?
373. ---- Wat is het belangrijkste voordeel van een ecnbereikssuper ?
374. — De vorming van de middenfrequentie in een eenbereikssuper moet onderzocht worden. De daarvoor noodige mengschakeling
is te ontwerpen en te bouwen; dan is het mengverschijnsel zooals in
vraag 336 te onderzoeken.
375. ---- De ingangskring van een eenbereikssuper moet nader on
derzocht worden. Hiertoe is de frequentiekromme van dezen ingangs
kring op te nemen. Hoe handelt men ? Welke bizonderheden vertoont
de frequentiekromme ?
376. — Wat kan men doorgaans bij de ontvangst met een een
bereikssuper opmerken? Welke verschillen bestaan er vergeleken met
de ontvangst met gewone superschakelingen ? Waaruit komt dit verschil voort ?
377. — Kan men de ingangsschakeling van een eenbereikssuper
ook met gewone trillingskringen uitrusten ? Antwoord verrecht
vaardigen.
g) Speciale schakelingen.
378. — Wat is het hoofdzakelijk verschil tusschen een modulatieschakeling en een reflexschakeling?
379. — W«lke lampen zijn het best geschikt voor reflexschakelingen, die met groote of die met kleine doorgrijpfaktor ? Antwoord

verrechtvaardigen.
380. ---- Waarom worden reflexschakelingen thans nog maar zelden gebruikt ?
381. — Een eenvoudige reflexschakeling bouwen en het reflexprincipe onderzoeken. Welke schakeling verdient het meest aanbe
veling? Hoe voert men het onderzoek uit? Welke bizonderheden merkt
men op bij het afstemmen en gedurende het bedrijf ?
382. — Kan men het reflexprincipe ook in de laagfrequenttrappen alleen toepassen, door b.v. een laagfrequenttrilling tweemaal in
een lamp te versterken ? Antwoord verrechtvaardigen.
383. — Hoe komt het dat reflexschakelingen zoo buitengewoon
gevoelig zijn voor schommelingen der netspanning en aan geringe ver
anderingen der onderdeden ?
384. — Alle reflexschakelingen leveren een ruwe en tamelijk
doffe toon. Waardoor wordt dit veroorzaakt ? Bestaan er middelen om
dit te voorkomen ?
385. — Een negadyneschakeling moet gebouwd en in bedrijf ge-
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steld worden. De schakeling beschrijven en de bij de bediening optredende eigenaardigheden opgeven.
386. — Een super-reactieve schakeling is te bouwen en in bedrijf
te stellen. De hoofdeigenschappen dezer schakeling moeten onderzocht,
toegelicht en verrechtvaardigd worden.
38 7. — De invloed der hulpfrequentie in een schakeling volgens
vraag 386 is nader te onderzoeken. Op welke frequentie werkt de
schakeling het best? Welke verschijnselen treden op met hulpfrequenties onder of boven de beste hulpfrequentie ?
388. — Hebben supperreactieve schakelingen thans nog eenig
belang? Zoo ja, waar? Antwoord verrechtvaardigen.
389. — Wij hebben een laagfrequente spanningsversterker met
een schakeling volgens fig. I 1 3. Daarachter moet
een uitgebalanceerde versterker worden aange
sloten. Hoe doet men dat?
390. — Welke voordeelen biedt een ba
lansschakeling vergeleken met eenlampseindschakelingen ?
391. — In een balansschakeling neemt een
Fig. 113.
der twee lampen tengevolge van een of ander
defect geen anodestroom op. Terzelfdertijd is de ontvangst sterk vervormd. Waardoor wordt deze vervorming in hoofdzaak verwekt?
392. — Welk onderscheid bestaat er tusschen de balansschakeling en de voorheen gebruikelijke parallelschakeling van twee eind
lampen ?
393. — Waarom moet men in B-versterkers principieel werken
met balansschakelingen ? Waarom zijn eenvoudige schakelingen niet
bruikbaar ?

*//4

Fig. 114.
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Fig. 116.

Fig. 115.

394. — Waarom is bij de A-versterkers het verschil tusschen het
gebruik van eenvoudige eindlampen en een balansschakeling niet bizonder groot, zoolang geen al te groote energie verwerkt moet
worden ?
3. Moderne electrische verfijningen.

395. — Is de sterkteregelaar volgens fig.

1 14 goed ? Kan de

schakeling behoorlijk werken ?

1073

396. ---- Men vindt o.m. de in fig. I I 5 geschetste sterkteregeling.
Is daartegen iets in te brengen. Antwoord verrechtvaardigen.
397. — In fig. 116 is een andere sterkteregeling voorgesteld.
Werkt deze zooals die in fig. I 1 5 of bestaan er verschillen? Wat kan
in principe over schakeling 1 I 6 gezegd worden ?
399. — Is de sterkteregeling volgens fig. 1 1 7 goed? Zouden
tijdens het bedrijf geen moeilijkheden kunnen optreden ? Antwoord

verrechtvaardigen.
400. — Welke verschijnselen treden op wanneer men de sterk
teregeling tracht te verkrijgen door verandering der roostervoorspanning
van een gewone lamp ?
401. — Beschrijf op welke wijze men een sterkteregeling in het
hoog- en in het laagfrequentdeel het best constructief vereenigt.

4^

X

*//7

118

Fig. 118.
Fig. 117.
402. — Hoe werkt een sterkteregeling voor verandering van de
roostervoorspanning der eindlamp ?
403. — Zijn er bezwaren tegen de sterktergeling door veran
dering der schermroosterspanning van de hoog- en laagfrequentlampen ?
Antwoord verrechtvaardigen. Hoe ziet de betreffende schakeling er uit?
404. — In een schakeling volgens fig. I 1 8 is voor R eerst een
lineaire en daarna een logarithmische potentiometer te gebruiken. Wel
ke verschillen ontstaan hierdoor ? Welke regelaars zijn het best ge

schikt ?
405. —- Heeft een laagfrequente sterkteregelaar ook eenigen in
vloed op de frequentiekromme van den laagfrequentversterker ? Het
antwoord is te verrechtvaardigen.
406. — Kan men het remrooster van een penthode gebruiken

voor sterkteregeling? Zoo ja, hoe is dan de schakeling?
407. — Een eenvoudige proefschakeling bouwen voor het on
derzoek der principieele werking van een A.S.R.-schakeling. De scha
keling teekenen en het toestel bouwen, de proef doorvoeren; de ver
kregen resultaten toelichten. Een volledige ontvanger behoeft niet ge
bruikt te worden; een meettechnische verklaring der verschijnselen vol
staat.

408. — Waarom kan men een roosterdetector niet voor de

A.S.R. gebruiken?
409. — Hoe komt het dat een A.S.R.-schakeling met anodedetector moeilijker te verkrijgen is dan met een diodedemodulator ?
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410. — Door rechtstreeksche koppeling van de sluieringsdetector met het rooster der middenfrequentlampen zooals in fig. 1 19 be
gint de versterker meestal te genereeren. Wat is hiervan de oorzaak?
411. — Welke moeilijkheden ontstaan door de verwezenlijking
van een automatische laagfrequent-sterkteregeling ?
412. — Wat gebeurt er indien men de tijdconstante eener A.S.R.schakeling te klein neemt? Wat gebeurt er wanneer ze te groot is?
413. — Kan de A.S.R. geschieden langs het schermrooster eener
hoogfrequentlamp ? Antwoord verrechtvaardigen.
414. — Kan vervorming ontstaan door een gewone A.S.R.-scha
keling? Antwoord verrechtvaardigen.
I

MF lump

Delectorlamp

*/Z9
Fig 119

Rcgclap.
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LF-verat.

*120

Fig. 120.
415. — Kan door een sterke A.S.R. -regeling soms een verstemming der hoog- en middenfrequentkringen v<oorkomen ? Antwoord verrechtvaardigen.
416. — Om welke redenen is de regelspanning welke door de
demodulator geleverd wordt voor het doorregelen der lampen met
variabele steilheid niet toereikend ? Hoe kan men desondanks een goede
A.S.R. verkrijgen ?
417. — Welke nadeelen zijn verbonden met de schakeling fig.
I 20 in verband met sluieringscompensatie en ontvangst? Een schakeling opgeven die de nadeelen van die van fig.
^-r>.
1 20 niet heeft.
418. — Door welke faktoren is de werk
zaamheid van een A.S.R. naar boven en naar
onder begrensd ?
419. — Zijn afstemindicatoren zekere hulp
jr
middelen voor de nauwkeurige afstemming op de
draaggolf ?
420. — Met een op zichzelf onselectief
apparaat moeten twee sterk-storende zenders uit
o Jz
geschakeld worden. Is het mogelijk met dit doel
g7’
zooals in fig. 1 2 1 twee sperkringen achter elkaar
121
te schakelen waarvan één op de eerste stoorgolf
en de andere op de tweede stoorgolf is afgestemd ?
Fig- 121.
421. — Waarin bestaat het principieele verschil tusschen speren selectorkringen ?

I

s__
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422. — Waardoor is het ruime gebruik van sper en selectiekringen in principe beperkt ?
423. — Moet de verhouding tusschen zelfinductie en capaciteit
van een sperkring groot of klein zijn ? Welke verhouding is voor selec
torkringen aan te bevelen ?
424. — Is het goed sperkringen bizonder verliesvrij te bouwen?
425. — Waardoor kan men de verliezen opheffen die desgevallend door de aanwezigheid van sper- of selectorkringen optreden ?
426. — Een schakeling volgens fig. I 22 bouwen om den invloed
na te gaan van losse en vaste koppeling bij sperkringen. Hoe wordt de
schakeling best gedimensioneerd voor omroepfrequenties? Welke resultaten levert het onderzoek ?
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Fig. 122.

Fig. 123.

427. ---- Verkrijgt men sommige voordeelen door het gebruik van
absorbtiekringen of andere varianten vergeleken met sperkringen ? Ant
woord verrechtvaardigen.
428. — Kan men tusschen twee trappen in ook sperkringen ge
bruiken zooals in fig. 1 23 ? Welke voor- of nadeelen ontstaan daar
door ? Komen dergelijke schakelingen in de praktijk vaak of zelden

voor ? Waarom ?
429. — Waarom vindt men in moderne omroepontvangers bijna
geen geruischdempers meer ?
430. — De principeschakeling van een dynamiekregelaar teekenen en toelichten.
431. — Wordt de bandbreedte grooter of
kleiner, indien men de koppeling tusschen de
spoelen van een bandfilter zooals in fig. 124
Fig. 124.
vaster maakt.
4. Voeding.
432. — Wij beschikken over een 8 Volt accumulatorbatterij,
waarmede vier lampen moeten gevoed worden die elk een gloeispanning van 2 Volt hebben. De gloeistroom van alle lampen is even sterk.
Wij hebben de keuze tusschen de schakelingen fig. 125 en fig. 126.
Welke schakeling zal men bij voorkeur nemen ? Antwoord verrecht
vaardigen.
433. — Welke schakeling zou men nemen indien de vier lampen
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der vorige vraag niet voor dezelfde gloeistroomsterkte gebouwd waren ?
Antwoord verrechtvaardigen.
434. — Waarom mag een accumulator in principe niet te lang
geladen worden ?
435. — Waarom bereikt de capaciteit van een accumulator pas
na herhaalde lading en ontlading hare volle waarde ?

I

±
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el26

Fig. 125.

Fig. 126.

436. — Waarom ziet men meer en meer af van batterijvoeding ?
437. — Hoe komt het dat droge batterijen vlug bederven nadat
ze zeer warm worden ?

438. — Hoe komt het dat de lading van een accumulatorenbatterij uit het wisselstroomnet over een gelijkrichter voordeeliger is
dan de lading uit het gelijkstroomnet ?
439. — Welke rol speelt blokcondensator C in fig. 127 indien
de ontvanger door een gelijkstroomnet gevoed
wordt? Mag men C in sommige gevallen weglaten?
Zijn daarmede sommige gevaren verbonden ? Nauw
keurig toelichten.
9I27
440. — Hoe komt het dat afzonderlijke anoNet
desmoorspoelen voor de afvlakking van den anodeFig. 127.
stroom in gelijkstroomtoestellen over het algemeen
niet noodig zijn ?
441. — Heeft de anodestroomafvlakking vol
gens fig. 128 buiten de afvlakwerking nog andere
voordeelen ?
442. — Waar moet de afvlakking het best
zijn, voor een hoogfrequent-, een detector- of een
as» [
laagfrequenttrap ?
443. — Waarom tracht men de gloeidraad9128
spanning voor gelijkstroomlampen altijd zoo hoog
Fig. 128.
mogelijk te nemen ?
444. — Waarom gebruikt men voor het verminderen van span
ningen voor uit het net gevoede ontvangers liever voorschakelweerstanden in plaats van potentiometers, ondanks het feit dat men met juist
gedimensioneerde potentiometers spanningen verkrijgt die onafhanke

lijk zijn van de belasting.

1077

t

445. — Hoe komt het dat men bij wisselstroomlam pen zonder
meer sterke stroomen en lage gloeispanningen gebruiken kan ?
446. — Men moet proefondervindelijk bepalen of een goede
aardverbinding van het apparaat, met het oog op bromvrije ontvangst
van meer belang is bij gelijkstroom-- of bij wisselstroomapparaten. Welk
resultaat verkrijgt men ?

447. — Met een proefapparaat zal men kunstmatig statische netbrom opwekken. Hoe geschiedt dit best? De schakeling opgeven, de
maatregelen en de verkregen resultaten toelichten en verrechtvaardigen.
448. — Hoe komt het dat men met apparaten met enkele gelijkrichting doorgaans een lagere netbromtoon verkrijgt dan met apparaten
met dubbele gelijkrichting ?

449. — Waarom is de spanningsbelasting op de ingangscondendensator van een wisselstroomontvanger veel grooter dan op de afvlak
condensator ?
450. — Waarom schakelt men in de twee anodeverbindingen van
een dubbele gelijkrichterlamp vaak zekeringen
Si
(zie fig. I 29) ?
451. — Hoe komt het dat de spanning op
de klemmen van den ingangscondensator van een
gelijkrichter (binnen zekere grenzen) bij leeg
loop hooger wordt naarmate de blokcondensator
een grootere capaciteit heeft ?

4CZH----- 1
Si
°!29
Fig. 129.

452. — Is met gelijke spanning de afvlakcondensator van een
gelijkstroomontvanger meer of minder belast dan de afvlakcondensator
van een wisselstroomapparaat ? Antwoord verrechtvaardigen.

453. — Hoe komt het dat het algemeene verschil der ontvangsterkte en van het rendement zoo groot is bij ontvangers voor I 10
Volt gelijkstroomnet en 110 Volt wisselstroomnet ? Kan men dit ver
schil vermijden ?
454. — Waarom kan men de afvlakinrichting met dubbele gelijkrichters kleiner nemen dan met een enkele gelijkrichter ?
455. — Welk is het principieele verschil tusschen een W.G.ontvanger en een wisselstroomontvanger ?
5. De dimensioneering der belangrijkste schakelorganen.

456. — Hoe worden over het algemeen de spoelen van radioontvangers gedimensioneerd ?
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457. — Kan er schade ontstaan door een verkeerde aansluiting
van een gelijkstroomontvanger met het net?
458. — Wat gebeurt er wanneer men
met een schakeling volgens fig. 130 het
lichtnet als antenne wil gebruiken, en daar
bij vergeet een beveiligingscondensator in
de antennetoevoer te schakelen ?

fo
----- *Nel

X’
Fig. 130.
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459. ---- Waarmede houdt men reke
ning bij het dimensioneeren der afstemcondensatoren van een ontvanger ?

460. — Waarmede houdt men rekening bij de dimensioneering
der hoogfrequentkoppelcondensatoren in een ontvanger ?
461. — Zelfde vraag voor hoogfrequentsmoorspoelen.
462. — Zelfde vraag voor afvlakcondensatoren.

463. — Zelfde vraag voor roosterlekweerstanden.
464. — Zelfde vraag voor ohmsche uitwendige weerstanden.

465. — Zelfde vraag voor inductieve uitwendige weerstanden.
466. — Zelfde vraag voor filters (electrische wissels).

467. — Zelfde vraag voor gloeidraadweerstanden.
468. — Welke schakelorga nen van den ontvanger zijn over het
algemeen onafhankelijk van de golflengte die door het apparaat moet
verwerkt worden ?
469. — Waarmede houdt men rekening bij het dimensioneeren

van toonregelaars ?
470. — Kunnen de middelen tot verbetering van den toonaard
in principe worden aanbevolen ?

471. — Waarmede houdt men rekening bij de dimensioneering
der schakelelementen voor A.S.R?
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HOOFDSTUK IV.

SPECIALITEITEN DER RADIOPRAKTIJK.
1. Antenneproblemen.

472. — Welke rol heeft de antenne van een zender te spelen ?
Welke rol speelt ze bij een ontvanger ?
473. — Welke antennetypes zijn het meest geschikt voor de omroepontvangst ?
474. — Vroeger zag men boven huurhuizen vaak talrijke en groote buitenantennes. Thans verdwijnen die langs om meer. In hoofdzaak
ziet men nog slechts betrekkelijk korte eendraadantennes. Hoe is dat
te verklaren ?
475. — Op een open grond met een enkel huis moet een omroepantenne gebouwd worden. De toestand is zooals geteekend in fig.

282. De boom bevindt
Ontvanger
.achter dit
zich op 50 m afstand van
^><venster
het huis. Voor het ove
3
rige zijn er op het ter
rein geen hoog gelegen
punten. De stoorpegel
•282
is tengevolge der zeer
vrije ligging zeer gering.
Fig. 282.
De aanleg van een goe
de antenne is te beschrijven.
476. — Waarom gebruikt men in grootsteden meest vertikale
antennes ?
477. — Waarom zijn binnenantennes voor storingsvrije omroepontvangst niet zoo goed geschikt als buitenantennes ? Komt dit slechts
voort uit het feit dat door een binnenantenne minder energie wordt
afgeleverd ?
478. — Hoe komt het dat raamantennes thans nog maar bij uit
zondering voor de omroepontvangst gebruikt worden ?
479. — Waarin is het belangrijkste voordeel van een raamantenne gelegen?
480. — Hoe is de richtwerking van een raamantenne te ver
klaren ?
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481. Een schakelschema teekenen waarin de aansluiting van
een raamantenne met den ingang van een omroepontvanger voorkomt.
482. Waarom moet een antenne goed van de aarde geïsoleerd
zijn ?

483. — Welke spanning wordt door een antenne afgeleverd aan
den ingangskring van een radio-ontvanger wanneer de effectieve hoogte
van de antenne 10 m bedraagt en wanneer de veldsterkte 1 .000 /*V
per m is.
484. — De formule der veldsterkte
120 7T

/=

/ X hell
X

a

[V/mJ

moet worden toegelicht, m.a.w. men zal opgeven welke veldsterkten
op de plaats van ontvangst ontstaan en welk effekt ze daar hebben.
485. — Welk verloop heeft de kromme die de veldsterkte voor
stelt in functie van den afstand tusschen zender en ontvanger ? De
antennestroom in de zenderantenne en de effectieve hoogte hebben
een vaste waarde.
486. — Waarvan is de antennespanning aan de ingangsklemmen
nog afhankelijk ? Zijn er buiten de veldsterkte nog andere faktoren die
de hoogte der antennespanning beïnvloeden ?
487. — Hoe lang moet een antenne zijn die in hoofdzaak voor
de ontvangst van de 60 m golf bestemd is?
488. — Welke antenne, een vertikale of een horizontale, levert
de hoogste spanning voor een gegeven veldsterkte op de plaats van ont
vangst ? Hoeveel malen is de eene spanning hooger dan de andere,
in de veronderstelling dat beide antennes dezelfde hoogte hebben ?
489. — Waarvan is de stralingsweerstand eener antenne afhan
kelijk ?
490. — Heeft de stralingsweerstand van een antenne een invloed
op de hoeveelheid uitgestraalde hoogfrequente energie ? Antwoord ver-

rechtvaadrigen.
491. — Voor antennes wordt over het algemeen een zoo vrij
mogelijke ophanging en een zoo groot mogelijken afstand van alle ge
leidende deelen voorgeschreven. Gebeurt dit slechts met het oog op een
grootere verliesvrijheid en bijgevolg een grootere uitgangsspanning of
bestaan hiervoor nog andere redenen ?
492. — Is het bij kamerantennes even belangrijk een groote afstand tusschen den muur en de antenne te behouden als voor buitenantennes? Antwoord verrechtvaardigen.
493. — Het gebruik van een afgeschermde afvoer, die niet op
een bepaalde frequentie is afgestemd veroorzaakt een zekere verzwak
king van de ontvangst. Is de oorzaak hiervan gelegen in energieverlies
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of is het eigenlijk een kortsluiting der spanning, zonder dat energie
verloren gaat ?
494. — Hoe bepaalt men het best de hoogte van den stoorpegel op een bepaalde plaats waarop men een buitenantenne wil monteeren ? Is de stoorpegel altijd even hoog of kan het peil veranderen
volgens het uur van den dag of volgens het jaargetijde ?
495. — Waarop moet men bij den aanleg eener bliksemaarde
vooral acht geven ?
496. — Welke faktoren hebben belang voor den aanleg eener
bliksemaarde en welk verschil bestaat er tegenover de faktoren die den
aanleg van een ontvangeraarde bepalen ?
497. — Waarom moet de bliksem- en ontvangaarde altijd ge
scheiden zijn ?
498. — Hoe werkt een bliksemautomaat ? Is de beveiliging met
een automaat even zeker als de directe verbinding der antenne met
de aarde ? Of is de veiligheidsfaktor in het eerste geval niet minder
groot ?
499. — Ontstaan er nadeelen bij de ontvangst door het gebruik
van bliksemautomaten ? Zoo ja, waarom ?
500. — Waarom mag men nooit metaaldeelen als dakgoten, enz.,
die niet in goed geleidende verbinding met de aarde staan, als blik

semaarde gebruiken ?
501. — Waarom gebruikt men antennetransformatoren ? In welke gevallen zijn zij vooral aan te bevelen ?
502. — Welke voor- en nadeelen heeft een netantenne (lichtn<et) ?
503. ---- Zijn er in een voor radio-ontvangst gedimensioneerde
antenne ook spannings- en stroomknoopen ? Antwoord verrechtvaar
digen.
504. — Waarom gebruikt men geen dipolen als omroepontvang-

antennes ?
505. — Hoe verklaart men het ontstaan van stroom- en spanningsknoopen resp. -buiken bij dipolen ?
506. — Bestaat er een principieel verschil tusschen een dipool
en andere antennevormen ? Zoo ja, in hoeverre ?
507. ---- Een dipool hangt op I 0 m van den ontvanger. De dipool
moet voor een 7 m golf gedimensioneerd zijn. De dimensioneering van
de dipool en de voedingslijn opgeven. De doelmatigste inrichting van
de dipool schetsen.
508. — Welk is het verschil tusschen de stroomkoppeling en de
spanningskoppeling bij dipolen ? Heeft een der beide koppelingsmethodes bizondere voor- of nadeelen ?
509. — Waarom verkrijgt men met vervangantennes meestal een
tamelijk schommelende ontvangst ?
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510. Waarom moet de aardverbinding van den ontvanger
altijd zoo kort mogelijk zijn ?
511. In welke gevallen en waarom gebruikt men antenneversterkers ? De werking en aansluiting van een antenneversterker door
een schets verduidelijken.
512. — Welk doel hebben de richtstralers ?
513. In het belang der veiligheid gebruikt men voor antennes
die sterkstroomleidingen kruisen, geïsoleerde draad, is daartegen hoogfrequenttechnisch iets aan te voeren ? Lijdt de werking der antenne
door de isolatie ?
514. — Een antenne van 20 m lang moet gespannen worden. Op
de betreffende plaats zijn er twee geschikte hoog gelegen steunpunten
die echter 50 m van elkaar liggen. Hoe kan men deze steunpunten des
ondanks voor de ontworpen antenne gebruiken ?
2. De ontstoring van radio-installaties.
515. — Hoe komt het dat atmosferische storingen in principe
niet op te heffen zijn ?
516. — Bestaan er middelen om de atmosferische storingen te
verzwakken? Zoo ja, hoe werken deze middelen? Hebben zij som
mige eigenschappen die eveneens de omroepontvangst benadeelen ?
517. — Staan de atmosferische storingen altijd in verband met
onweersverschijnselen, of kunnen zij ook onafhankelijk daarvan op
treden ?
518. — Wordt een speciale frequentieband door atmosferische
storingen bizonder gehinderd ? Wordt de vraag bevestigend beant
woord, verduidelijk dan hoe dit vermoedelijk te verklaren is. Bestaat
daarvoor een zekere wet ?
519. — Staat het optreden van atmosferische storingen slechts
in verband met de aanwezigheid van hooge atmosferische spanningen ?
Wordt deze vraag negatief beantwoord dan moet men trachten te verklaren waardoor de atmosferische storingen ontstaan.
520. — Waardoor wordt de frequentie der atmosferische stoorgeruischen bepaald ?
521. — Atmosferische storingen voortkomende uit verschillende
storingshaarden hebben verschillende frequenties. Geef hiervan enkele
voorbeelden en verklaar het verschijnsel.
522. — Waarop berusten tenslotte alle storingen door electrische apparaten ?
523. — Kunnen radiostoringen veroorzaakt worden door gloei
lampen ? Waarom ?
524. — Waardoor wordt de frequentie der storingen bepaald,
welke verwekt worden door electrische apparaten ?
525. — Waarom zijn de door electrische apparaten veroorzaak
te storingen over het algemeen meer gelijkvormig dan de atmosferische
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storingen ? Welke conclusie kan men trekken, wanneer een door een
electrisch apparaat veroorzaakte gelijkvormige storing plotseling ongelijkvormig wordt, dus wanneer de toon en het rhytme van het
storend geruisch sprongsgewijze of onregelmatig verandert ?
526. — Welke weg wordt het meest gevolgd door de door électrische apparaten veroorzaakte storingen ? Hoe is de voorkeur voor
dezen weg te verklaren ?
527. — Hoe komt men het best op het spoor van eên storend
electrisch apparaat ?
528. — Indien men de eigenlijke reden voor het optreden van
door electrische apparaten veroorzaakte storingen kent, zou men na
overweging soms op het gedacht komen, dat ook motoren met kortsluitanker kunnen storen, en wel bij voorkeur dan wanneer ze in zekere
voorwaarden moeten werken. Theoretisch is het optreden van stoortrillingen dan wel mogelijk; praktisch ontstaan echter geen storingen
en wel om zeer bepaalde redenen. In hoeverre zouden dergelijke sto
ringen theoretisch kunnen ontstaan ? In welke bedrijfscondities zou de
motor met kortsluitanker moeten werken om stoortrillingen op te wek
ken ? Waarom storen kortsluitmotoren desondanks in werkelijkheid
niet ?
529. ---- Waarom gebruikt men hoogfrequentfilters tusschen het
net en den ontvanger en geen sper- of seriekringen om de ontstoring
der ontvangst te verkrijgen ?
530. ---- Kunnen zeefkringen in de antenne of de aardverbinding
van een ontvanger bijdragen tot het opheffen der storingen ?
531. ---- Wat is werkzamer: een ontstoring van den ontvanger
aan
den stoorder zelf ? Antwoord verrechtvaardigen.
of
532. — Wij veronderstellen dat de ontstoring van het storende
apparaat om eene of andere reden niet mogelijk is, daar alle ontstoringsmiddelen tusschen het net en het apparaat zonder werking blijven.
Bestaan er bovendien nog andere mogelijkheden om te ontstoren ?

Zoo ja, in welken vorm ?
533. — Een gelijkstroommotor waarvan de aanloopweerstand op
ongeveer 10 m van de machine gemonteerd is moet ontstoord worden.
Welke schakeling neemt men hiervoor ? Hoe moet de ontstoring wor
den uitgevoerd ?
534. — Een verwarmingskussen stoort. Door welke middelen kan
men het ontstoren ? Hoe wordt de ontstoring het best doorgevoerd ?
535. — Een wisselstroomgenerator stoort. Welke ontstoringsschakeling gebruikt men? Hoe handelt men voor de praktische ontstoring?
536. — Een electrische hoogtezon stoort. Welke ontstoringsschakeling is te gebruiken ? Hoe wordt de ontstoring het best doorge
voerd ?
537.
Een auto stoort. Hoe begint men het opsporen der sto-
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ringsbron ? Welke ontstoringsschakeling komt hiervoor in aanmerking
en hoe voert men de ontstoring praktisch uit (inbouw, enz.
539. E.en heete-luchtdouche stoort. V/elke ontstoringsschakeling gebruikt men ? Hoe handelt men het best om de ontstoring te
bekomen ?
540. — Waarmede moet men bij het ontstoren van electrische
apparaten rekening houden, in verband met de door de sterkstroomtechniek gestelde eischen ?
541. ---- Waarmede moet men vooral rekening houden altijd in
verband met de sterkstroomtechnische eischen bij het ontstoren van
electrische apparaten ?
3. Luidsprekers, microfoons, toonafnemers.
542. — Hoe komt het dat een hoornluidspreker acoustisch
meestal ongunstig uitvalt, vooral wanneer de hoorn uit dunne metalen
plaat vervaardigd is?
543. — Heeft een conusluidspreker een eigen resonantie ? Zoo
ja. in welke organen komt deze tot stand?
544. — Wat verstaat men door rendement van een luidspreker?
545. — Wat is het grootste nadeel van den tweepoligen luids;preker ? In hoeverre komt het vierpolige systeem een verbetering?
546. — Waardoor onderscheidt zich de inductor-dynamische
luidspreker in beginsel? Van de twee en de vierpoolsystemen ?
547. — Wat is het belangrijkste voordeel van de inductor-dynamische luidspreker ?
548. — Waarin bestaat het voornaamste verschil tusschen de
electro-magnetische en de electro-dynamische luidsprekers?
549. — Waardoor is de hooge weergavekwaliteit van een dynamischen luidspreker in hoofdzaak bepaald ?
550. — Waarom gebruikte men vroeger bijna uitsluitend dyna
mische luidsprekers met electrische bekrachtiging? Hoe komt het dat
men in den laatsten tijd meer permanentdynamische luidsprekers is

n

gaan gebruiken ?
551. ---- Waarom worden de verbindingen tusschen luidspreker
en aanpassingstransformator zoo kort mogelijk gehouden ? Bestaat er
ook een reden ten gunste van een lange verbinding tusschen luidsprekerspoel en transformator wanneer de afstand tusschen ontvanger en

luidspreker groot is ?
552. — Waarom wordt de weergave eener muziekuitvoering dof
fer naarmate de verbinding tusschen luidspreker en ontvanger langer is ?
553. — Wat is de rol van het klankbord ? Is het volstrekt noodza.kelijk ?
554. — Om welke reden kan men de bekrachtigingswikkeling
van een dynamische luidspreker verwerkte electrische energie niet zoo
hoog opvoeren als men wil ? Zou dit wel eenig nut opleveren ?
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555.
Zijn microfoons voor natuurgetrouwe weergave tevens
zeer gevoelig; d.i. leveren zij reeds met geringe geluidsenergie hooge
uitgangsspanningen, of bestaat tusschen het frequentieverloop en de
gevoeligheid in het geheel geen, of een nagenoeg omgekeerd verband ?
556. — Waardoor is
i het frequentieverloop van een microfoon
in beginsel bepaald ?
557. ---- Waardoor is het frequentieverloop van een toonafnemer
bepaald ?
558. — Waardoor is het frequentieverloop van een luidspreker
bepaald ?
559. — Welke faktoren bepalen de voor een gegeven zaal noodige electrische laagfrequentenergie ?
560. — Kan men de hierboven bedoelde electrische energie al
dan niet (vraag 559) nauwkeurig vooruit berekenen? Verantwoording.
561. ---- Door redeneering verklaren waarom de nagalmtijd een
merkbaren invloed heeft op de vereischte electrische laagfrequentener
gie. Verder moet ook worden aangetoond waarom minder energie noodig is wanneer de nagalmtijd grooter is.
562. — In een winkel van I 0 x 15x4 meter, met een nagalmtijd
van 2 sec, moet een luidsprekerinstallatie worden aangebracht. Men ge
bruikt één luidspreker met een rendement van 10%. Hoe groot is
de vereischte electrische laagfrequentenergie om een behoorlijke trans

missie te verkrijgen ?.
563. ---- Is de in vraag 562 opgegeven nagalmtijd zeer gunstig?
Zoo neen, wat heeft men dan te doen om een gunstiger nagalmtijd te
verkrijgen? Vraag 562 desgevallend opnieuw behandelen met de gun

stigere nagalmtijd.
564. — Hoe vermijdt men de acoutische terugkoppeling in versiiterkingsinstallaties ?
565. — Hoe vindt men de gunstigste plaats voor den luidspre
ker in een zaal ?
4. Speciale problemen betreffende stroombronnen
en stroomverzorging der lampen.
566. — Waardoor is de levensduur van een triller begrensd ?
567. — Op welke wijze kan men den levensduur van een triller

verhoogen ?
568. — Is de door trillers geleverde wisselstroom sinusvormig?
569. — Hoe komt het dat trillers voor kleinere energieën goedkooper werken dan omvormers ?
570. — Is het gebruik van een voorzetapparaat — onverschillig
of het gelijkrichter of een triller is — goedkoop of duur ? In welke
gevallen is het gebruik van een voorzetapparaat altijd te verrechtvaardigen ?
571. — Welke maatregelen moet men bij het bouwen van een
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ontvanger nemen om op voorhand elke mogelijke netbrom te voorkomen ?

5. De korte- en ultrakorte golftechniek.

572. Is thans een op elk ©ogenblik bedrijfszekere verbinding
door korte golf mogelijk en praktisch reeds doorgevoerd? Zoo ja,
welke maatregelen moet men nemen om een steeds zekere verbinding
te verkrijgen ?
573. — Waardoor komt het dat de sluieringsverschijnselen op
korte golf veel vlugger optreden en verdwijnen dan op lange golf ?
574. — Wij hebben twee draagbare ultra-korte-golfstations. Met
het eene station beschikt men over een 50 m hooge antenne; bij de
andere zender hoort een antenne van 100 m hoog. Hoe groot is de
theoretische reikwijdte, d.i. hoe ver kan men de stations van elkaar
verwijderen zonder de verbinding te verbreken ?
575. — Is de werkelijke reikwijdte van een ultra-korte-golfstation grooter of kleiner dan de theoretische reikwijdte?
576. — Is bij ultra-korte-golven een bedrijfszekere verbinding
over beperkte afstanden mogelijk ?
577. ---- Waarom moet men bij den bouw van korte- en ultrakorte-golfapparaten er speciaal voor zorgen dat de zelfinducties en de
capaciteiten der trillingskringen uitermate constant blijven?
578. — Waardoor is de sterke neiging voor handcapaciteit te
verklaren bij ondoelmatige bouw van korte- en ultra-korte-golfapparaten ?
579. — Bij de keuze der L/C-verhouding voor een korte- of
ultra-korte-golfkring zijn twee tegenstrijdige condities te vervullen. In
hoeverre zijn deze tegenstrijdig?
580. — Er moet een kleine ultra-korte-golfzender met een ver
mogen van niet meer dan 2 Watt ontworpen worden. Men zal hierbij
rekening houden met de praktisch belangrijke technische faktoren. De
schakeling uitkiezen en opteekenen, de constructie in het kort beschrij
ven; de verschijnselen, die gedurende het bedrijf van den zender op
treden beschrijven (de zender mag slechts in bedrijf gesteld worden
na voorafgaande toelating der bevoegde overheid).
581. — Er moet een kleine ultra-korte-golf ontvanger ontworpen
en gebouwd worden. Voor deze opgave gelden dezelfde eischen als
voor vraag 580. Het apparaat moet evenwel bedrijfsklaar uitgevoerd
worden ?
582. ---- De werkwijze van een dipool met den ultra-korte-golf
zender onderzoeken. Daarbij moeten de verschillende mogelijkheden
uitgeprobeerd worden (stroomkoppeling, spanningskoppeling. enz.).
Dit mag alleen doorgevoerd worden door lezers met een zendver
gunning.)
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583. — Door beredeneering aantoonen waarom golflengten be
neden I m doorgaans niet kunnen worden opgewekt door een zelfgenereerende schakeling.
584. — Waarom heeft het aanbrengen van smoorspoelen in de
n etverbindingen van ultra-korte-golfschakelingen zooveel belang?
585. — Hoeveel korter of langer wordt de golf van een remveldschakeling, wanneer men de roostervoorspanning der remveldlamp
drie maal hooger neemt?
586. — Welk praktisch nadeel hebben de magnetronzenders ?
587. — Welk praktisch nadeel hebben de remveldzenders ?
588. — Waarom gebruikt men thans bijna geen vonkzenders
meer voor het opwekken van zeer korte golven ?
589. — De schakeling voor een ultra-korte-golf kwartszender
teekenen waarvan de frequentie in den eindtrap twee maal zoo hoog
is als de eigen frequentie van het kwarts. Een principieel schakel
schema volstaat.

6. De televisietechniek.
590. — Wat verstaat men door beeldpunt?
591. -— Waarom moeten de beeldpunten na elkaar uitgezonden
worden ? Waarom kan dit niet naast elkaar ?
592. — Waarom mag de beeldfrequentie niet beneden een ze
kere grens liggen ?
593. — Waardoor is het aantal beelden met de Nipkowschijf

bepaald ?
594. — Waardoor wordt het aantal lijnen bepaald met de Nip
kowschijf ?
595. — Een eenvoudige schakeling samenstellen voor proefnemingen met een fotocel.
596. — Waarin is het nadeel der glimlamp gelegen voor televisiedoeleinden ?
597. — Waarvan is de grootte der lichtvlek in een Braunsche
buis afhankelijk ?
598. — Welke maximumafmetingen mag de lichtvlek hebben in
een televisiebuis ?
599. — Mag een lichtscherm van een Braunsche buis voor televisiedoeleinden nalichten ? Antwoord verrechtvaardigen.
600. — Hoeveel verschillende wisselspanningen zijn noodig voor
de Braunsche buis bij de televisie-ontvangst ? Om welke spanningen
gaat het hier? Welke functie hebben zij elk te vervullen?
601. — De verschillende belangrijke verschijnselen bij de televisiezending en -ontvangst opsommen en nader toelichten.
602. —- Waarom moet de bandbreedte van een televisiezenck
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inrichtingen grooter genomen worden naarmate er meer beeldpunten
per tijdeenheid worden uitgezonden ?
603. — Op welke wijze kan men het naR
o—{
deelige gedrag van weerstand R in een kipschakeling volgens fig. 283 onderdrukken?
604. — Neemt het aantal uit te zenden
obeeldpunten per seconde zoowel met het aan
tal lijnen alsook met de beeldfrequentie toe ?
Fig. 283.
Antwoord verrechtvaardigen.
605. — Waarom moet men synchronisatieseinen in de televisiemodulatie inschakelen ?
606. — Waarom zijn ontvanginrichtingen voor zeer breede fre-

1H

-hh

quentiebanden duurder dan zeer selectieve apparaten ?
607. — Waartoe dient de amplitudefilter of amplitudezeef ?
608. — Wat gebeurt er wanneer men de synchronisatieseinen

niet van de overige beeldstroom scheidt?
609. — Waarom gebruikt men in den laatsten tijd in televisie
zenders steeds meer de ikonoscoop of de Dieckmann-Farnsworthbuis
in de plaats van mechanische beeldontleders ?
7. De toonfilmtechniek.
610. — Welke voordeelen heeft de lichttoonfilm vergeleken met
de naald- en de magneettoonfilm ?
611. — Waardoor zou men in de lichttoonfilm de Kerr-cel kun
nen vervangen? Welk verschil bestaat tusschen een intensiteits- en

amplitudeschrift ?
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HOOFDSTUK V.

DE WISKUNDIGE BEHANDELING VAN
RADIOTECHNISCHE VERSCHIJNSELEN
EN DE BEREKENING VAN RADIOSCHAKELINGEN.
Algemeene begrippen.

612. — De totale weerstand der sc hakeling van fig. 32 7 (phasenreine weerstanden) moet deels grafisch en deels wiskundig berekend
worden. Hoe doet men dat?
613. — Een willekeurige verbruiksapparaat neemt bij een be
paalde spanning een werkzaam vermogen van 1 0 Watt op en een reacr
tief vermogen van 20 Watt. Hoe sterk is de stroom die er doorheen
gaat wanneer de spanning op den verbruiker 200 Volt bedraagt?
614. ■— Wij hebben een schakeling volgens fig. 328. Wordt de
phasehoek van deze schakeling grooter of kleiner wanneer men met
zelfinductie L een tweede zelfinductie L’ parallel schakelt? Wordt de
phasehoek grooter of kleiner wanneer men weerstand R kleiner neemt?
Antwoord verrechtvaardigen.

7a.

Sn

T?27

L
R

R

'*328

$329

Fig. 329.
Fig. 327.
Fig. 328.
615. — Wat gebeurt er met de phasehoek van de in fig. 329
weergegeven schakeling, wanneer men Ci kortsluit? Hoe gedraagt zich
de phasehoek wanneer weerstand R verhoogt?
616. — Kunnen wattlooze stroomen in sommige schakelingen ook
warmteverliezen veroorzaken ? Zoo ja, in hoeverre en wanneer ?
617. — Wat is het verschil tusschen gewone en wattlooze stroo
men ?
618. Een eenlagige cylinderspoel heeft een
doormeter van
40 mm, de lengte der wikkeling bedraagt 60 mm en het aantal toeren
50. Hoe groot is hare zelfinductie?
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h.

619. — Welke kwaliteitsfaktor heeft een spoel op een frequentie
van 1 00 kHz wanneer haar ohmsche weerstand 3 H bedraagt en hare
zelfinductie 0,01 Hy ?
620. — Er moet een draaicondensator met een maximumcapa
citeit van 500 cm gebouwd worden. De oppervlakte der platen moet
25 cm2 bedragen. Er moeten 5 platen gebruikt worden. Als diëlectricum gebruikt men lucht. Hoe groot moet de afstand tusschen de platen
zijn ? Is de afstand praktisch bruikbaar en goed te verwezenlijken ?
Zooniet, hoe kan men dit bereiken ?
621. — Een trillingskring wordt met een spanning verbonden,
waarvan de frequentie lager is dan de resonantie van den trillings
kring. Is de door de trillingskring vloeiende stroom overwegend capacitief of inductief?
622. — De formule voor de resonantieweerstand van gesloten
trillingskringen is:

L
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Welke belangrijke wetten bevat zij?
623. — Waarvan is de bandbreedte van een trillingskring afhankelijk ? De betreffende formules toelichten.
624. — Waardoor is de afstand der koppelingsgolven van twee
met elkaar gekoppelde kringen bepaald ?
625. — Wat verstaat men — physisch gesproken ---- door de
doorlaat van een filter ?
626. — Welke redenen bestaan er voor het gebruik van logarithmische dempingsmaten ?
627. — Bestaat tusschen de eenheden Nep>•er en Bel een principieel verschil ? Antwoord verrechtvaardigen.
628. — Wat verstaat men door stroom-, spannings- en energie-

pegel ?
629. — Waarvan is de verzadigingsstroom eener electronenlamp
afhankelijk ?
630. — Hoe kan men het begrip stuurspanning physisch verklaren ?
631. — Waarvan is de ruimteladingsstroom eener electronenlamp afhankelijk ?
632. — Is de dynamische steilheid grooter of kleiner dan de
statische ? Waarvan is de dynamische steilheid in de eerste plaats af

hankelijk ?
633. — Waarom geldt bij penthodes een andere betrekking dan
voor de versterking met triodes ?
634. — Waarom kan men hooge resonantieweerstanden maar
alleen met penthodes en triodes gebruiken bij losse aankoppeling ?
635. — De anodestroom eener lamp waarvan het rooster ge-
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stuurd wordt is in werkelijkheid samengesteld uit twee deelen: de anodegelijkstroom en de anodewisselstroom. Is het door eene of andere
inrichting mogelijk de twee componenten volkomen van elkaar te schei
den ? Is dit in sommige gevallen beslist noodig, of kan men compro
missen aanvaarden ?
2. Principieele berekeningen en afleidingen.
636. — Welk verschil bestaat er tusschen de aanpassing der span
ning en de aanpassing voor energie? Het verschil verrechtvaardigen.
637. — Waarvan is de gedetecteerde spanning afhankelijk bij
een roosterdetector ?
638. — Is de detectiewerking van de anodedetector nog door
andere componenten bepaald dan de detectiewerking van den rooster
detector ? Zoo ja, door welke? In welke mate? Het antwoord wiskun
dig en physisch verrechtvaardigen.
639. — Welke belangrijke eigenschappen kan men uit de trillingskarakteristieken afleiden ?
640. — Waardoor wordt het rendement van een zender in de
eerste plaats bepaald ?
3. Speciale berekeningen.
641. — Welke waarden zijn van invloed op de amplitude der
trilling van een luidsprekermembraan ? De vraag moet aan de hand der
in aanmerking komende wiskundige formule toegelicht worden.
642. — Waarmede dient men rekening te houden voor het dimensioneeren der oppervlakte van een statischen luidspreker ?
643. — Door welke wiskundige formule wordt het quadratische
verband aangetoond tusschen aantrekkingskracht en stroom in een electromagnetischen luidspreker ?
644. — Door welke waarden wordt de aantrekkingskracht (en
dus ook de geluidsdruk) bij een dynamischen luidspreker bepaald?

Welke wet bestaat hiervoor ?
645. — De algemeene rendementsformule van een luidspreker
moet worden toegelicht; daarna er alle conclusies uithalen, die voor de
constructie en de werking van een luidspreker van belang zijn.
646. — Waarom is de veldsterkte bij een dynamischen luid

spreker van belang ?
647. — De formule die de spanning van een electro-dynamischen
microfoon geeft, moet worden vergeleken met de formule van den
electro-dynamischen luidspreker. De duidelijke overeenstemming aantoonen.
648. — Kan men op de mengversterking over het algemeen de
wet voor de spanningsversterking toepassen ? Zoo ja, in hoeverre ?
649. — Waarvan zijn de afwijkingen van den gelijkloop der
kringen van een super afhankelijk ?
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650. — Verhoogt men het aantal lijnen van een televisiebeeld
b.v. tot 4 maal de oorspronkelijke waarde, dan stijgt het aantal beeld
punten tot het 1 6-voudige. Hoe komt dat ? Wiskundig juist aantoonen.
651. — Voor het verband tusschen de hoogste modulatiefrequentie en het aantal beeldlijnen geldt hetzelfde als voor het verband
tusschen het aantal lijnen en beeldpunten (zie vraag 650). Daarente
gen bestaat tusschen de hoogste modulatiefrequentie en het aantal beel
den een ander verband. Deze feiten moeten wiskundig verrechtvaardigd
worden.
652. — Waarvan is de versterking van een televisie-apparaat
voor een gegeven bandbreedte in de eerste plaats afhankelijk?
653. — Waarop zal men bij den bouw eener antenne letten
om een klemmenspanning te verkrijgen die zoo mogelijk even hoog is
als de leegloopspanning ?
654. — Waarvan is de veldsterkte op de plaats van ontvangst
theoretisch afhankelijk? Stemmen de theoretische waarden doorgaans
met de praktische metingen overeen ? Antwoord te verrechtvaardigen.
655. — Van welke waarden is de werkzame hoogte eener raamantenne afhankelijk ? Bestaat er nog eenig verband tusschen de werk
zame hoogte van een raamantenne en de geometrische hoogte ?
656. — Is de afstand tusschen de antenne en den grond van eenig
belang voor de eigen capaciteit? Verrechtvaardiging.
657. — Waardoor is de betrekkelijk slechte werking van bin-

nenantennes te verklaren ?
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HOOFDSTUK VI.
GRONDSTOFFEN DER RADIOTECHNIEK.
1. Isolatoren.
658. — Om welke redenen wordt een ruim verbruik van hout
als isoleerstof in de radiotechniek vermeden zelfs wanneer het hout
met isoleerstoffen gedrenkt is ?
659. — Eboniet heeft een zeer hooge isoleerende waarde en het
bezit ook goede electrische eigenschappen wanneer het behoorlijk ge
fabriceerd werd. Waarom wordt het thans in de radiotechniek niet
meer gebruikt? Bestaan er in elk opzicht volwaardige vervangstoffen
voor eboniet? Zoo ja, dewelke?
660. — Zou Galalith als diëlectricum voor condensatoren geschikt
zijn ? Antwoord verrechtvaardigen.
661. — Is Amenit beter geschikt dan Trolitul als diëlectricum
voor condensatoren ? Antwoord verrechtvaardigen.
662. — Waarom is het niet goed hoogfrequentspoelen te dren
ken met paraffine ?
663. — Voor welke speciale gevallen gebruikt men thans nog
kwarts in de radiotechniek ?
664. — Zou porcelein als diëlectricum voor condensatoren kunnen dienen? Antwoord verrechtvaardigen.
665. — Welk nadeel hebben de verschillende keramische massa’s
met uitzondering van Ergan met het oog op hun gebruik in de radio
techniek ? Werkt dit nadeel storend?
666. — Hoe komt het dat men met zekere keramische stoffen
condensatoren met hooge capaciteit en zeer kleine afmetingen kan ver
vaardigen ? Welke stoffen zijn voor dit doel het meest geschikt? Waar
om ?
667. — In welke gevallen is het gebruik van keramische stoffen
in de hoogfrequenttechniek beslist noodig ?
2. Geleiders.
668. — Men zou op het gedacht kunnen komen een zeer dunne
koperdraad van voldoende lengte als weerstand te gebruiken. Is hier
tegen eenig bezwaar? Antwoord te verrechtvaardigen.
669. — Komt het ook op de geleidbaarheid aan van het voor
afschermingen gebruikte metaal ? Antwoord verrechtvaardigen.
670. — Is het goed aluminium of koper als afschermmateriaal
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voor sterke laagfrequente magneetvelden te gebruiken ? Antwoord verrechtvaardigen.
671. — Een ijzerweerstand heeft in warmen toestand een waar
de van 80 fi, in kouden toestand 30 f2. Hoe groot is het temperatuur
verschil in ° C?
672. — Een keukenzoutoplossing wordt volgens fig. 334 in se
rie geschakeld met een gelijkstroombatterij en een stroommeter. On
middellijk na het inschakelen wijst de meter een stroom van 1 A aan,
eenigen tijd daarna een waarde van 1 ,5 A. De spanning der batterij
is dezelfde gebleven. Waaruit vloeit de stroomversterking voort? Hoe
veel warmer is de vloeistof intusschen geworden (° C) ?
673. — Wanneer men een goed gedimensioneerde weerstand
R zooals in fig. 335 parallel schakelt met de in de vorige vraag bedoelde
keukenzoutoplossing, dan blijft den stroom constant. Waarom? Volgens
welke principes moet weerstand R gedimensioneerd zijn om den stroom
constant te houden?
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Fig. 334.
Fig. 336.
Fi?. 335.
674. — Er zijn verschillende zeer duidelijke formules voor de
magnetische wet van Ohm; desondanks worden zij in de praktijk maar
zelden gebruikt. Waarom ?
675. ---- In fig. 336 zijn twee magnetiseeringskrommen I en 2
geteekend. Welke kromme behoort bij de magnetisch beste stof? In
welk geval is de permeabiliteit grooter ? Waaraan herkent men de
betere kwaliteit dezer stof? Antwoord verrechtvaardigen.
676. — Is voor ijzer dat als transformatorkern gebruikt wordt
een hooge of een lage remanentie gewenscht ? Antwoord verrechtvaar
digen.
677. — In fig. 33 7 zijn twee hysteresiskrommen geteekend voor
twee verschillende ijzersoorten. Gebruikt men deze
ijzersoorten in transformatoren dan blijkt het dat de
eene ijzerkern gedurende het bedrijf warmer wordt
i
dan de andere, ondanks gelijke belasting en gelij
// i
ke afmetingen. Waardoor ontstaat dit verschijnsel?
Het antwoord is te verrechtvaardigen.

7

-44- 4-

678. — In welke gevallen gebruikt men ijzer
met hooge remanentie ? De voornaamste gevallen
opsommen en tevens in het kort opgegeven waarom
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Fig. 337.
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men in het betreffende geval de voorkeur geeft aan ijzer met een hooge
remanentie.
679. — Bij het hysteresisverschijnsel wordt over het algemeen
de maagdelijke kromme eenmaal doorloopen. Kan er een stof bestaan
waarin deze kromme meermaals doorloopen wordt, resp. bij dewelke
men niet meer kan spreken van een maagdelijke kromme? Welke eigen
schappen zou een dergelijke stof moeten bezitten ? Antwoord verrecht
vaardigen.

680. — Waardoor is de magnetische verzadiging eener stof be
paald ? Streeft men over het algemeen een vroege of een late verza diging na ?
681. — Een algemeene proef beschrijven waardoor het mogelijk
is zich een benaderd denkbeeld te vormen van de verkregen remanentie eener ijzersoort na de magnetiseering.
682. — Een hoogfrequentijzerkern wordt in een stroomkring ge
schakeld waarin verder een batterij en een stroommeter voorkomt zooals in fig. 338. Wordt de bruikbaarheid van het
hoogfrequentijzer eenigzins aangetoond door een
zeer groote of een zeer kleine uitslag van den stroom
meter ? Antwoord verrechtvaardigen.
683. ---- Wat zijn de voornaamste voordeelen
Fig. 338.
van hoogfrequentijzerkernspoelen ? Kan men ook
nadeelen vaststellen? Wordt de vraag bevestigend beantwoord dan
moeten de nadeelen worden opgesomd, daarenboven moet hunne uit-

werking besproken worden.
3. Andere hulpstoffen.
684. — In fig. 339 zien wij een schakeling met bimetaalcontacten, zooals ze voor de beveiliging der schaalverlichtingslampjes in omroepontvangers met in serie ge
schakelde lampen gebruikt wordt. R is de totale weer
stand der gloeidraden, L het te beveiligen lampje. Bij
onjuiste dimensioneering kan het gebeuren dat het lampje
L beschadigd wordt wanneer men den ontvanger na
een langere bedrijfstijd uitschakelt en onmiddellijk daar
ft'
na weer inschakelt. Wat is in dit geval onjuist gedimen
T_T339
sioneerd? Door welke maatregelen kan men het optre
Fig. 339.
den van een dergelijk defect vermijden?
685. — In welke gevallen wordt thans het verschijnsel der thermo-electriciteit nog gebruikt? Welk voordeel is daaraan verbonden?
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HOOFDSTUK VIL

ONTWIKKELING, PLANNING EN CONSTRUCTIE
VAN RADIO-APPARATEN.
686. — In het kort verklaren en aantoonen waarom men bij den
bouw en bij de schakeling van hoogfrequentinrichtingen altijd de kort
ste verbindingen moet nastreven.
687. — Een oud radio-apparaat voldoet niet meer aan de mo
derne selectiviteitseischen. Door passende maatregelen zal men trach
ten het rendement van het apparaat in dit opzicht te verbeteren. Daar
toe is een zekere ontwikkelingsarbeid noodig. Welke soort ontwikkeling
is hier bedoeld ?
688. — Er moet een inrichting uitgedacht worden waardoor een
omroepapparaat automatisch uitgeschakeld wordt, zoodra de draaggolf
van een bepaalden zender wegvalt. Gegevens die tot de oplossing van
dit probleem kunnen bijdragen zijn niet beschikbaar. Om welke soort
ontwikkeling gaat het hier ?
689. — Er moet een inrichting ontwikkeld worden die in hoofd
zaak met gelijkstroom werkt. Hoogfrequente spanningen en stroomen
mogen in geen geval optreden. Zal men gedurende de ontwikkeling
werken met een proefapparaat of zal men de voorkeur geven aan een
laboratoriumschakeling ? Antwoord verrechtvaardigen.
690. — Een ultra-korte-golfontvanger met sommige speciale ei
genschappen moet nu ontwikkeld worden. Zal men hiertoe een proef
apparaat of een laboratoriumschakeling gebruiken ? Antwoord verrecht
vaardigen.
691. — Een kleine kathodestraaloscillograaf moet gefabriceerd
worden. Deze bestaat uit de Braunsche buis, het kipapparaat en het
voedingsapparaat. Het apparaat moet kipfrequenties van 10 tot 10.000
Hz opwekken en het moet ook nog voor hooge frequentie te gebruiken
zijn. Aan de lichtsterkte van het beeld worden geen bizondere eischen
gesteld. De principieele schakeling opgeven; bovendien in het kort de
doelmatigste bouw beschrijven. Tenslotte moet de werkwijze van het
apparaat in korte trekken beschreven worden.
692. — In het kort toelichten in hoeverre de grondslagen voor
den lateren bouw van een nieuw apparaat reeds kunnen gelegd worden
tijdens het ontwikkelingswerk.
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693. — Waarom moet men bij korte- en ultra-korte-golfschakelingen zoo mogelijk geene vaste draadgewikkelde weerstanden ge
bruiken, zelfs niet in minder kritische deelen der schakeling?
694. — Hoe staat het met de in vraag 693 gestelde eisch bij
draaiweerstanden ? Antwoord verrechtvaardigen.
695. — Bij gewikkelde condensatoren is door de positie der electroden altijd een zekere zelfinductie aanwezig die bij het werken met
hooge frequenties schadelijk kan worden. Ook draaicondensatoren kun
nen een op dezelfde wijze werkende schadelijke eigen zelfinductie be
zitten. Waardoor is deze eigen zelfinductie bij draaicondensatoren verrechtvaardigd ? Hoe kan men ze opheffen ?
696. — Waarom moet de aanvangscapaciteit van trimmers zoo
klein zijn ?
697. — In welke gevallen verdienen cylinderspoelen de voorkeur
op moderne ijzerkernspoelen ? Waarom ?
698. — Welke spoelen zal men gebruiken, wanneer het er op aan
komt een zoo ruim mogelijk frequentiebereik te bestrijken zonder spoe
len om te schakelen? Wat is beslist noodig, om deze eisch zoo goed
mogelijk te vervullen ?
699. — Welke soort verliezen is het belangrijkste deel der to
tale verliezen der hoogfrequentijzerspoelen ? Antwoord verrechtvaar
digen.
700. ---- Welke soort verliezen zijn bij ijzerkernspoelen bizonder gering?
701. ---- Laagfrequenttransformatoren met een uitgesproken resonantiepunt zijn niet alleen onbruikbaar voor laagfrequentversterking
maar in sommige gevallen zijn zij zelfs blootgesteld aan mechanische
beschadiging. In hoeverre is dit het geval ? Op welke plaats van den
transformator kan dergelijke schade veroorzaakt worden ?
702. — Zijn laagfrequenttransformatoren zonder ijzerkern denk
baar ? Ontstaan er praktische moeilijkheden bij den bouw van derge
lijke transformatoren ? Zoo ja, waarom ?
703. — Op welke wijze verkrijgt men zeer hooge zelfinducties
in laagfrequentsmoorspoelen met betrekkelijk kleine afmetingen ? Waar
om kan men dit ook niet verwezenlijken bij laagfrequenttransforma 
toren ?
704. — Op welke wijze worden de na het uitpompen van den bal
lon der lampen nog overblijvende gasresten verwijderd ?
705. ---- Bij het laden van een accumulator met behulp van een
seleniumgelijkrichter stelt men kortelings na het begin der lading een
onstuimige gasvorming in de cellen vast; de klemmenspanning van
den accumulator heeft echter lang niet de voorgeschreven waarde, bo
vendien kan de lading op die korte tijd niet voltrokken zijn.
Ondanks de onstuimige gasvorming der cellen wijst een in den
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stroomkring geschakelde ampèremeter slechts een zwakke stroom aan.
Van waar komt dit verschijnsel? Hoe is het te verklaren? Wat is er
te doen om de lading normaal te voltrekken ?
706.
Aan welke eischen moet een goede smeltzekering vol
doen ?

707. — Welke eischen moet een automatische schakelaar ver
vullen ?
708. — Een zelfbouwapparaat moet constructief ontworpen
worden volgens de schakeling van fig. 340. Het schakelschema bevat
slechts de grondgedachte. De schakeling moet volledigd worden door
het voedingsdeel, de afvlakweerstanden, enz., de dimensioneering is

TT

340
Fig. 340.
niet verlangd. Achteraf moet een korte schets geteekend worden die
in grove trekken de schikking der verschillende versterkertrappen aan
geeft. De schikking der verschillende trappen moet voor zoover dit
noodig is verantwoord worden.
709. — Fig. 341 toont een deel van een chassis met vier lampen (twee hoogfrequentlampen, een demodulator en een eindlamp).
Door een schets aangeven hoe men het best de nulpunten aanbrengst
resp. de aardingen uitvoert.
ƒ
/Eerate HF-lamp\

ö

p

o1'

Tweede HF-lamp

Del.

O EindlampQ*
Fig. 341.

1

or o"
cT 3*342
Fig. 342.

710. — Een deel van een versterker is geteekend in fig. 342.
De verschillende trappen van dezen versterker zijn op dezelfde wijze
gebouwd. Met een passende schets moet getoond worden hoe de nul
punten aangelegd worden en hoe dit constructief en electrisch het doel
matigst lijkt.
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Wordt een zelfbouvvapparaat altijd eerst gemonteerd voor
dat de bedrading wordt uitgevoerd of worden beide bewerkingen af
wisselend en gedeeltelijk uitgevoerd ? Hoe staat het in dit opzicht met
industrie-apparaten ?
712. Is de constructie van industrie-apparaten technisch moeilijker dan de constructie van zelfbouwapparaten ? Antwoord verrecht
vaardigen.

713. Een zender die opgesteld is in een kamer met sterk
schommelende temperatuur ondergaat door deze temperatuurschomme
lingen tevens sterke frequentieschommelingen. Hoe ontstaat dit ver
schijnsel ? Hoe kan men dit het gemakkelijkst opheffen ?
714. Een ontvangapparaat dat in een zeer vochtige kamer
werkt geeft na een langere bedrijfsduur aanleiding tot vervormde ont
vangst waarbij tevens de geluidssterkte aanzienlijk is afgenomen. Daar
entegen wordt het apparaat niet minder selectief. Wat is oorzaak van
deze verschijnselen? Waar moet men zoeken? Hoe kan men deze ge
breken opheffen ?
715. ---- Een ontvangapparaat dat uit onachtzaamheid enkele da
gen buiten bleef staan wordt plotseling totaal ongevoelig. De plaatse
lijke zender is over het grootste deel der schaal te hooren; verafgele
gen stations komen praktisch niet meer door. De weergave is onver
vormd. Wat is oorzaak van deze verschijnselen ? Hoe kan men ze
opheffen ? Waar dient men te zoeken ?
716. — Welke soort spoelen worden bij voorkeur gebruikt in
draagbare apparaten ? Welke afstemcondensatoren neemt men voor
zulke ontvangers? Antwoord verrechtvaardigen.
717. — In welke gevallen verdient een paneelchassis de voor
keur? In welke andere gevallen een grondplaatchassis ? Antwoord ver
rechtvaardigen.
718. ---- Heeft het gebruik van dikke draden in zelfgebouwde ap
paraten ook nadeelen ? Zoo ja, welke ?
719. — Waarin is het verschil gelegen tusschen de bedradingsmethode van zelfgebouwde apparaten en die van industrie-apparaten ?
720. — Welk principieel verschil bestaat er tusschen het afre
gelen en trimmen van een industrie-apparaat en dezelfde bewerkingen

in een zelfbouwapparaat ?
721. ---- Waarom moet men zelfbouwapparaten, en vooral indus
trie-apparaten telkens aan een langdurige uithoudingsproef onderwor
pen vooraleer het toestel wordt in dienst gesteld ?
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HOOFDSTUK VIII.
REPARATIE, OMBOUW, MODERNISEEREN
EN TRIMMEN VAN RADIO-ONTVANGERS.

i

722. — In een buitengemeente moet een kleine reparatiewerkplaats voor radio-ontvangers worden ingericht. Is in dit geval een kooi
van Faraday noodig? Antwoord verrechtvaardigen.
723. — Een tweekringsdrielamper verzwakt plotseling; de terug
koppeling brengt het toestel aan het genereeren op de gewone wijze;
het laagfrequentdeel schijnt eveneens in orde te zijn, zooals dit door
een aangesloten toonafnemer wordt aangetoond. Waar zal men de fout
zoeken ? De gevolgde weg beschrijven. Bestaan er meerdere foutmo
gelijkheden, dan moeten deze achtereenvolgens worden toegelicht.
724. — Een ontvanger met een A.S.R. op twee hoogfrequenttrappen valt plotseling stil; de afstemindicator wijst voortdurend maxi
mum. Na een korte poos herneemt de ontvangst weer langzaam, de
afstemindicator gaat terug, om weldra weer geheel uit te slaan. Terzelfdertijd is de ontvanger weer stil gevallen. Waar kan de fout liggen ?
De methode voor het opsporen der fout beschrijven en verrechtvaar
digen.
725. — De selectiviteit van een super wordt plotseling slechter,
terzelfdertijd vermindert de gevoeligheid. Bovendien ontstaan fluittoontjes. Het verloop der foutopsporing en opheffing beschrijven.
726. ---- Hoe stelt men gedurende de eerste controle oppervlak
kig vast of in de hoogfrequenttrappen van een ontvanger een fout al
dan niet voorkomt. Hoe handelt men bij het lokaliseeren eener fout
in hoogfrequenttrappen ?
727. — In een ontvanger met roosterdetector valt plotseling de
terugkoppeling uit. De ontvangst is niet geheel onmogelijk. Waar kan
de fout liggen? Hoe spoort men ze op?
728. — Een ontvanger met roosterdetector werkt niet. Bij het
verdraaien van den terugkoppelcondensator hoort men het begin van
het genereeren niet meer. Waar kan de fout liggen? Hoe wordt zij
opgespoord ?
729. — Een ontvanger vervormt plotseling, ook bij het aanslui
ten van een toonafnemer. Waar kan de fout liggen en hoe wordt ze
opgespoord ?
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730. — Een super valt plotseling en stootsgewijze stil, waarna
de ontvangst weer herneemt. Vervormingen worden niet genoteerd.
Waar ligt vermoedelijk de fout? Bestaan er meerdere foutmogelijk 
heden ? Welke ?
731. — Een super werkt normaal in het omroepbereik. Op de
lange golf hoort men niets, nochtans komt de plaatselijke zender door
over het geheele golfbereik. Waar zit de fout? Hoe heft men ze op?
Bestaan er meerdere foutmogelijkheden ?

732. ---- Bij een wisselstroomapparaat blijft plotseling de ont
vangst weg. Men hoort zelfs de zwakke netbrom niet meer. De voedingstransformator wordt zeer heet. De anodes der gelijkrichterlampen
beginnen te gloeien. Waar ligt de fout? Hoe spoort men ze op? Welke
maatregelen zijn te nemen om ze op te heffen ?
733. — De ontvangst met een wisselstroomontvanger wordt ge
stoord door sisgeruischen en gekraak; de geluidssterkte schommelt voort
durend. Bij het wegnemen der antenneverbinding verdwijnen de geruischen niet. Waar kan de fout liggen ?
734. — Een apparaat met eindpenthode valt plotseling stil. Uit
de controle der lampen blijkt dat de eindlamp bedorven is. De gloeidraad is evenwel in orde. Mag men de lamp zonder meer door een
andere vervangen of moet men eerst nog iets anders onderzoeken?
735. ---- Met een wisselstroomontvanger wordt de ontvangst plot
seling zwak en vervormd; de terugkoppeling zet niet meer of zeer
twijfelachtig aan. Waar ligt vermoedelijk de fout?
736. ---- Een ontvanger doet plotseling ---- vooral bij sterke pas
sages — een sterke metaalklank ontstaan. Draait men den sterkteregelaar terug, dan hoort men, beneden en zekeren stand, deze geluiden
niet meer. Waar is de fout te zoeken ? Hoe spoort men ze op ? Hoe
wordt ze opgeheven ?
737. — Met een uit het net gevoed ontvangtoestel wordt de ont
vangst plotseling onzuiver. Draait men aan den sterkteregelaar, dan
verandert de geluidssterkte niet. Waar is de fout te zoeken ? Hoe wordt
ze opgeheven ?
738. ---- Door sterke trillingen van een ontvangapparaat ontstaat
een sterk gekraak in den luidspreker. De ontvangst houdt tijdelijk op.
Waar zou de fout kunnen liggen ? Waar begint men de fout te zoeken ?
739. — Gedurende het bedrijf van een apparaat, schommelt de
geluidssterkte aanzienlijk maar tamelijk doorloopend. Hoe handelt men
om de fout te vinden ? Is dit hier wel een fout in het apparaat of kan
het verschijnsel een andere oorzaak hebben ?
740. — Een grootsuper voor wisselstroom moet gebruikt wor
den op een gelijkstroomnet. Wat verdient de voorkeur: ombouw, ge
bruik van een triller of omvormer, of den verkoop van het apparaat ?
Antwoord verrechtvaardigen.
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741. — Een batterij-apparaat moet door het gelijkstroomnet ge
voed worden. Wat doet men om dit mogelijk te maken? Is een om
bouw raadzaam ?
742. De gevoeligheid van een tweekrings-drielamper moet
verhoogd worden. De onkosten mogen niet al te hoog zijn. Hoe han
delt men het best ?
743. — De selectiviteit van den kleinsuper is niet meer vol
doende. Hoe kan men dit verhelpen ? De kosten spelen geen bizonderen rol.
744. — De kwaliteit van een eenkringstoestelletje geeft geen he
vrediging meer. Hoe kan men dit bepalen? Welke oplossing is het
gunstigste ?
745. — De geluidssterkte van een voor het overige zeer gevoe
lige driekringsontvanger is niet meer toereikend. Wat moet men doen
om de ontvangsterkte te verhoogen ? De toonkwaliteit mag daaronder
niet lijden. Is een groote verandering aan het apparaat loonend ? De
kosten spelen geen noemenswaardigen rol.
746. — Waardoor verschillen de verbeteringen aan industrieapparaten in principe met de verbeteringen aan zelfgebouwde appa
raten ?
747. — Het meetbereik van een stroommeter die men gebruikt
voor het meten van den gloeistroom der W.G.-apparaten mag niet te
klein zijn, in elk geval niet zoo klein dat de te verwachten uitslag
aan het einde der schaal ligt. Waarom ?
748. — Een nienw ontwikkelde, reeds gebouwde tweekringsontvanger met schermrooster demodulator genereert plotseling en ontstuimig. Hoe kan men dit gebrek bij het regelen verhelpen ?
749. — Bij het trimmen van een super blijkt dat men zelfs na
alle mogelijke posities uitgeprobeerd te hebben geen behoorlijke ge
lijkloop verkrijgt tusschen de oscillatorkring en den voorselector. Waar
is de fout te zoeken ? Hoe kan men ze opheffen ?
750. — Na de afstemming van het middenfrequentdeel van een
super is de toonweergave zeer dof. De afstemming werd op het gevoel
gedaan en wel zoo dat de trimmers der middenfrequenttransformatoren
op maximumgeluidssterkte geregeld worden. Waardoor ontstaat de on
bevredigende weergave? Wat moet men doen om dit gebrek te voor
komen ?
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HOOFDSTUK IX.

ECONOMISCHE PROBLEMEN IN DE
RADIOTECHNIEK.
751. — Men ontmoet moeilijkheden bij het opbouwen eener versterkerinrichting voor speciale doeleinden met verschillende trappen.
De schakeling wordt op de laboratoriumtafel samengesteld. Bij het in
schakelen genereert het apparaat zeer woest. Is het economischer hier
bij alle middelen te beproeven om de moeilijkheid op te heffen, of is
het beter een proefapparaat te bouwen dat mechanisch en electrisch
reeds een groote waarborg voor ontkoppeling biedt ? Antwoord ver
rechtvaardigen.
752. — Een ontvangapparaat waarvan reeds een groote reeks ge
fabriceerd werd vertoont steeds dezelfde fout: een afstemcondensator
vertoont na een kortere bedrijfstijd steeds kortsluiting tusschen de pla
tenstellen. De klachten der klanten zijn gegrond; de onder de waarborg
vallende reparaties vertegenwoordigen een aanzienlijk verlies voor den
fabrikant. Op welke plaats in de fabriek werd in dit geval niet alleen
onvoorzichtig maar oneconomisch gewerkt? Antwoord verrechtvaar
digen.
753. — In een ontvangapparaat, waarvan reeds een groote serie
gebouwd is, ontstaat een neiging tot kraken. Alle onderdeden zijn in
orde. Bij een nauwkeuriger onderzoek worden echter zeer vuile ingekankerde en geoxydeerde lasschen gevonden. Daardoor ontstaan voor
de fabriek even groote nadeelen als in het geval van vraag 752. Op
welke plaats in de fabriek werd oneconomisch gewerkt ?

754. — Voor de reparatie van een omroepapparaat ontbreekt een
bepaalde laagfrequenttransformator die voor het betreffende apparaat
voorgeschreven is. Om de reparatietijd te verkorten wordt een andere
transformator van dezelfde kwaliteit ingebouwd. Achteraf klaagt de
klant over slechtere toonweergave. Hij verlangt dat het toestel in de
oorspronkelijke toestand gebracht wordt. Is dit bezwaar gerechtvaar
digd ? Heeft de reparateur goed gehandeld door een anderen transfor
mator in te bouwen ? Was deze werkwijze economisch ?
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HOOFDSTUK X.

CONTROLEEREN, METEN, OSCILLOGRAFEEREN.
1. Controleeren.

755. — Waarom zijn glimlampen niet geschikt voor het contro
leeren van lage weerstanden ?
756. — Waarom zijn glimlampen met grooter stroomverbruik
niet geschikt voor de controle van hooge weerstanden ?
757. — De spoel van een lange-golf trillingskring is onbruikbaar
geworden. Een controle met gloeilamp of glimlamp toont aan dat de
spoel niet onderbroken is. Is daarmede reeds bewezen dat de spoel in
orde is? Zooniet, wat moet men doen om de spoel juist te kunnen
beoordeelen ?
758. — Het voedingsdeel van een wisselstroomapparaat levert
plotseling te weinig gelijkspanning. Transformator en gelijkrichterlamp
zijn in orde. Bij de controle der condensatoren met de glimlamp wordt
deze niet lichtgevend. De condensatoren zijn echter niet doorgeslagen.
Is dat een bewijs dat de condensatoren voor het overige electrisch in
orde zijn ? Antwoord verrechtvaardigen.
2. Meten.
759. — De anodespanning eener lamp moet tusschen de punten
a en b van de in fig. 354 geteekende schakeling zoo nauwkeurig moge-
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Fig. 355.
Fig. 354.
nodekring zijn bijna even
lijk gemeten worden. De weerstanden in den anodekring
groot als den inwendigen weerstand van den beschikbaren voltmeter.
Hoe handelt men bij het meten? Welke schakeling neemt men hier
voor? Antwoord verrechtvaardigen.
760. — De anodespanning en de anodestroom van een lamp moeten zoo juist mogelijk gemeten worden. Is tegen de meetscha-
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keling van Fig. 3 55 iin

verband met de nauwkeurigheid der meting iets

in te brengen ?

756. — Een tweetraps-lampvoltmeter waarvan de principeschakeling in fig. 356 geteekend is moet voor gelijkspanningsmetingen gebruikt worden. Is dit apparaat daarvoor geschikt? Het antwoord is te
verrechtvaardigen.
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Fig. 356.
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Fig. 357.

762.
^*8- 35 7 is een
een gelijkstroomkring geschetst waarin
de stroom te meten is . Voor de meting beschikt men slechts over een
voltmeter met een enkel meetbereik dat veel kleiner iis dan de span*
ning welke op het verbruiksapparaat V en weerstand R heerscht. Kan
men den stroom langs een of anderen omweg bepalen? Hoe moet men
daarbij handelen?

763. — Wat is het belangrijkste voordeel der thermo-meetinstrumenten vergeleken met de heete draadinstrumenten ?
764. ---- Waardoor is de bruikbaarheid van een lampvoltmeter
op zeer hooge frequenties begrensd ? Op welke wijze kan men de boven
ste frequentiegrens toch verhoogen ?
765. — Waardoor is het meetbereik van eeni lampvoltmeter naar
boven en naar onder begrensd ? Hoe kan men <de grenzen van het
meetbereik verschuiven ?
766. — Een gevoelige lampvoltmeter wijst gedurende een meting
plotseling een twee maal zoo hooge spanning als voorheen. Waardoor
kan dit ontstaan zijn ? Het instrument
i niet beschadigd en de te
-------- -------- is
meten spanning veranderde niet.
767. — Waarom is het gebruik van een lampvoltmeter prak
tisch zonder eenige waarde, zoodra in de inputlamp een noemenswaardige roosterstroom optreedt ?
768. — In een schakeling volgens fig. 358 moet de hoogfrequentstroom met een lampvoltmeter RV over weerstand R gemeten wor
den. Bij de meting resp. berekening uit de indicatie van den lampvolt
meter verkrijgt men een veel te hooge waarde die onmogelijk gelijk kan
zijn aan de aanwezige stroom J. Waaruit komt deze foutieve meting
voort? Hoe kan men ze vermijden?
769. ---- Het kan ook gebeuren dat bij de meting in een schake
ling volgens fig. 358 een veel kleinere waarde verkregen wordt dan te
verwachten is. Waaruit komt dit verschijnsel voort? Hoe kan men
het opheffen ?
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770. — De zelfinductie der ijzerkernsmoorspoel D in schakeling
fig. 359 moet door een stroom en spanningsmeting bepaald worden.
De meting levert een schijnbaar veel te lage waarde op. Hoe is dit te
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Fig. 358.
Fig. 359.
Fig. 360.
verklaren? Wat moet men doen om een zoo klein mogelijke meetfout
te bekomen ?
771. — Volgens welke principes moet men de meetfrequentie
voor de bepaling van zelfinducties en capaciteiten nemen ?
772. — Is het mogelijk een frequentiemeter te bouwen volgens
de principeschakeling van fig. 360? De hoogfrequentstroombron HF'
levert de te meten frequentie fx De door condensator C vloeiende
stroom ƒ moet een maat voor de frequentie zijn. Volstaat het meetbereik
der inrichting? Hoe kan men het meetbereik uitbreiden?
773. — Is de in fig. 36 I geteekende schakeling voor frequentiemetingen geschikt ? De werkwijze der schakeling moet beschreven wor
den. Hare mogelijkheden en eventueele voor- en nadeelen besproken,
verder nadere bizonderheden over het meetbereik opgeven.
774. — Heeft de gevoeligheid van een golfmeter een invloed op
de nauwkeurigheid der meting? Zoo ja, in hoeverre?
775. — Bij de opname van een statische lampkarakteristiek ver
krijgt men een zeer vreemd verloop der kromme, zooals in fig. 362.
Hoe is dit te verklaren? De meetinstrumenten zijn behoorlijk in orde;
ook werden gedurende de metingen geen verbindingen verbroken.
Ja
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Fig. 363.

776. — Is het goed een stroommeter A zooals in fig. 363 in een
trillingskring te schakelen voor het bepalen van de resonantiestroom ?
moeilijkheden? Aan welke bizondere eiOntstaan daarbij praktische moeilijkheden
schen moet het instrument beantwoorden ?
777. — De schakeling voor de bepaling van de totale versterking van een ontvanger teekenen en verklaren.
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778. — De schakeling voor het bepal en van een demodulatieeffekt van een anodedetector teekenen en
verklaren.
779. — Hoe kan het rendement van een zender meettechnisch
bepaald worden ? De schakeling teekenen <en verklaren.
780. — Een principeschakeling voor het meten der veldsterkte
teekenen en verklaren.
3. Oscillografeeren.

781. — Wij hebben een kathodestraalbuis en een voedingsapparaat, wij weten echter niet of het een gasgevulde- of een vacuumbuis
is. Kunnen wij door een eenvoudige proef hieromtrent zekerheid be
komen ?
782. — Bij de meting van condensatorevrliezen met een inrichting volgens fig. 364 wordt de ellips,
daar waar ze een rand van het licht
scherm aanraakt, onscherp. Wat is oor
zaak van dit verschijnsel? Werkt de ge
bruikte oscillograaf met een gasgevuldep,
of met een vacuumbuis? Hoe kan men
het beeld weer scherper maken ?
783. — Een zender wordt in een
V
tempo van 300 Hz voor zeer korte tijd
*364
vol uitgestuurd. De in den anodekring
Fig. 364.
aanwezige ampèremeter wijst slechts een
zwakke stroom aan. Er moet worden aangegeven hoe men met behulp
van den oscillograaf de amplitude van den anodestroom bepaalt op
het oogenblik dat den zender vol uitgestuurd wordt.

784. — Een eenvoudige oscillografische methode opgeven voor
het bepalen van een stroom in een trillingskring. De schakeling tee
kenen.
785. ---- Waardoor kunnen meetfouten ontstaan, wanneer men
de te meten stroom in de eene of andere inrichting door spoelen voert,
die een magnetische deflectie van de electronenstraal in een oscillograafbuis veroorzaken ?
786. — Waardoor kunnen fouten .ontstaan in metingen met hooge frequenties, wanneer men dynamische lampkarakteristieken met de
O:•scillograaf opneemt ?
787. — Bij de opname der frequentiekromme van een hoogfrequèntversterker moet men de platen der meetbuis verbinden met de
uitgangsklemmen. Welke bizondere eigenschappen moet de meetbuis
hebben met het oog op een hooge nauwkeurigheid der meting?
788. — Is de in vraag 78 7 gestelde eisch ook noodig bij het
onderzoek van een laagfrequentversterker ?
Antwoord verrecht
vaardigen.
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789. Een schakeling teekenen
len van het demodulatie-effekt.

voor het oscillografisch bepa-

790. Waarom zijn de éischen betreffende frequentiegetrouwheid en phasenovereenstemming zoo groot voor oscillograafversterkers ?
791. Welke voordeelen biedt de kathodestraaloscillograaf als
eenvoudige indicator, vergeleken met de gewone hulpmiddelen ?
792. — Bij het onderzoek van toonafnemer* flikkert het ver
kregen beeld op het lichtscherm. Waar dient de oorzaak van dit flik
keren voornamelijk gezocht te worden ?
793. — Een schakeling uitdenken voor het oscillografisch onderzoek van glimlampen en thyratrons. Een schets der schakeling maken,
794. — Hoe kan men zenders met de oscillograaf onderzoeken ?
De belangrijkste controles moeten opgesomd en in het kort verklaard
worden.
795. — Waardoor kunnen fouten ontstaan bij het bepalen van
de hoogte der Heavisidelaag ? Antwoord verrechtvaardigen.
796. — Verdient het aanbeveling versterkers te gebruiken voor
het oscillografisch onderzoek van storende geruischen ? Antwoord verrechtvaardigen.
797. — De oscillator van een super moet oscillografisch onderzocht worden ? Hoe gebeurt dit best ?
798. — Is het bij het onderzoek van hoogfrequentversterkers beter de hoogfrequenttrilling of de omhullende te oscillografeeren ? Antwoord verrechtvaardigen.
799. — Welke moeilijkheden kunnen optreden bij het oscillografeeren van zuivere hoogfrequenttrillingen ? Hoe kan men dit ver

mijden ?
800. — Welke 'oordeelen biedt het gebruik van de kathodestraaloscillograaf voor eenvoudige stroom- en spanningsmetingen ?
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Boogmaat 94
Boormachine (Ontstoring van —) 439
Borstels 430
Bouwen v. radioapparaten 831
Bouwvormen v.d. spanningsversterker 259
Bouwvormen van krachtversterkers
278
Bovenaanpassing 254
Bovendoorlaatfilter 150-619
Brandpunt 500
Brandpuntafstand 500
Braunsche buis 499
Breede frequentiebanden (Ontvangst en
versterking van —) 515
Breedte (Band-) 245
Breuken (Decimale) 50
Brom (zie netbrom)
Brom (gloeistroom-) 478-479
Brom (Modulatie-) 480
Bromspanning 375
Bromspanningsrest 374
Brons 745
Buik (Spannings-) 418
Buizen (Licht-) 432
Bussen 810
B- Versterking 279
Bijenkorfglimlamp 923
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Bijkomende dccremcnt (d. trillingen) 580

Calan 741
Calit 741
Capacitantie 143-568
Capaciteit 142-144
Capaciteit (v. afgcschermdc kabel) 572
Capaciteit (Meting der antenne-) 968
Capatiteit (Anode-hulprooster-) 174
Capaciteit (Belastings- van antenne) 703
Capaciteit (dynamische-) 359
Capaciteit (Eigen) 708
Capaciteit (Eigen — van spoelen) 951
Capaciteit (Geconcentreerde) 521
Capaciteit (Hand-) 334-488
Capaciteit (Hulprooster- rooster-) 174
Capaciteit (Kip-) 512
Capaciteit (Rooster — anode) 174
Capaciteit (— tucschen 2 draden) 572
Capaciteit (tusschen draad en 5vlak)
. - , 572
Capaciteit (Werkzame antenne-) 702
Capaciteiten (Meting-) 952
Capaciteiten (parallelschakeling van —)
569
Capaciteitscenheden (Omrekening der—)
51-183
Capiciteitsmaten (omrekening) 51 183
Capaciteitsmcetbrug 849-953
Capaciteitsmetingen 183
Capaciteiteve blindweerstand 143
Capacitieve koppeling 154-594-596
Capacitieve reactantie 134 143-568
Capacitieve weerstand 568
Celotex 459-763
Cellon 738
Celluloid 738
Centimeter 145-182
Centimetergolven 486
—) 439
Centifugaal regelaar (Ontstoring
Ceresin 736
Chassis (constructie) 812
Chassishouder 879
Chemische elementen 765
Cirkelomtrekken-oppervlakten 62
Coaxialen afvoerkabel 531
Coëfficiënt (Koppelings-) 285-286
Coëfficiënt (Temperatuur- v. mctaallcgeeringen en oplossingen) 749
Coëfficiënt (Zelfinductie-) 138
Coërcitiefkracht 753
Coërcitiefkracht v. magn. legeeringen 758
Collector 430
Colophonium 736
Colpitts-schakeling 201
Combinatieschakelaars 809
Compensatie v. d. anoderuststroom 938
Compensatie (Sluierings-) 337
Compensatiestroom 938
Compensatieweerstanden (Urdox) 786-788
Complexe getallen 89
Comprexe weerstanden (Meting) 954
Concentratie van trillingskringen 488
Condensator 142
Condensator (Afvlak-) 371

Condensator (Bakeliet-)
791
Condensatoren (Controle
v. —) 925
Condensatoren met verschillende dielec
trica 572
Condensator (Differentiaal-) 333
Condensatoren (Doorslagspanning) 575
575
Condensatoren (Electrolytische —) 953
Condensator (Koppel-) 260
Condensatoren (Meting van clectrolytische —) 953
Condensator (Mica-) 791
Condensator (Onderzoek van —) 997
Condensatoren (Ontstorings-) 450
Condensatoren (Planning v. blok-) 787
clcctrolytiCondensatoren (Planning v
sche —) 789
Condensator (Trolitul-) 791
Condensatoren (Zclfinduclie van —) 574953
Condensatormicrofoon 462-692
Condensatorverliczen 240-953
Condensatorzeefkring 622
Constante (Dempings-) 628
Constante (Dielelectrische-) 144-735
Constante (Ruimteladings-) 638
Constructie van Radiotoestellen 768
Constructie v. zelfbouwapparaten 812
Constructieplan 818
Contrastversterking 357
Controle (Absolute —) 918
Controle v. d. anoderuststroom 212
Controle v. d. antennestroom 212
Controle v. -lampzenders 209
Controle van ontvangers 1030
Controle (Relative
’
—) 918
Controle van Supers 1031
Controleere n 917
Controlemethodes 920
Conversiesteilheid 693
Cuördinatenassen 23-1013-1017
Coördinatenkruis 23-1014
Corrector (Toon-) 355
Cosmische stralen 161
Cupal 748
C- Versterking 279
Cylinderspoel 549-792
Cylinderspoelen (Meerlagige —) 552

D
Daggolf 482
Dakschoenen 852
Decibel 632
Decimetcrgolf 162-486
Decrcmcnt 560-961-1007
Decrement (Bijkomend-) 580
Decrement (Logarithmisch —) 557
Deeler (Spannings-) 332
Deflectie (Statische —) 533
Deflectiefrequentie 501
Deflectieplaten 500
Deflectiespanningen (Symetrie d. —) 987
Demagnetiseeringskromme 755
Demping 156-241-304-628-665-667
Dempingsconstante 628
Dcmpingsdccrement 560

Dcmpingsfaktor 578
Dempingsmaat 628-631
Dempingsreductie 245
Dempingsremming v. luidsprekers 1680
Demodulatie 218-227-526
Demodulatie-effekt 663-964
Demodulatievergelijking 663
Demodulatoren 218-224-663-964-1022
Demodulatorkarakteristiek 39
Densimeter 365
Detector 218-220-804
Detector (Anode ) 228-229-527
Detector (Diode ) 292-527
Detector (Kristal-) 220
Detector (Rooster-) 226-526
Detectie 218
Detectie (Anode-) 229
Detectie (Rooster-) 227
Detectie (Verbeterde —) 292
Detectiekarakteristiek (Opname v.—) 1022
Deursluiters 432
Diacond 741
Diagnose 871
Diathermieapparaten ‘431-439
Dichtheid der krachtlijnen 752
Dieckeman 504
Dielectrica (tgg 10—4) 574
Dielectricum 143
Dielelectrische constante 144-735
Dielectrische verliezen 240-573
Differentiaalcondensator 333
Differentiaalrekenen 95
Dimensiebenamingen 52
Dimensioneering 242-388-390-489
Diode 177
Diode (Dubbele —) 344
Diode demodulator 224-292-527-665
Diode dector 224-292-527-665
Dipool 417
Dipool (Halve golf-) 419
Dipool (Hulp —) 419
Dipoolantenne 707
Dipolen 406
Directe versterking (Ontvanger m.—) 528
Doode gang (bij de terugkoppeling) 234
Doode plek 288
Doode zones 482
Doorgrijpfaktor (Doorgreep) 167-958
Doorlaat 623
Doorlaat (Frequentie-) 488
Doorslaan (v. c. zender) 308
Doorslag 156-480
Doorslagspanning 575-735
Draad (Antenne-) 406
Draaddikte (omrekening —) 745
Draadsnijinrichting 848
Draagbare apparaten 829
Draaggolf 206
Draaggordel 852
Draaibank 832-848
Draaicondensatoren 571-790
Draaischakelaars 809
Draaispoel-meetinstrum. 848-930-932-944
Draaistroommotor (Ontstoren v. —) 439
Draden (Verbinding»-) 810
Draloperm 558-761
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Drempel (Gehoor-) 675
Drempel v. h. genereeren 231
Drie-diode-schakeling 226-348
Driehoeksmeting 92
Driekrings-drielamper 295
Drielamps éénkringstoestel 284
Drie-lamps-tweckringstoestel 285
Driepuntzender 201
Droge elementen 366
Druk op den toonafnemer 1027
Dubbele afstemindicator 352
Dubbele diode 344
Dubbele diode triode 344
Dubbele gelijkrichter 372
Dubbele-L-Antenne 406
Dubbele regelknoppen 823
Dubbelleiding (Zelfindusti ie v. -) 557
Dubbelroosterlamp 175
Duodiode 344
Duodiode-triode 344
Duplexsuper 317
Duralplat 748
Dijckerhof(platen 763
Dynamiek der opname 357
Dynamiek der weergave 357
Dynamiekregeling (Autom. —) 357
Dynamische capaciteit 359
Dynamische karakteristiek 251-1012
Dynamische luidspreker 455-682
959
Dynamische metingen aan 1lampen
~
Dynamische microfoon 461
Dynamische steilheid 640
Dynamische toonafnemers 463
—) 439
Dynamomachine (Ontstoring

E
Eboniet 736
Echo (Golven —) 483
Economie bij den bouw 912
Economie bij de constructie 910
Economie bij het ontwerp 908
Economie bij de reparatie 914
Economische problemen 906
Edison effect 130
Eénanker omvormer 439-475
Eén-bereik-super 316
Eén draads-antenne 405
Eenheden (Electr. —) 48-128-129-182-183
Eenknopsbediening 289
Eerste harmonische 213
Effekt (Demodulatie-) 663-964
Effekt (Edison-) 130
Effekt (Hand-) 334
Effekt (Huid-) 699
Effekt (Piezo-) 202
Effekt (Resonantie-) 587
Effekt (Schroot-) 272-517
Effekt (Skin-) 699
Effectieve spanning 373
Effectieve waarde (v. sinusvormige span
ningen en stroomen) 547
Eg-Ja diagram 170
Eierensnoer 413
Eigencapaciteit 560-708-951
Eigen-frequentie (Meting der —) 960

■ 1114
-

Eigen golf der antenne (Meting) 968
Eigen resonantie 678
Eindenergie (Verhooging d. —) 892-895
Eindlampen 279-282
Eindpentode (Aanpassing —) 609
Eindtrap 215-1021
Eindversterkers 279
Ei vormige isolatoren 413
E-kernspoel 794
Elasticiteit van metalen 763
Elastische remming v. luidsprekiers 680
Electriciteit (Thermo-) 762
Electriciteitslcer (Grondslagen —) 101
Electricitsmeter 181
Electrisch arbeidsvermogen (M. .—) 181
Electrisch veld 143
Electrisch vermogen 123
Electrisch verwar:mingskussen (Ontstoring
van —) 440
Electrische arbeid 546
Electrische geleiders 744
Electrische klok (Ontstoring v. —) 439
Electrische klokkenluider (Ontst.. v. -) 439
Electrische pegel 635
Electrische schel (Indicator —) 924
—) 440
Electrische schel (Ontst.
Electro-acoustiek 452-673
Electro-acoustische metingen 971
Electroden 130-924
Electroden (Hulp-) 164-173
Electrodensluiting (Controle —) 926
Electrodynamische microfoon 691
Electro-filter (Ontstoring v. —) 440
Electrolytische condensatoren 789-953
Electrolytische gemiddelde waarde (van
sinusvormige spanning, en stroom.) 547
Electromagnetisch veld 194
Electromagnetische koptelefoon 223
Electromagnetische luidsprek. 223-456-682
Electromagnetische microfoon 691
Electromagnetische toonafnemers 463
Electro-medische apparaten (Ont.v. -) 440
Electromotor (Ontstoring v. —) 440
Electromotorische kracht 1 11
Electronen 101
Electronen (Foto-) 504
Electronen (Primaire —) 505
Electronen (Secondaire —) 174-505
Electronencamera 507
Electronenlamp 129-164-635
Electronenoptiek 500
Electronenstraal 500
Electrostatische luidsprekers 458-681
Element (Secondair-) 364
Elementen (Droge —) 366
Elementen (Thermo-) 762
Ellips 656
Elongatie 133
Energie (Besch.- na den eindtrap) 1021
Energie (Geluids-) 127-453-674-680
Energie (Kip-) 985
Energie (Stralings-) 197
Energie (Uitgestraalde —) 967
Energie (Wisselstroom-) 658
Energiedichtheid 674
Energiepegel 635

Ensoplaten 763
Exponentieele karakteristiek 335
Exponentieele hoorn 454
Esconit 740
Ergan 742
Energieverhouding 632
Energieversterkcrs 247-670
Engelsche lengtematen (omr. in m.) 55
Enkele gelijkrichter 372

F
Factor (Beeldformaat-) 698
Factor (Dempings-) 578
Factor (Doorgrijp-) 167
Factor (Koppel-) 592-601-961
Factor (Modulatie-) 208
Factor (Selectiviteits-) 243
Factor (Strooi-) 592
Factor (Terugkoppclings-) 237-670
Factor (Veiligheids- v. condensat.) 575
Factor (Verlies- ijzer) 755
Factor (Versterkings-) 165
Factor (Vervormings-) 253-655-972-1021
Factor (Vorm-) 550
Fading 195
Fadinghexodc 310
Fading-menghexode 304-344
Fadingregeling 337
Farad 145
Faraday (Kooi van —) 450-851
Farnsworth 504
Fechner 632
Ferrocart 761
Ferrocartkern 559
Fcrrocart-potkern 559
Ferrocartspoelen 554
Ferronith 761
Ferrowunder 761
Fiber 739
Figuurzaag 831
Filter I 50
Filter (afvlakeigenschappen) 1012
Filter (Amplituden-) 530
Filter (Band-) 244-591-594-797
Filters (Berekening) 619-623
Filter (Bovcndoorlaat-) 150-619
Filter (Golven-) 797
Filter (Ondcrdoorlaat-) 621
Filter (Onderzoek van —) 1011
Filter (Ontstorings-) 435
Filter (Onstoring v. clcclro-) 440
Filter (Sperking-) 622
Filter (zeefkring) 149
Flewelling-schakcling 327
Flikkeren (van beeld) 496
Fluittoontjes (Terugk.) 237
Flux 750
Formaat (Beeld-) 498
Formaldehyd 738
Formules (belangrijke) 88
Formule van Thomson 154
Formuleteekens 47
Fotocellen (Onderzoek
—) 1027
Foto-electriciteit 498
Foto-electronen 504

Fotokathode 505
Fouriersche reeksen 98
Fouriersynthese 975
Fouten in A.S.R.-schakeling 859
Fouten in de demodulator 856
Fouten (Geleidings en isolatie-) 927
Fouten in het H.F. deel 855
Fout in het kipapparaat 862-863
Fouten in den L.F. deel 857
Fouten in den luidspreker 858
Fouten (Meet-) 920
Fouten in het M.F. -deel 859
Fouten (Nulpunt-) 978
Fouten (opsporen-omschrijven-oph.) 854
Fouten in den oscillator 859
Fouten in speciale schakelingen 859
Fouten in sterkteregel.
sterkteregelaars 859
Foutentabcllen 853
Fouten in televisieapparaten 860
Fouten in toonregelaars 859
Foutvrijc metingen 920
Freischwinger 455
Frequenta 741
Frequentie 33-34-103-161-576
Frequentie (Beeld-) 512-657
Frequentie (Deflectie-) 500
Frequentie (Grens-) 276
f requentie (Grond-) 213
Frequentie (Kip-) 512-698
Frequentie (Lijn-) 512-697
Frequentie (Meten van —) 182
Frequentie (Meting der eigen-) 960
Frequentie (Midden-) 299
Frequentie (Ontvanger-) 238
Frequentie (Resonantie-) 587
Frequentie (Schommel-) 326
Frequentie (Som-) 206-299
Frequentie (Stoor-) 300
Frequentie (Verschil-) 205-299
Frequentie (Zender-) 238
Frequentie-afstand 243
Frequentieband 244
Frequentiebcreik van kiptrillingen 980
F requentiebestendigheid 489
Frequentiedoorlaat 488
Frequentiegetrouwheid 646
Frequentiekrommen 38- 962- 1004- 10151023-1030
Frequentiemetingen 954
Frequentiemodulatie 206
Frequentieplaat 852
Frequentiespectrum 159-161
Frequentieverdubbeling 213-214-21 5
Frequentieverloop 963
Frequentieverschil 298
Frequentieverschuiving 215
Frequentit 741
Functie (Het begrip-) 86
Functies (Enkele belangrijke —) 87
Functie y = ex (tabel) 84

G
Galvanische koppeling 154-594
Galalith 737
Gammastralen 160
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Gang (Doode — bij de terugkopp.) 234
Gasgevulde kathodestraalbuis 977
Gasontlading 351-511
Gasontladingslampen 432
Gauss 750
Gebalanceerd anker 682
Gecombineerde lampen 177
Gecombineerde sterkteregeling 335
Geconcentreerde capaciteit 521
Gedempte trillingskring 153
Gehoordrempel 675
Geïnfluenceerde ladingen (v. anten.) 423
Gekoppelde kringen 154-591
Geleidbaarheid 104-105
Geleidbaarheid (Specifieke-) 109
Geleider 102-733-744
Geleiders (Half-) 102
Geleider (Slechte) 102
Geleider (Zelfinductie
-) 557
Geluiddempende stoffen 763
Geluidsbeinvloeding (H.F.-) 357
Gcluidsdruk 674-675-971
Geluidsenergie 127-453-674-680
Geluidshoorn 53
Geluidsproef 463
Geluidssterkte (Gemiddelde-) 465
Geluidssterktekarakteristiek 40
Geluidssterkte (meting) 971
Geluidssterktepegel 675
Geluidsstcrkteschaal 675
Geluidsuilstralers 676
Geluidsveld 676
Gelijkgerichte stroom (verloop) 35
Gelijkloop 311-312-692-694
Gelijkloopkromme 696
Gelijkrichters 367-804
Gelijkrichters (berekening) 720
Gelijkrichter Dubbele —) 372
Gelijkrichter (Enkele —) 372
Gelijkrichters (Gloeistroom-) 474
Gelijkrichters (Kwikdamp-) 477
Gelijkrichters (Meet-) 804-944
Gelijkrichter (Ontstoring van —) 440
Gelijkrichters (Voorschakel-) 473-475
Gelijkrichterlampen (Gasgevulde —) 432
Gelijkrichting 219
Gelijkspanning 103
Gelijkstroom 35-103
Gelijkstroom (Anode-) 653
Gelijkstroom (Onderbroken-) 475
Gelijkstroomgenerator 475
Gelijkstroomlampen 368-479
Gelij'kstroommetingen 929-931
Gelijkstroommotor (Ontstoring
—) 441
Gelijkstroomschakelaars 809
Gelijkstroomversterker 247-271
Gelijkstroomvoeding 367
Gelijkstroomvoedingsapparaten 474
Gemeenschapsantenne 416
Gemiddelde geluidssterkte 465
Geneeskundige apparaten (Ontstoring
-) 442
Generator (Antenne-) 701
Generator (Hoogfrequent-) 193
Generator (Ontstoring van —) 442
Genereeren (Begin v. h. —) 233
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Generecrcn (Drempel v. h. —) 231
Genereeren (Zelf-) 670
Genereerneiging 241
antenne 411-703
Geometrische hoogte
Gepolariseerde seinen 527
Gereedschappen 831-848
Geruischlooze afstemming 350-808-893
Gesloten antenne 408
Gesloten trillingskring 153
Getallen( (Complexe-) 89
Getallen (Imaginaire —) 89
Getallenwaarden (Belangrijke) 54
Getrouwheid (Frequentie-) 646
Gettering 801
Gettermetaal 801
Gevoeligheid (berekening) 724
Gevoeligheid v. fotocellen 1027
Gevoeligheid (H. F.-) 245
Gevoeligheid (Meting v. — der ontvan
gers) 964
Gevoeligheidsregelaar 345
Gevoeligheid voor storingen 477
Gevoeligheidsvcrhooging 891-894
Gilbert 751
Gips 852
Glansgaren 735
Glas 741
Glimlamp 351 -499-849-923-1027-1028
Glimspanning 511
Glimverschijnsel 351
Gloeidraad 130
Gloeidraden (Controle-) 926
e.—) 480
Gloeidraadkring (Dimension.
Gloeispanning l31
Gloeistroom 131-376
Gloeistroombrom 478-479
Gloeistroombronnen 364-473
Gloeistroomgelijkrichters 474
Gloeivermogen 131
Gloeiwikkeling 372
Glijdende schermroosterspanning 346
Golf (Aard-) 194
Golf (Dag-) 482
Golf (Decimeter-) 162
Golf (Draag-) 206
Golf (Grond-) 163
Golf (Halve-) 372
Golf (Korte-) 162-282
Golf (Lange-) 162-282
Golf (Mantel-)532

Golf (Midden-) 162
Golf (Ongedempte-) 203
Golf (Omroep-) 282
Golf (Ruimte-) 163-194
Golf (Ultra-korte-) 162
Golf (Zender-) 409
Golfbereik 264
Golflengte 161-162-508-576
Golflengtemeter 182
Golflengteschakelaar 796-808
Golfmeter 182-212
Golfmeter (Absortie-) 849
Golfmeter (Aperiodische —) 488
Golfmeter (Interferentie-) 955
Golven (Centimeter-) 486
Golven (Decimeter-) 486

Golven (Quasi-optische-) 485
Golven (Staande ) 956
Golvenfilters 797
Golvenval 352
Goniometrische functies 94
Graad (Vervormings-) 253
Graden (Oude — nieuwe — omr.) 53-55
Grafische voorstelling 20
Gramofoonmotor 852
Gramofoonnaald (Invl.
gcbr. —) 1027
Gramofoonplaat 852
Graveermachine 832
Grens der spanningsversterking 272
Grensfrequentie 276
Grieksch alfabet 50
Grondfrequentie 213
Grondgolf 163
Grondplaatmontage 832
Grondplatenchassis 833
Grondstoffen 733-910
Grootsuper 315
Gummi 736

H
Haardroger (Ontstoring van —) 442
Hakstroom 475
Halve golf 372
Halve golf dipool 419
Halve periode 372
Halfgeleiders 102
Hamers 848
Handboormachinc 831-848
Handcapaciteit 334-488
Handeffect 334
Handschroeven 848
Harmonische (Eerste-) 213
Harmonische (Tweede-) 213
Hamonischen 208-213-654
Harsen 736
Hartley-schakeling 201
Haspelkernspoelen 554-795
Hcavisidelaag 194-481-1029
Heete lucht douche (Ontst. v. —) 442
Heising-modulatie 207
Helderheid 502
Helderheid (Beeldpunt-) 494
Helderheid (v. h. beeld) 865
Helderheidsspanning 513
Helderheidssturing 502
Henry 138-182
Herinneringsvermogen 495
Herlading (v. accu) 364
Hertz 103
Hexode (Fading ) 310
Hexode (Regel-) 310
H. F. bestralingsapparaten 431-442
Hoogfrcquentlitze 744
Hoogfrequentschakelaars 808
Hoogf requenttransformatoren (dimensioneering) 598
Hoogfrequentversterkers (Met. ea. —) 962
Hoogfrequentversterkers (osc. oind.) 1015
Hoogfrcquentijzer 794
Hipernik 757
H-k^rnspoel 795

Hoeken 93
Hoofdbewerkingen (Algebra) 57
Hoofdschakelingen (v. d. Super) 314
Hoofdzender 213
Hoogfrequente geluidsbeïnvloeding 357
Hoogf requentgenerator 193
Hoogfrequentgevoeligheid 245
Hoogfrequentpenthode 310
Hoogf requentspectrum 160
Hoogfrequent-sterkteregeling 334
Hoogfrequentversterkers 248
Hoogfrequentweerstand 158
Hoogfrequent-ijzer 759
Hoogspanningswikkeling 372
Hoogte (Beeld-) 497
Hoogte (Geometrische-) 703
Hoogte (Werkzame-) 409-411-703-708
Hoogtezonnen 432-442
Hoorn (Exponcntieele-) 454
Hoorn (Luidspreker-) 453
Horlogemakerstangetje 831
Hout 735
Huideffect 157-699
Hulpdipolen 419
Hulpelectroden 164-173
Hulprooster-rooster capaciteit 174
Hulpschakelingen 357-893-895
Huls (Lamp-) 802
Huth-Kiihnschakeling 201
Hysteresis 753
Hysteresiskromme 1003
Hysteresisverliezen 573-754

Iconoscoop 503
Imaginaire as 89
Imaginaire weerstanden 137
Imaginair getal 89
Impedantie (Strooi-) 615
Impuls (Synchronisatie-) 513
Impulsmeter 472
Indicatoren 921
Indicatoren (Astem-) 350
Indices 51
Indirect verhitte kathode 369
Indirect verhitte lampen 479
Induceeren 135
Inductantie 548
Inductantie (Schijnbare-) 561
Inductie-eenheden (omrekening) 182
Inductie (Met. v. d. —) 182
Inductie (Wederzijdsche —) 591
Inductie (Werkzame antenne-) 702
Inductiespanning 135
Inductieve koppeling 154-595
Inductieve reactantie 134-137-548
Inductieve werstanden 950
Inductor (Vonken-) 431
Inductor (-dynamische luidspr.) 455
Industrieschakelingen 378
Inertie (Warmte-) 478
Infinitesimaalrekenen 95
Infradyneschakeling 306
Ingangsfrequcntie 299
Ingangskring (super) 694
Ingangsschakelnig 311
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Ingangstransformatoren 799
Ingangsvermogen 631
Inrichting v. h. laboratorium 778
Installateur (Televisie-) 530
Instrumenten (Draaispoel-) 930-932-944
Instrumenten (Thermo-) 762-933
Instrumenten (weekijzer-) 929
Instrumentenkunde 179
Integraalrekenen 97
Intensiteitsschrift (film) 535
Interlinieeren 496-513
Interfereeren 238
Interferentiegolfmeter 955
Interferentieontvangst 238
Inwendigen weerstand 111-132-171-958
lonentrillingen 978
lonisatie 491
lonisatieverschijnselen 432
Isolatiefouten (bepaling) 927
Isolatoren 102-733-734
Isolatoren (eigenschappen) 743
Isolatoren (Afstand-) 413
Isolatoren (Anorganische —) 735
Isolatoren (Antenne-) 413
Isolatoren (Eivormige-) 413
Isolatoren (Keramische-) 741
Isolatoren (Organische —) 735
Isolatoren (Steun-) 413
Isoleerband 739
Isoleerkarton 738
Isoleerde lak 740
Isoleerpapier 738

K
Kabel (Antenne-) 414
Karakteristieken 21-169
karakteristiek (Opn. v. dynam. —) 1012
Karakteristieken (Het zichtbaar maken v
lamp-) 1012
Karakteristiek (Anodestroom- anodespan
nings-) 1015
Karakteristiek (Lading- v. e. cond.) 31
Karakteristiek (Demodulator-) 39
Karakteristiek (Dynamische —) 251
Karakteristiek (Exponentieel-) 335
Karakteristiek (Geluidssterkte-) 40
Karakteristiek van glimlamp 29
Karakteristiek (Kip-) 512
Karakteristiek (Ladings- v. e. accum.) 30
Karakteristiek (Lamp-) 36-37
Karakteristiek v. microfoon 1026
Karakteristiek (Onbepaalde —) 25
Karakteristiek (opname'v. detectie-) 1022
Karakteristiek (Stroom-spannings-) 958
Karakteristiek (Stroom-spannings v luidsprekers) 1024
Karakteristiek (Statische-) 251-1014
Karakteristiek van trillingskring 35
Karakteristiek (Veldsterkte-) 40
Karakteristiek (-van voedingstransf.) 30
Karakteristiek (Werk-) 251-656
Karakteristiek van ijzer-waterstof weerstand 29
Karakteristiekenveld 169
'
Karton (Isoleer-) 738
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Kathode 103-130-924
Kathode (Foto-) 505
Kathode (Schijnbare —) 302
Kathode (Virtueele —) 302
Kathodemenging 301
Kathodestraalbuis 499-977
Kathodcstraaloscillograaf 991
Kathodeweerstand 376
Katoen 735
Katoenisolatie 744
Kegel (Luidspreker-) 453
Kegel (Tril-) 453-456
Kenlijn 169
Karafar 741
Keramische isolatoren 741
Kilowattuur 128
Kipapparaat 512-979
Kipapparaat(bediening) 989
Kipcapaciteit 512
Kipcondensator(Ladingstijd v —) 980
Kipcondensator(Ontladingst. ’ —) 980
Kip-energie 985
Kipfrequentie 512-698
Kipfrequentie (Verander, v. d. —) 864
Kipfrequentie (Verhooging d. —) 983
Kipinrichting (Levensduur d. —) 981-990
Kipkarakteristiek 512
Kiplamp 512
Kipschakeling 511-987
Kipspanning 510
Kipspanning (Synchronisatie v. —) 986
Kipspanning (Toename d. —) 980
Kipspanningsversterker 983
Kiptrillingen 276-512
Kiptrillingen (amplitude) 980
Kiptrillingen (frequentiebereik: v. —) 980
Kirchoff (Wet v. —
- ) /»---»■
• ~
(Berekening.)
540
Klankbord 459-685
Klankscherm 459-685
Kleinsuper 315
Klemmenspanning 111-932
Klok (Ontstor. v. electr. —) 443
Klokkenluider (Ontst. v. electr.—) 439-443
Kniptang 831-848
Koelkast (Ontstoring van —) 443
Kontakt (Ontstoring v. —) 443
Kontakten (Werkende —) 432
Kontaktlichaam 423
Kontaktmetalen 763
Kontaktmicrofoon 461
Kooi van Faraday 450-851
Koolmicrofoon 692
Koper 744
Koper en aluminiumdraad 747
Koper en aluminium (vergelijking) 747
Koperlitze 744
Koperverliezen 605
Koppelcondensator 260
Koppelelementen (Dimension. d. —) 242
Koppeling 196
Koppeling (Capacitieve-) 154-594-596
Koppeling (Galvanische —) 154-594
Koppeling (Inductieve —) 154-595
Koppeling (Kritische — bandf.) 595-597
Koppeling (Meting) 961
Koppeling (Rendement d. —) 644

Koppeling (Spannings-) 418-712
Koppeling (Stroom-) 419-597-71 i
Koppeling (Tegen-) 709
Koppeling (Terug ) 231
Koppeling (Transformator) 267-643
Koppeling (Weerstand-) 267-643
Koppelingscoëfficient 285-286
Koppelingsfaktor 592-601-961
Koppelingskwaliteit 593
Koppelingsmethode 286
Koppelingssoorl 286
Koppelsmoorspoelen 799
Koppelspoel (Aperiodische Ant.-) 222
Koppeltransformatoren 799
Koptelefoon 222-223-924
Korfspoelen 793
Korte en U. K. G.-Apparaten 486
Korte golf 162-282-481
Kortegolf (eigenschappen d. —) 480
Krote gorf omroepzender 282
Kortegolftechniek 480
Kortsluitkring 353
Kostprijs en kwaliteit 910
Koude lasch 835
Kracht (Stuur-) 166
Krachtlijnen 134-750
Krachtlijnen (Magnetische —) 683
Krachtversterkers 247-278-279-652
Krachtversterking 255
Krachtvloed 750
Kring (Anode-) 199
Kringen (Gekoppelde —) 154-591
Kring (Ingangs-) 694
Kring (Kortsluit ) 353
Kring (Oscillator-) 695
Kring (Rooster-) 199
Kring (Schommel-) 327
Kring (Selector-) 352
Kring (Serie-) 353
Kring (Sper-) 353-797
Kring (Zuig-) 353
Kringen (Resonantiekrommen
gekoppelde —) 1011
Kringen (sterk gedempte resonant.—) 356
Kristal microfoon 462
Kristaltoonafnemers 463
Kritische koppeling (Bandfilters) 595-597
Kromme (Afstem-) 806
Kromme (Bepaling v. d. freq.) 1015
Kromme (Demagnetiseerings-) 755
Kromme (Frequentie-) 1004
Kromme (Frequentie i . luidspr.) 1023
Kromme (Frequentie- i/. storingen) 1030
Kromme (Gelijkloop-) 696
Kromme (Hysteresis-) 1003
Kromme (Maagdelijke-) --754
Kromme (Magnetiseerings-) 753
Kromme (Opn. v. resonantie-) 1010
Krommen (Resonantie-) 523-961
Krommen (Selectiviteitsbandf.) 597
Kromme (Spannings- v. filters) 1011
Kromme (Stroomfilters) 101 I
Kromme (Verloop
frequentie-) 962
Krommenbundels (Fotograf-.
—) 1017
Krommenfamilie 28
Kubusspoel 558

Kunstboom 737
Kunstmatige demping 241
Kwaliteit en kostprijs 910
Kwaliteit (Koppelings-) 593
Kwaliteit (v. magn. stoffen) 755
Kwaliteit (van spoelen) 557
Kwarts 201-740
Kwartskristal 201
Kwikdampgelijkrichb:er (Ontstoring
443-477

-)

L
Laadstroom 142-364
Laagfrequente sterkteregeling 335
Laagfrequenteiespectrum 160
Laagfrequentschakelaars 809
Laagfrequentsmoorspoelen 799
Laagfrequentspoelen 567
Laagfrequenttoongenerator 852
Laagfrequenttransformatoren 599
Laagfrequenttransformatoren (Verl.) 600
Laagfrequentversterkers 247-264-963-1019
Laboratoriuminrichting 778
Laden v. e. condensator 142
Lading (v. accumulator) 364
Lading (Geïnfluenceerde — \v. ant.) 423
Ladingsarbeid (condensatoren ) 575
Ladingsbeeld 504
Ladingssnelheid 506
Ladingsstroom (accum) 364
Ladingstijd (v. kipcond.) 980
Lage tonen (Ophalen v. —) 356
Lage tonen (weergave) 614
Lak (isoleerende) 740
Lakmoespapier 927
Lamp (Kip-) 512
Lampen 801
Lampen (Controle-) 926
Lampen (Electronen-) 635
Lampen (Gasontladings-) 432
Lampen (Gelijkstroom-) 479
Lampen (Indirect verhitte —) 479
Lampen (Metingen aan —) 956
Lampen (Stalen-) 803
Lampen (U-) 479
Lampen (W. G.-) 479
Lampen (Wisselstroom-) 479
Lampennamen 178 (Tabel)
Lamphoudcrs 801
Lamphuls 802
Landkarakteristieken 36-37-170-1012
Lamp (-kipschakelingen) 987
Lampvoltmeter 849-930-932-934-944
Lampenzenders 196
) 209
Lampzenders (Controle
Lamelleeren 141
Lange golf 162-282
Lange lijnen 627
L-antenne 406
Lasch (Koude-) 835
Laschmachine (Ontst.
—) 443
L/C-verhouding 585
Lecherdraden 956
Lechermethode 956
1 .eegloop 111
Leegloopspanning 376-701-932
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Legeeringen (Aluminium-) 748
Legeeringen (Magn. eischappen) 760
Leiding (-Ard-) 422
Leiding (licht- als antenne) 417
Leiding (Telefoon- als antenne) 417
Leiding (Toevoer- v. antenne) 414
Lens (-electrode) 500
Lens (Magnetische-) 505
Levensduur v. kipinrichting 990
Lichaam (Kontakt-) 423
Licht (Varieerend-) 499
Lichtaarde 425
Lichtbuizen 432
Lichtinstallatie (Ontst.
—) 444
Lichtlamp 923
Lichtnet (als antenne) 417
Lichtpunt 500
Lichtscherm 500-87 I
Lichttoonfilm 535
Lichtvlek 500
Lift (Ontstoring v. —) 444
Lineaire spanning 511
Lineaire vervorming 254-354
Lintzaag 831
Loftin-White schakeling 272
Logarithmen 60
Logarithme (Natuurlijke —) 86
Logarithmisch decrement 557
Log. Dempingsmaat 631
Loodglans 220
Loodglit 364
Loopende band 837
Looptijd 483
Looptijd v. electronen 491
Looptijd (Invloed v. d. —) 492
Looptijd (v. L. F. versterkers) 1020
Losse verbindingen 877
Luchtcondensator 790
Luchtdrukvariaties 827
Luchtspleet 456
Luchtspoelen (vrijdragende) 795
Luchtstoringen 482
Luidspreker 222-452
Luidspreker (Aanp.
d. _) 472-626-685
Luidspreker (Amplitudenvervorm.-) 1025
Luidspreker |(Dynamische-) 455-682
Luidspreker |(Electromagnetische —) 223453-456-682
Luidsprekers (Electrostatische-) 458-681
Luidspreker (Fouten in d. —) 858
Luidsprekers (Frequentiekr. v. —) 1023
Luidspreker (Inductor-dynam.-) 455
Luidsprekers (Metingen aan —) 972
Luidsprekers (Onderz. v. —) 1023
Luidspreker (Permanent-dynam. —) 457
Luidsprekers (Remming) 680
Luidspreker (Rendement) 466-683
Luidspreker (Rondstraler) 454
Luidspreker (Stralingsweerstand) 950
Luidsprekers (Stroom-spanningskarakteristiek van —) 1024
Luidsprekerlamp 270
Luidsprekermembraan 678
Luidsprekermotor 681
Luidsprekerverbindingen 458
Lijnen v. h. beeld 497
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Lijn (v. h. Dipool) 407
Lijnen (Lange —) 627
Lijnfrequentie 512-697
Lijnolie 736

M
Maagdelijke kromme 753
Machten (Tabel) 62
Machtsverheffing 58
Magneten (Permanente-) 457-757
Magnetishce dichtheid 750
Magnetische geleiders 744-750
Magnetische lens 505
Magnetische krachtlijnen 683
Magnetische netbrom 478
Magnetische spanning 750
Magnetische stroom 134-750
Magnetische stroomkring 750
Magnetische veldsterkte 456-752
Magnetische verzadiging 756
Magnetische weerstand 750-751
Magnetische wet van Ohm 750
Magnetisch veld 134-599
Magnetiseering (Voor-) 267
Magnetiseeringskromme 753
Magnetiseeringswarmte 755
Magneto-motorische kracht 750
Magneetpolen 223
Magnetronschakeling 493
Magneetstaal 757
Magneettoonfilm 536
Mantelgolf 532
Mantelsmoorspoelen 800
Manteltransformatoren 798
—) 444
Massageapparaat (Ontst.
Maximum-peiling 409
Maximumwaarde (v. sinusvormige span
ningen en stroomen) 547
Maxwell 134-750
Medische apparaten (Ontst. v. —) 444
Meelbleek-inrichting (Ontst. v. —) 444
Meerlagige cylinderspoelen 552
Meerlagige vlakspoelen 557
Meervoudige lampen 177
Meetbrug 182-945-950
Meetbrug (Capaciteits-) 953
Meetfouten 920
Meetgelijkrichter 804-944
Meetinstrumenten 179-848
Meetmethodes 928
Meettechniek 179
Meetversterker 970
Meetzender 849-955
Megaperm 757
Membraan (Luidspreker-) 678
Membraan (Onderz. aan trill. —) 1025
Menghexode (Fading-) 304-344
Menging (Additieve-) 300
Menging (Kathode-) 301
Menging (Multiplicatieve-) 302
Menglamp 299
Mengsteilheid 693
Mengtrap 300
Mengverschijnsel 692-693
Mengversterking 694

Menie 364
Messing 746
Metaal (Getter-) 801
Metaalzaag 848
Metalen (Bi-) 762
Metalen (Elasticiteit) 763
Metalen (Vastheid) 763
Meten 179-917
Meten van el. Arbeidsvermogen 181
Meten van capaciteiten 183
Meten van el. arbeid 945
Meten van el. weerstand 181
Melen van frequentie 182
Meten van inductie 182
Meten van Ohmsche weerstanden 945
Meten van spanningen 180
Meten van stroomen 180
Meten van h. vermogen 180
Meter (Afstem-) 350
Meter (Golf-) 212
Meting der antennecapaciteit 968
Meting der capaciteiten 952
Meting v. complexe weerstanden 954
Meting der eigen frequentie 960
Meting der eigen golf eener antenne 968
electrolytische condensat. 953
Meting
d. geluidsdruk 971
Meting
Meting der geluidssterkte 971
Meting v. d. gevoeligheid d. ontvang. 964
Meting der koppelingen 961
Meting der selectiviteit 966
Meting v. spoelen met hooge zelfind. 952
Meting der veldsterkte 969
verliezen in trillingskr. 960
Meting
Meting
h. vermogen 944
ant. 969
Meting d. werkzame hoogt*:e
Meting
werkzame weerstand 969
Meting der zelfinductie 947
Meting d. zelfinductie v. antenne 968
Metingen 928
Metingen (Absolute-) 918
Metingen aan antennes 967
Metingen aan demodulatoren 964
Metingen (Dynamische- aan lamp.) 959
Metingen (Electro-acoustische —) 971
Metingen (Foutvrije —) 920
Metingen (Frequentie-) 954
Metingen (Gelijkstroom-) 929
Metingen aan lampen 956
Metingen aan luidsprekers 972
Metingen (Relatieve-) 919
Metingen (Speciale —) 183-956
Metingen (Statische — aan lamp.) 957
Metingen aan H. F. versterkers 962
Metingen aan L. F. versterkers 963
Metingen (Wisselspannings-) 933
Metingen (Wisselstroom-) 944
Metingen aan zenders 967
Mica 740
Micacondensator 790
Micafolium 740
Micalex 740
Micanit 740
Microfarad 145
Microfoon 452-461-691
Microfoon (Band-) 462

Microfoon (Condensator-) 462-692
Microfoon (dynamische-) 461
Microfoon (electrodynamische-) 691
Microfoon (Electromagnetische-) 691
Microfoon (karakteristiek) 1026
Microfoon (kontakt-) 461
Microfoon (Kool-) 692
Microfoon (Kristal-) 462
Microfoon (Onderzoek
—) 1026
Microfoon (Reisz-) 461
Microfoon (Statische-) 462-692
Middenfrequentie 299
Middenfrequentspectrum 159
Middenfrequenttrappen (Omschak.) 318
Middenfrequcntversterker 300
Middengolf 162
Millihenry 182
Minimumpeiling 409
Moderne zenderschakeling*;en 193
Moderniseeren van ontvangers 847-887
Modulatie 203-206
Modulatie (Amplitude-) 206
Modulatie (Anodespannings-) 207
Modulatie (Frequentie-) 206
Modulatie (Heising-) 207
Modulatie (Phase-) 206
Modulatie (rooster-gelijkstroom-) 207
d. —) 483
Modulatie (sidderen
Modulatiebrom 480
Modulatiediepte 208
Modulatiefaktor 208
Modulaticlamp 207
Möller 636
Momentwaarde 133
Montage (grondplaat-) 832
Montage (Paneel-) 832
Montagehal 837
Montagekoffer 852
Montagemessen 848
Montageplaatjes 810
Montageraam 879
Motor (Luidspreker-) 681
Motor (Ontst. van electro-) 440-445
Motorgenerator 475
Multiplicatieve menging 302
Mumetall 757

N
Naaimachine (Ontst. van —) 445
Naald (Gramofoon-) 1027
Naaldinstrument 924
Naald-toonfilm 534
Nachtvcrkeer 482
Nagalm 466
Nagalmtijd 465
Nagalmtijd (Gunstigste- v. zalen) 468
Nagalmtijd (opslorpingcoëff. ter bestem
ming van den —) 469
Nalichten 501
Napier 633
Natuurlijke logarithmen 82-86
Natuurlijke weergave 252
Neertransformeeren 140
Nagadyneschakeling 323
Negatieve reactantie 568
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Neolit 739
Neonbuizen (Ontstoring van —) 445
Neper 628
Netbrom 367-476
Netbrom (afvlakbrom) 476
Netbrom (Magnetische-) 478
Netbrom (Statische-) 476
Netschakelaars 809
Netspanning (Schommelingen d. —) 989
Neutraliseeren 275
Neutralisatie 277
Neuralisatieschakelingen 277
Nevensluitweestanden 369
Nicol-prisma 535
Niet-geleiders 102-733
Niet-lineaire vervorming 252-354
Nipkowschijf 497
Nomogrammen 20-408
Nulpotentiaal 225
Nulpuntfout 978
Nuttige arbeid 547
Nuttige spanning 273
Nuttig vermogen 127

O
Oerstedt-cm 750
Oerstit 759
Ohm 102
— (Berekeningen) 540
Ohm (Wet
Ohmmeter 181-849
Ohmsche weerstand 11 1-925-945
Oliën 736
Oliepapier 736
Ombouw (v. ontvangers) 847
Omrekening v. capaciteitsmaten 51
52
Omrekening v. zelfinductie
:
Omroepgolf 282
Omschakelaar (Ontstoring ' —) 445
Omvormer 472-473
Omvormer (éénanker-) 475
Omvormer (Ontstoring v. —) 445
Onbepaalde karakteristiek 25
Onderaanpassing 254
Onderbrekers (schakelaars) 431
Onderbroken gelijkstroom 475
Onderdeden (Keuze der —) 910
Onderdoorlaatfilter 149-621
Onderzoek van filters 1011
Onderzoek van fotocellen 1027
Onderzoek v. glimlampen 1027
Onderzoek v. microfoon 1026
Onderzoek v. ohmsche weerstanden 1004
Onderzoek van toonafnemer 1026
Onderzoek van transformatoren 1004
Onderzoek van zenders 1028
Ongedempte golf 203
Ontkoppelingsweerstand 368
Ontladen (v. e. cond.) 142
Ontlading (Gas-) 511
Ontladingsstroom 142
Ontladingstijd v. kipcondens. 980
Ontladingsverschijnselen 432
Ontstoring 426
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Ontstoring Dan
Aanloopweerstand 437
Apparaat voor luchtzuivering 437
Automobiel 438
Bimetaalregelaar 438
Boenmachine 438
Booglamp 439
Boormachine 439
Centrifugaalregelaar 439
Diathermie-apparaat 439
Draaistroommotor 439
Dynamomachine 439
Eénankeromvormer 439
Electrische klok 439
Electrische klokkenluider 439
Electrische schel 440
Electrisch verwarmingskussen 440
Electro-filter 440
Electro-medische apparaten 440
Electromotor 440
Filter 440
Gelijkrichter 441
Gelijkstroommotor 441
Geneeskundige apparaten 442
Generator 442
Haardroger 442
Heete luchtdouche 442
H. F. Bestralingsapparaat 442
Hoogtezon 442
Electrische Klok 443
Klokkenluider 443
Koelkast 443
Kontakt 443
Kwikdampgelijkrichter 443
Laschmachine 443
Lichtinstallatie 444
Lift 444
Massageapparaat 444
Medische apparaten 444
Meelbleekinrichting 444
Motor 445
Naaimachine 445
Neonbuizen 445
Omschakelaar 445
Omvormer 445
Ozon apparaat 445
Pinker 446
Pomp (electrische) 446
Regelaar 446
Registreerkas 446
Rekenmachine 446
Relais 446
Röntgeninstallatie 446
Schakelaars 446
Schakelapparaat 446
Schakelklok 446
Stofzuiger 446
Strijkbout 447
Tandarts-boormachine 447
Telefoon (automatische) 447
Teller 447
Temperatuurregelaar 447
Thermoschakelaar 447
Trapschakelaar (automatitische) 448
Triller 448
Ventilator 448

r

Verwarmingskussen 448
Waschmachine 449
Wisselrichter 449
Wissdstroommotor 449
Zoemer 449
Ontstoringsapparaat 434-435
Ontstoringscondensatoren 450
Ontstoringsfilter 435
Ontstoringspraktijk 451
Ontstoringsschakelingen 434 437
Ontstekingsspanning 511
Ontstoringssmoorspoelen 450
Ontstoringsunit 436
Ontvangeraarde 422-424
Ontvanger met directe versterking 528
Ontvanger (Projectie-) 534
Ontvangers (Controle van —) 1030
Ontvangers (K. G. en U. K. G. —) 486
Ontvangers (Radio-) 216
Ontvanger (Twcekrings-) 263
Ontvangers (W. G.-) 377
Ontvangerschakelingen 193
Ontvangerfrequentie 238
Ontvangst (Interferentie-) 238
Ontvangstoringen (Televisie) 865
versterkinstallatie 470
Ontwerp
versterkers 464
Ontwerp
zenders 669
Ontwerp
Ontwikkeling van Radiotoestellen 767
Oogenblikswaardc 42
Open antenne 408
Open trillingskring 153
Opgenomen vermogen 631
Ophalen van lage tonen 356
Opname (Dynamiek der —) 357
Oppervlakte berekening 56-57
Oppervlakteweerstand 734
Opslopingscoefficienten der bestemming
van den agalmtijd 469
Opsporen van stoorders 433
Optische eigenschappen 484
Optransformeeren 140
Opwekking (d. antenne = bekrachtig.) 419
Ordinaat 23
Ordinatenas 23
Organische isolatoren 735
Oscillatorkring 695
Oscillatorfrequentie 299
Oscillograaf (met dubb. straal) 1021
Oscillograaf (Kathodestraal-) 991
Oscillografeeren 917-974
Outputmeter 472-852
Overgangsweerstand 430
Oversturing 472
Overtoon 208
Oververzadiging 155
Ozon-apparaat (Ontstoring
—) 445

P
Papier (Isoleer-) 739
Paneelchassis 832
Paneelinontage 832
Paraffine 737
Parallelbankschroef 832

Parallelschakeling 121
,
Pegel (Atmosferische stoor-) 706
Pegel (Electrische-) 635
Pegel (Energie-) 635
Pegel (Geluidssterkte-) 675
Pegel (Ruisch-) 526
Pegel (Spannings-) 635
Pegel (Storings-) 465
Pegel (Stroom-) 635
Pegclwaarde 465
Pegelwaarden der stoorgeruischen in zalen 466
Peiling 409
Peiling (Maximum-) 409
Peiling (Minimum-) 409
Penthode (H.F.-) 310
Perioden 104-133-372-578
Permalloy 757
Permanent-dynamische luidspreker 457
Permanente magneet 457-757
Permanentie 754
Permeabiliteit 752-757-758
Permeabiliteitsafstemming 361
Permenorm 757
Pertinax 739
Phase 133-139
Phasengetrouwheid 516
Phasenhoek 524
Phasenhoek (berekening) 543
Phasemeting 998
Phasemodulatie 206
Phasensprong 525
Phasenverandering 525
Phasenverloop 525
Phaseverschil 139
Phaseverschuiving (Absolute waarde van

—) 1018
Phaseverschuiving (Bepal. ’

d. invloed

der —) 1015
Phaseverschuiving (Onderz.
—) 1018
Phenol 738
Phenolphtalinepapier 927
Phenoplasten 738
Phoon 632-674
Phosphor 746
Phosphorbrons 746
Phosphoresceeren 501
Plaat (Sein-) 503
Plaat (Tril-) 204-223
Plaatscharen 848
Planning van onderdeden 784
Planning v. radioapparaten 768-811
Plastiek 866
Platen (Deflectie-) 500
Platenvorm (condensatoren) 571
Platte tang 831-848
Plooibank 832
Picofarad 145
Piëzo-effect 202
Piëzo-spanning 202
Pincetten 848
Pinker (Ontstoring van —) 446
Polariteit 103-924
Polariteitsbepaling 927
Polen (Magneet-) 223
Pomp (Ontstoring v. electr-.) 446
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Pool (Positieve-) 103
Poolzoeker 927
Porcelein 741
Positieve pool 103
Potentiaal (Nul-) 225
Potentiometers 332
Potentiometers (planning) 787
Potentiometerschakelingen 375
Prehferrum 761
Presspan 738
Presszel 739
Primaire 140
Prmiaire electronen 505
Primaire spoel 140
Primaire zelfinductie 605
Projectie-ontvangers 534
Projector 535
Proefspanning (condensatoren) 575
Pseudodemping 241-304
Pyriet 220

o
Quasi-optische golven 485

R
Raam 408
Raamantenne 408-420-708
Radioapparaten (Planning) 811
Radio-avigatie 409
Radio-ontvanger 216
Radiopeiling 409
Radiotelegrafie 208
Radiowerkplaats 847
Rasterstoringen 861
R. C. versterker 518
Reactantie 133-134
Reactantie (Capaciteieve-) 134-143-568
Reactantie (Inductieve-) 134-137
Reactantie (Positieve-) 548
Reciproke waarden (tabel) 62
Rechtstreeksche versterking 281
Reductie (Dempings-) 245
Reëele as 89
Reflector (Antenne-) 407
Reflexlamp 321
Reflexschakelingen 319
Reflexsuper 318-323
Regelaar (Ontstoring van —) 446
Regelaar (Gevoeligheids ) 345
Regelaar (Sterkte-) 331
Regelaar (Toon-) 355
Regelhexode 310
Regeling (Acherwaarts-) 347
Regeling (Autom. dynamiek-) 357
Regeling (Autom. sterkte-) 337
Regeling der bandbreedte 358
Regeling (Fading-) 337
Regeling (Voorwaarts-) 347
Regelknoppen (dubbele) 823
Regelleiding 340
Regelspanning 339
Registreerkas (Ontstor. van —) 446
Reismicrofoon 461
Rekenmachine (Ontstoring van —) 446

Relais 203-432
Relais (Ontstoring van —) 446
Relatieve metingen 919
Relaxatieschakeling 512
Relaxatiespanning 512
Relaxatietrillingen 276-512
Relaxatieverschijnsel 980
Remanentie 753
Remming (van luidspr.) 680
Remrooster 173-174
Remveldschakeling 491
Rendement 157
Rendement der koppeling 644
Rendement (v. e. luidspr.) 465-466-683
Rendement (v. e. tweekringstoestel) 290
Rendement (v. versterker) 256
Rendement (v. e. zender) 199-673
Rendementsverbetering 891
Reparatie (v. ontvangers) 847
Reparatie Wenken voor de —) 871
Reparatievoorbeelden 881
Reparatiewerkplaats (inrichting) 850
Reportage (Televisie-) 508
Resinol 740
Resit 739
Resol 738
Resonantie 150-152
Resonantie (Eigen-) 678
Resonantie (Strooi-) 268
Resonantie (Stroom-) 580
Resonantie (Spannings-) 581
Resonantie-effekt 587
Resonanteifrequentie 151-587
Resonantiekringen (Sterk gedempte-) 356
Resonantiekrommen 153-523-961-1010
Resonantieprincipe 950
Resonantiepunt 153
Resonantiescherpte 587
Resonantiespanning 156
Resonantietransformatoren 598
Resonantieversperring 309
Resonantieversterkers 248-520
Resonantieweerstand 153-580-961
Richtantenne 532
Richtstraler (Antenne) 407-482
Richtversterker 228-229
Richtwerking (v. raamantenne) 408
Ringspoel 556-794
Rochellezout 462
Rohmetall 757
Rol-aftakking 786
Ronde tang 831-848
Ronde zaag 832
Rondstraler 454
Röntgenstralen 160
Röntgeninrichting 431
Röntgeninstallatie (Ontstoring
—) 446
Rooster 130
Rooster-anodecapaciteit 174
Roosterdetectie 227
Roosterdetector 226-526
Rooster-gelijkstroom Modulatie 207
Roosterkring 199
Roosterruimte 641
Roosterspanning 131-256-638
Roosterspoel 197
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Roosterstroom 131
Roosterwisselspanning 165
Rotor 790
Ruimte 641-963
Ruimte-acoustiek 464
Ruimte (Bepaling der —) 963
Ruimlegolf 163-194
Ruimtelading 170
Ruimteladingsbereik 170
Ruimteladingsconstante 638
Ruimteladingsrooster 175
Ruimteladingsroosterlamp 175
Ruimtclsidingsstroom 638
Ruimteladingswet 638
Ruimtestrahng 159
Ruimtewerking 160
Ruischarme lampeni 348
Ruischen (v. lamp <en kring) 526
Ruischen (zelf-) 517
Ruischpegel 526
Ruischvrijheid v. versterker 348
Ruischspanning 517-526
Ruststroom (Anode-) 165
Ruststroom (Controle v. d. anode-) 212

s
Schaal (Afstem-) 296
Schaalverlichting 808
Schakelaars 808
Schakelaars (Onderbrekers) 431
Schakelaars (Aaard-) 422
Schakelaars (Combinatie-) 809
Schakelaars (Draai-) 809
Schakelaars (Gelijkstroom-) 809
Schakelaars (Golflengte-) 697-808
Schakelaars (H. F.-) 808
Schakelaars (L. F.-) 809
Schakelaars (Net-) 809
Schakelaars (Ontstoring van —) 446
Schakelaars (Sterkstroom-) 809
Schakelapparaat (Ontstoring
—) 446
Schakelfouten 836
Schakeling 227
Schakeling (Balans-) 327
Schakeling (Colpitts-) 201
Schakeling (Drie -dioden-) 226-438
Schakeling (Flewelling-) 327
Schakeling (Hartley-) 201
Schakeling (Huth-Kühn-) 201
Schakeling (Infradyne-) 306
Schakeling (Ingangs-) 311
Schakeling (Kip-) 512
Schakeling (Loftin-White-) 272
Schakeling (Magnetron-) 493
Schakeling (Negadyne-) 323
Schakeling (Ontstorings-) 434
Schakeling (Potentiometer-) 375
Schakeling (Relaxatie-) 512
Schakeling (Remveld-) 491
Schakeling (v. spoelen) 557
Schakeling (superreactie-) 324
Schakeling (Terugkoppel-) 232
Schakeling (Tropadyne-) 301
Schakeling (v. zenders en ontv.) 193

Schakelingen (Afvlak-) 619
Schakelingen (Hulp-) 357
Schakelingen (Lamp-Kip-) 987
Schakelingen (Neutralisatie-) 277
Schakelingen (Reflex-) 319
Schakelingen (Speciale-) 295-319
Schakelklok 432
Schakelklok (Ontstoring v. —) 446
Schakelorganen (Verliezen in de —) 241
Schakelschema 113
Schakelteekens 113-115
Schel (Ontstoring v. clectr. —) 440
Schel (Electrische- als indicator) 924
Schelinrichtingen 432
Schellak 736
Schema (Blok- v.
versterker) 261
Schermrooster 168
Schermrooster binode 292
Schermroosterlampen 168-639
Schermroosterspanning (Glijdende —) 346
Schommelfrequentie 326
Schommelkring 327
Schroevendraaier 831-848
Schrooteffekt 272-517
Schrootspanning 273
Schutrooster 174
Schutroosterlampen 639
Schutroosterspanning 641
Schijnbare arbeid 547
Schijnbare inductans 561
Schijnbare kathode 302
Schijnbaar vermogen 543-945
Secondair element 364
Secondaire 140
Secondaire electroncn 174-505
Seinen (direct en indirect) 203
Seinen (Gepolariseerde —) 527
Seinplaat 503
Seinsleutel 203
Selectie 222
Selectie (Voor-) 262-312
Selectieversterkers 248
Selectiviteit 239-240-286-587
Selectiviteit (Meting d. —) 966
Selectiviteit (verbetering) 891
Selectiviteit en toonkwaliteit 244
Selectiviteitsfaktor 243
bandfilt.) 597
Selectiviteitskrommen (
Selectiviteitsverbetering 352-895
Selectiviteitsverhouding 243
Selectorkring 284-352
Selectorschijf 360
Seriebouw 837
Seriekring 353
Serie (weerstanden) 114
Shunt 369-932
Sidderen d. modulatie 483
Siemens 105
Silicium 746
Siliciumbrons 746
Sinuskromme 34-133
Sinus-spanning 214
Sipa 742
Sirufer 555-761
Skineffekt 699
Slechte geleiders 102-733
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Sluiercffekt 195
Sluiering 483
Sluieringscompensatie 337
Smeltpunten van stoffen 764
Smeltzekeringen 809
Smoorspoelen 490
Smoorspoelen (Afvlak-) 799
Smoorspoelen (H. F.-) 797
Smoorspoelen (Koppel-) 799
Smoorspoelen (L. F.-) 799
Smoorspoelen (Mantel-) 800
Smoorspoelen (Ontstorings-) 450
Smoorspoel (IJzerkern-) 567
Smoorspoelversterker 268-524
Snelheid (Ladings-) 506
Snelheid (Volt-) 638
Snelheid (Voorplantings-) 161
Snijdoos 463
Soksleutels 848
Soldeer 835
Soldeerbout 835
Soldeertuig 848
Soldeervet 835
Soldeerwater 835
Somfrequentie 206-299
Soort (Koppelings-) 286
Spaarschakeling 376
Spandraden ((v. antenne) 413
Spanning 101
Spanning (Het meten van —) 180
Spanning (Anode-) 720
Spanning (Antenne-) 708
Spanning (Bedrijfs- v. condensat.)
Spanning (Beeld-) 512
Spanning (Brom-) 375
Spanning (Deflectie-) 988
Spanning (Doorslag-) 735
Spanning (Doorslag- \
condensat.)
Spanning (Glim-) 51 1
Spanning (Glijdende schermrooster-)
Spanning (Helderheids-) 513
Spanning (Klemmen-) 932
Spanning (Leegloop-) 376-701-932
Spanning (Lineaire —) 511
Spanning (Magnetische —) 750
Spanning (Nuttige —) 273
Spanning (Ontstekings-) 51 1
Spanning (Piezo-) 202
Spanning (Proef- v. condensatoren)
Spanning (Regel-) 339
Spanning (Relaxatie-) 512
Spanning (Rooster-) 256-638
Spanning (Ruisch-) 517-526
Spanning (Schroot-) 273
Spanning (Sinus-) 214
Spanning (Spreek-) 225
Spanning (Spreekwissel-) 204
Spanning (Stuur-) 638
Spanning (Synchronisatie-) 513
Spanning (Thermo-) 934
Spanning (Toonwissel-) 204
Spanning (Verschuivings-) 638
Spanning (Wattlooze —) 544
Spanning (Werkzame —) 544
Spanning (Zelfinductie-) 136
Spanningsamplitude 213

575

575
346

575

Spanningsbuik 418
Spanningsdeeler 332
Spanningsgevoehgheid (v. kathodestraalbuis) 993
Spanningskoppeling 418-712
Spanningskromme (v. filters) 101 I
Spanningsmaximum 581
Spanningspegel 635
Spanningspeil (Stoor-) 273
Spanningsresonatie 581
Spanningstegenkoppeling 362
Spanningsval 105-112
Spanningsverdeeler 375
Spanningsversterker 247-259-639
Spanningsversterking 165-248
Spanningsvcrsterking (Grens der —) 272
Spatels 852
Speciale apparaten 824
Speciale berekeningen 673
Speciale metingen 183-956
Speciale schakelingen 295-319
Specifieke eigensch. v. metalen en le
geeringen 751
Specifieke geleidbaarheid 109-751
Spec. gewicht v. metalen en legeer. 751
Spec. warmte 766
Specifieke weerstand 108-751
Spectrum (Frequentie-) 161
Spectrum (H.F.-) 160
Spectrum (L.F.-) 159
Spectrum (m.F.-) 159
Spectrum (Zichtbaar —) 160
Sperkring 309-353-797
Sperkringfilter 622
Spiraalboren' 831-848
Spoel 135
Spoel (aantal toeren) 952
Spoel (Anode-) 197
Spoel (Aperiodische antennekoppel-) 222
Spoel (Bekrachtigings-) 456
Spoelen (Controle-) 926
Spoel (Cylinder-) 549-792
Spoel (met cyl. ijzerkern) 795
Spoel (Eigen capaciteit v. —) 560-951
Spoel (E-kern) 794
Spoel (Ferrocart-) 554
Spoel (Hasperlkern-) 554-795
Spoel (H-kern-) 795
Spoel m. hooge zelfinductie (Meting) 952
Spoel (Korf-) 793
Spoel (Kubus-) 558
Spoel (Meerlagige cylinder-) 552-557
Spoel (Planning-) 792
Spoel (Ring-) 556-794
Spoel (Rooster-) 197
Spoel (Serie- en parallelschakeling van
-) 557
Spoel (Smoor-) 490
Spoel (Spreek-) 461
Spoel (Terugkoppel-) 231
Spoel (Tril-) 456
Spoel (Verlengings-) 701
Spoel (verliezen) 564
Spoel (Vlak-) 793
Spoel (Vrijdragende lucht-) 795
Spoel (Werkzame weerstand van —) 557
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Spoel (IJzerkern-) 554-794
Spoelen (wikkelen v. —) 557
Spoelkwaliteit 557
Spoelenverliezen 240
Spoel-zeefkrnig 622
Spreekspanning 225
Spreekspoel 461
Spreekwisselspanning 204
Staafantenne 406
Staafglimplamp 923
Staal (Magneet-) 757
Staalsoorten (Magn. eigensch.) 760
Staande golven 956
Stabilisatoren 989
Stalen lampen 803
Stationschaal 806
Stator 790
Statische deflectie 533
Statische doorgrijpfaktor 958
Statische karakteristiek 251-1014
Statische microfoon 462-692
Statische metingen (aan lampen) 957
Statische netbrom 476
Statische steilheid 252-958
Statische voltmctcr 930
Steatit 741
Steilheid 171
Steilheid (Lampen met variabele —) 335
Steilheid (Conversie-) 693
Steilheid (Dynamische —) 640
Steilheid (Meng-) 693
Steilheid (Transponeerings-) 693
Steilheid (Werk-) 664
Steilheid (Statische —) 252-958
Stekers 810
Stekerbus 810
Sterk gedempte resonantiekringen 356
Sterkstroomschakelaars 809
Sterkteregelaar 331
Sterkteregeling in de antenne 332
Sterkteregeling (Automatische) 337
Sterkteregeling (Gecombineerde —) 335
Sterkteregeling (H.F.-) 334
Sterkteregeling (L.F.-) 335
Steun-isolatoren 413
Stofzuiger (Ontstoring van —) 446
Stoorders (Opsporing van —) 433
Stoorfrequentie 300
Stoorgeruischen (Onderzoek van —) 1029
Stoorgeruischen (Pegelwaarden der — in
zalen) 466
Stoornevel 414
Stoorpegel (Atmosferische —) 706
Stoorspanningspeil 273
Stoorpegel 357-465
Stoortoon 431
Stoortrillingen 414
Stoorzoeker 433
Stooten (Stroom-) 431
Storingen (Atmosferische —) 427
Storingen v. d. beeldinhoud 864
Storingen (Gevoeligheid voor —) 477
Storingen (Lucht-) 482
Storingsmeters 452
Storingspegel 357-465
Straalvlak 453

Stralen (Cosmiscbe —) 161
Stralen (Gamma-) 161
Stralen (Röntgen —) 160
Stralen (Ultraviolette —) 160
Stralers (Geluid-) 676
Straling 159
Straling (v. antenne) 163
Stralingsvermogen (energie) 197
Stralingsweerstand 197-278-412-680-707-950
Streeptoonfilm 535
Strelit 739
Strictie 500
Strictiecylinder 500
Stroom (Aanloop-) 638
Stroom (Anode-gelijk-) 653
Stroom (Controle v. d. anoderust-) 212
Stroom (Anode-wissel-)653
Stroom (Antenne-) 409
Stroom (Controle v. d. Antenne-) 212
Stroom (Compensatie-) 938
Stroom (Electrische —) 102
Stroom (Gloei-) 376
Stroom (Ladings-) v. accu) 364
Stroom (Magnetische —) 750
Stroom (Ruimteladings-) 638
Stroom (Verlies-) 240
Stroom (Verzadings-) 637
Stroom (Wattlooze —) 544
Stroom (Werkzame —) 544
Stroombron 103
Stroombron (Anode-) 256
Stroombronnen (v. gloeistroom) 473
Stroomdichtheid 158
Stroomen (Meten van> —) 180
kathodestraalStroomgevoeligheid
i(v.
buis) 993
Stroommaximum 580
Stroomkoppeling 419-597-711
Stroomkring (Magnetische) 750
Stroomkrommc (v. filters) 1011
Stroompegel 635
Stroomresonantie 580
Stroom-spanningskarakteristiek 958
Stroom-spanningskarakteristiek v, luidspn
kers 1024
Stroomsterktc 102
Stroomstooten 431
Stroomtegenkoppeling 362
Stroomverdringing 699
Stroomvertakking (Berekening) 541
Stroomverzadiging 638
Strooifactor 592
Strooiimpedantie 615
Strooiresonantie 268
Strooiveld 478
Strijkbout (Ontstoring van —) 447
Sturing 198
Stuurkracht 166
Stuurspanning 638-671
Stuurtrap 213
Stuurvermogen 256
Stuurwerking 165
Stuurzender 213
Super (De —) 298
Super (berekening) 692
Super (Dupelx) 317
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Super (Een bereik-) 316
Super (principiale eigenschappen) 298
Super (Groot-) 315
Super (Hoofdzakelingei:n
—) 314
Super (Klein-) 315
Super (Reflex-) 318-323
Supers (Controle van —) 1031
Super-beeldvanger 507
Superreactie 324-326
Symbolen 44-49
Symmetrie d. deflectiespanning 988
Symmetriefouten der deflectieplaten 870
Synchronisatie 503-513-980
Synchronisatie van kipspanning 986
Syncronisatiefouten 866
Synchronisatiesein 513-987
Synchronisatieversterker 987
Synchroniseeringsimpuls 513
Synchroniseerspanning 513
Synchronisme 511

T
Tandarts-boormachine
(Ontstoring van
—) 447
Tandtoonfilm 535
Tangen 831-848
Tangens v. d. verlieshoek 573-735
T-antenne 406
Tastantenne 433
Taumalit 740
Teekens (Wiskundige —) 45-46
Tegengewicht 407
Tegenkoppeling 361-362-709
Telefoon (Ontstoring van automatische
—) 447
Telefooninrichtingen 432
Telefoonleiding (als antenne) 417
Telegrafie (Radio) 208-417
Televisie (verschijnselen) 493
Televisieantenne 531
Televisiebuis 499-869
Televisieglimlampen 1028
Televisie-installateur 530
Televisieontvanger (L.F,-deel) 528
Televisiereportage 508
Televisietechniek 493-697
Teller (Ontstoring van —) 447
Tempa 742
Temperatuur 125
Temperatuurcoëfficienten 749
Temperatuurregelaars 432-447
Temperatuurverandering 989
Tenatext 740
Tenazit 740
Terpentijnolie 736
Terugkoppeling 200-231-669
Tergkoppeling (Acoustische —) 473
Tcrugkoppelingsfaktor 237-670
Terugkoppelschakelingen 232
Terugkoppelspoel 231
Thermo-elecrticiteit 762
Thermo-elementen 762
Thermo-instrumenten 762-933
Thermo-schakelaar (Ontst.
-) 447

Thermospanning 934
Thermostaten 825
Thermozuil 762
Thesit 740
Thomson (Formule van —) 154
Thyratron 511
Tocvoerleiding (binnenleid. v. Ant.) 414
Toevoerleiding (Dipool) 419
Tolerantie 919
Tonen (Ophalen van lage —) 356
Toon (Stoor-) 431
Toonafnemer 452-463-852-1026
Tooncorrector 355
Toonfilm 534
Toonfilters (Automatische-) 357
Toonfrequentie 159
1 oongenerator 852
Toonkwaliteit (Selectiviteit en —) 244
Toonkwaliteit (verbetering) 892-895
Toonopname (film) 535
Toonrcgelaar 355
Toonregeling 716
Toonstrook (film) 536
Toonwisselspanning 204
Topspanning 133
Topwaarde (v. sinusvormige spanningen
en stroomen) 547
Totale capaciteit 174
Totale versterking 643-962-963
Touw 852
fotocellen) 1027
Traagheid (
glimlampen) 1027
Traagheid (
1 raagheid (Warmte-) 478
Traagheidsremming v, luidspr. 680
Transformator 134-139
Transformator (Antenne-) 416
1 ransformatoren (Dimensioneering van

H. F.-) 598
I ransformatoren (Ingangs-) 799
Transformatoren (Laagfrequenl) 599-798
Transformatoren (Koppel-) 799
Transformatoren (Mantel ) 798
Transformatoren (onderzoek) 1004
Transformatoren (Resonantie-) 598
Transformatoren (Uitgangs-) 604-799
Transformatoren (Voedings-) 800
Transformatoren (Verliez. in L. F.-) 600
Transformator (Vervorming-) 1006
Transformatorantenne 707
Transformatorkoppeling 267-643
1 ransformatieverhouding 139
Transformatorverslerker 266-652
Transmissie (phasegetr. — v. d. freg.
band) 524
Transmissie (Maximum- v. e. bandf.) 595
Transponeeringssteilheid 693
Trap (Eind- v. zender) 215
Trap (Stuur-) 213
Trapschakelaar (Ontst. v. iautom.-) 448
Trilkegel 453-456
Trillen 151
Trillende weergave 483
Trillers 432-448-473-474-475
Trillingen 199-276-669
Trillingen (Bijkomende decrement-) 580
Trillingen (Kip-) 276-512
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Trillingen (Log. dccrcments-) 557
Trillingen (Relaxatie-) 276-512
Trillingen (Stoor-) 414
Trillingen (Wilde-) 488
Trillingskring ï 50-577
Trillingskring (Concentratie v. —) 488
Trillingskringen (Dimcnsion.
—) 489
Trillingskring (Gesloten-) 153
1 rillingskring (Meting der verliezen in
een —) 960
Trillingskring (Onderzoek i —) 1007
Trillingskring (Open-) 153
Trillingslijn 671
Trilplaat 204-223-453
Trilspoel 456
Trimmen 297-839
Trimmen van ontvangers 847-896-900
Trimmen v. televisieontvanger 865
Trimmers 289-314-791
Trimmerafstemming 361
Triodc 164
Triode-binode 292
Trolit 738
Trolitan 740
Trolitax 739

Trolitul 737
Trolitul Si 737
Trolitulcondcnsator 791
Tropadyneschakeling 301
Turbax 740
Turbonit 739
Tweebereiks afstemindicator 352
Tweede harmonische 213
Twce-en-halfkringstoestel 295
Tweekringsontvanger 263
Tweekrings-tweelamper 295
Tweelamps-éénkringstoestel 281 -283
Tijd (Nagalm-) 465
I ijdconstante 986
Tijdlijn 43

u
Uitdrukkingen (Electrischc —) 49
Uitgestraalde energie 967
Uitgangstransformatoren 604-799
Uitstralers (Geluide-) 676
Uitsturing 198
Uitsturingsbereik (L. F. verst.) 1019
Uittredingsarbeid 637
U-lampen 479
Ultra-kortc golf 162
Ultra-korte golf (eigenschappen ) 484
Ultra-korte-golftechniek 480
Ultraviolette stralen 160
Unit (Ontstoringen-) 436
Universeele tang 848
Urdox compensatiewecrstanden 786-788

V
Vangrooster 174
Variabele steilheid (Lampen met -—) 335
Varieerend licht 499
Vastheid v. metalen 763

Vectordiagrammen 41
Veelvouden (Decimale) 50
Veiligheidsfactor (v. condensat.) 575
Veld 134
Veld (Electrisch) 143
Veld (Electromagnetisch-) 194
Veld (Geluids-) 676
Veld (Magnetisch-) 134-599
Veld (Strooi-) 478
Veld (Wissel-) 135
Veldsterkte 163
Veldsterkte (Magnet.) 456-599-683-752
Veldsterkte (Meting) 969
Veldsterkte karakteristiek 40
Ventilatie 126
Ventilator (Ontstoring v —) 448
Verbeterde detectie 292
Verbetering der selectiviteit 352
Verbinding 744
Verbinding (Aard-) 422
Verbindingen (Luidspreker-) 458
Verbindingen (Losse-) 877
Verbindingsdraden 810
Verbonden lampen 177
Verdubbelaar (Frequentie-) 214-215
Verdubbeling (Frequentie-) 213
Vergelijking (Tweedegraads-) 88
Vergelijkingsmethode 919
Verhouding der amplitudes 578
Verhouding (Energie-) 632
Verhouding (L/C-) 585
Verhouding (Selectiviteits-) 243
Verkeer (Nacht-) 482
Verlengingsspoel 701
Verliezen (Condensator-) 240-953
Verliezen (Dieletrische-) 240-573
Verliezen (Hysteresis-) 573-754
Verliezen (Koper-) 605
Verliezen (in reactanties) 155
Verliezen (in de schakelorganen) 241
Verliezen (Spoelen-) 240-564
Verliezen (in L. F. tranform.) 600
Verliezen (in trillingskringen) 577-960
Verliezen (Uitgangstransf.) 604
Verliezen (in weerstanden) 155
Verliezen (Wervelstroom-) 141
Verliezen (Ijzer-) 605
Verliezen in zelfinducties 1003
Verliesfaktor v. ijzer 755
Vcrlieshoek 573-574-735-997
Verliesvermogen 127
Verliesstroom 240
Verliesweerstand 708
Vermogen 255
Vermogen (Doorgrijp-) 167
Vermogen (Electrisch-) 123
Vermogen (Herinnerings-) 495
Vermogen (Ingangs-) 631
Vermogen (Meten van —) 180-944
Vermogen (Opgenomen —) 631
Vermogen (Schijnbaar-) 543-945
Vermogen (Stralings-) 197
Vermogen (Stuur-) 256
Vermogen (Wattloos-) 543-945
Vermogen (Werkzaam-) (Berek.) 543
Vermogen (Wisselstroom-) 255
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Verschilfrequentie 205-299
Verschuiving (Frequentie ) 215
Verschuivingsspanning 638
Verschijnselen (lonisatie-) 432
Verschijnselen (Ontlading»-) 432
Verstaanbaarheid (Acoustische-) 465
Verstemming (tusschen 2 kring.) 261
Versterker (Antenne-) 416
Versterkers (Aperiod. H. F.-) 265-518
Versterker voor breede frequentieb. 520
Versterkers (Eind-) 279
Versterkers (Energie-) 247-670
Versterker (Gelijkstroom-) 247-271
Versterkers (H. F.-) 248
Versterkers (Kracht-) 247-279-652
Versterker (Kipspannings-) 983
Versterkers (L. F.-) 247-264
Versterker (Meet-) 970
Versterker (M. F.-) 300
Versterker (Ontwerp
—) 464
Versterker (Onderz.
L. F.-)
1019
Versterker (Oscill. onderz.
H.F.-) 1015
Versterker (Resonantie-) 248-520
Versterker (Richt-) 228-229
Versterker (Selectie-) 248
Versterker (Smoorspoel-) 268-524
Versterker (Spannings-) 247
Versterker (Synchronisatie-) 987
Versterker (Transformator-) 266-652
Versterker (Weerstand-) 265
Versterker (Zend-) 247-278
Versterker (Zelfgener. van IR. Q-) 275
Vcrsterkerinstallaties (Ontw.. v. —) 470
Versterkertechniek 247
Versterking 247
Versterking (A-) 279
Versterking (B-) 279
Versterking (d. br. frequentieb.) 518-962
Versterking (Contrast-) 357
Versterking (Directe ) 281
Versterking (Kracht-) 255
Versterking (Meng-) 694
Versterking (Rechtstreeksche —) 281
Versterking (Spannings-) 165-248-272
Versterking (Totale-) 643
Vcrsterkingsfaktor 165
Versterkingsinstallaties 464
Vertikale antenne 406
Vcrvangaarde 424
Vervangantenne 407
Vervorming 214-659-667
Vervorming (Amplitude- i. luidspr.) 1025
Vervorming (der kipkromme) 863
Vervorming van kipspanning 864
Vervorming (Lineaire*) 254-354
Vervorming (Niet Lineaire-) 252-354-1004
Vervorming (Transformator-) 1006
Vervorming (uitgangstransf.) 604
Vervormingsfaktor 253-655-972-1021
Vcrwarmingskussen (Ontstoring
electr.-) 440-448
Verzadiging (Magnetische-) 756
Verzadiging (Stroom-) 638
Verzadigingsbereik 170
Verzadigingsstroom 637
Verzamelverschijnsel 504
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Verzwakking (v. hooge en lage frequent.
bij uitgangstransf.) 607
Vezelstoffen 735
Vicrlamps-lwcekringsont vanger 290
Vierlamps-driekringsapparaat 293
Vier pool 631
Vingerproef 857
Virtueele kathode 302
Vlakplaat 832
Vlakspoelen 557-793
Vlek (Licht-) 500
Vlekscherpte 870
Vloeiijzer 757
Vochtigheid 826
Voeding 363
Voeding (Batterij-) 364
Voedingsapparaten 473-474
Voedingslijn (v. e. dipool) 407-419
Voedingstransformatoren 800
Voelbare afstemming 360-808
Volksontvanger 284

Volt 101
Voltmeter 180
Voltmeter (Lamp-) 849-930-932-934-944
Voltmeter (Statische-) 930
Voltsnelheid 638
Volume (v. ruimte) 465
Vonkenbrug 491
Vonkeninductor 431
Vonkzenders 491
Voorcontrole (Electrische-) 839
Voormagnetiseering 267
Voorschakelgelijkrichters 473-475
Voorselectie 262-312
Voortplanting 163
Voortplantingssnelheid 161
Voortplantingsverschijnselen (Onderzoek
van de —) 1029
Voorversterkcrlamp 31 I
Voorwaartsregeling 347
Vormfaktor 550
Vormstoffen 739
Vosantenne 407
Vriespunten v. stoffen 764
Vrijdragendc luchtspoelen 795
Vijlen 831-848

w
Wahnerit 739
Warmte 125
Warmte-inertie 478
Warmteinhoud 125
Warmte (Magnetiseerings-) 755
Warmte-traagheid 478
Was 736
Waschmachine (Ontstoring van —) 449
Wasdraad 735
Water (aangezuurd) 927
Water (Zuurhoudend-) 924
Wattloos vermogen 147-543-945
Wattlooze arbeid 547
Wattlooze spanning 147-544
Wattlooze stroom 147-544
Wattlooze weerstand 546
Wattmeter 180

Wattuur 128
Wederzijdsche inductie 591
Weekijzer 756
Weekijzer-meetinstrumenten 849-929
Weergave (Dynamiek der —) 357
Weergave (Natuurlijke) 252
Weergave (Trillende-) 483
Weersinvloeden 829
Weerstand 102-850
Weerstand (Afgetakte —) 332
Weerstand (Capacitieve-) 568
Weerstand (v. chroomnikkel, constantan
en koperdraden) 110
_____ 2—
. v. vOhmsche-) 925
Weerstanden
(Contr.
Weerstand (Inwendige-) 111-132-171-958
Weerstand (Imaginaire) 137
Weerstand (Kathode-) 376
Weerstand (Magnetische) 750-751
—) 181
Weerstand (Meten
compl.-) 954
Weerstand (Meting
. induct.-) 950
Weerstand (Meting
werkzame-) 969
Weerstand (Meting
Weerstand (Nevensluit-) 369
Weerstand (Ohmsche-) 111-945
Weerstand (Onderz. v. ohmsche-) 1004
Weerstand (Ontkoppelings-) 368
Weerstand (Oppervlakte-) 734
Weerstand (Overgangs-) 430
Weerstand (Planning v. vaste —) 784
Weerstand (Planning v. regel ) 785
Weerstand (Resonantie-) 153-961
Weerstand (Stral.-) 197-278-412-680-950
Weerstand (Specifieke) 108
Weerstand (Urdox-compens.-) 786-788
Weerstand (Verlies-) 708
Weerstand (Wattlooze-) 546
Weerstand (Werkzame-) 111-546
Weerstand (Ijzer- urdox-) 786-787
Weerstand (IJzer-waterstof-) 749-786
Weerstand (Zelfregelende ) 749
Weerslandcombinaties 1 12
Weerstandkoppeling 267-643
Weerstandmateriaal 744-748
Weerslandmeting 1004
Weerstandversterkers 265
Wehneltcylinder 500
Wekker (Ontstoring van —) 449
Werkbank 831
Werkende kontakten 432
Werkhuisteekening 819
Werking ( — v. zend, en ontv.) 193
Werkingsgraad (zie rendement) 157
Werkkarakteristiek 251-656
Werkschroef 848
Werksteilheid 664
Werktijd 910
Werkzame hoogt<:e (v. *ant.) 409-411-703708-969
Werkzame spanning 544
Werkzame stroom 544
Werkzaam vermogen (Berek.) 543
Werkzame weerstand 111-546-557-969
Wervelstroom 141
Wervelstroomverlies 141
Wet van Joule 125
Wet van Kirchoff (Berek.) 540

Wet (Magn. — van Ohm) 750
Wet van Ohm 104-540
W. G. lampen 377-479
W. G. ontvangers 377
Wheatstonebrug 542
White (Loftin- schakeling) 272
Wikkeling (Gloei-) 372
Wikkeling (Hoogspannings-) 372
Wilde trillingen 488
Wiskundige teekens 45
Wissel (Electrische-) 150
—) 449
Wisselrichter (Ontstoring
Wisselspanning 103
Wisselspanning (Anode-) 165
Wisselspanning (Rooster-) 165
Wisselspanning (Spreek-) 204
Wisselspanning (Toon-) 204
Wisselspanningsmetingen 933
Wisselstroom 103
Wisselstroom (Anode-) 653
Wisselstroomenergie 658
Wisselstroomgenerator 475
Wisselstroomlampen 375-479
Wisselstroommetingen 944
Wisselstroommotor (Ontst. v. —) 449
Wisselstroomvermogen 255
Wisselstroomverschijnselen (Bijz.-) 133
Wisselstroomvoeding 370
Wisselstroomvoedingsapparaten 474
Wisselveld 135
Wortels (Tabel) 62
Worteltrekken 59

X
X-as 23
X-stralen 431

Y
Y-as 23
IJkkrommen 32
Ijken (v. apparaten) 839
Ijzer (Hoogfrequent-) 759-794
Ijzer (Vloei ) 757
Ijzer (Week-) 756
IJzerkern 554
IJzerkernspoelen 554-567-794
IJzerkernsmoorspoel 567
IJzer-Urdoxweerstanden 786-787
IJzerverliezen 605
IJzcr-waterstofweerstanden 749-786

z
Zaklamp 923
Zalen (Pegelwaarden der stoorgeruischen
in verschillende —) 466
Zeefkring 149-622
Zeefwerking 156
Zekeringen (Smelt-) 809
Zekeringen (Autom-) 809
Zelfbouwapparaten 812
Zelfbouwschalen 807
Zelfgenereeren 275-670
Zelf inductie 134-137
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Zelfinductie der antenne (Meting van de
—) 968
Zelfinductie (v. condensatoren) 574-953
Zelfinductie
dubbelleiding 557
Zelfinductie
geleider 557
Zelfinductie (Meting der —) 947
Zelfinductie (Omrekening) 52
Zelfinductie (Onderzoek v. —) 1003
Zelfinductie (Primaire-) 605
Zelfinductie (v, ijzerkersmoorsp.) 568
Zelfinductie (Verliezen in —) 1003
Zelfinductie coëfficiënt I 38
Zelfinductiespanning 136
Zelfontlading (Accumulator) 365
Zelfregelende weerstanden 749
Zelfruischen 567
Zender 491-669
Zender (Amateur-) 490
Zender (Driepunt) 201
Zender (Eéntraps-zelfgenereerendc-) 215
Zender (Hoofd-) 213
Zender (Lampen-) 196
Zender (Meertraps, gestuurden —) 215
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Zender (Meet-) 849-955
Zender (Metingen <aan —) 967
Zender (Onderzoekc v. —) 1028
Zender (Ontwerp vv. —) 669
Zender (rendement) 673
Zender (Stuur-) 213
Zender (Vonk-) 491
Zcnderlrequentie 258
Zendergolf 409
Zenderschakelingen 193
Zendversterker 247-278
Zeppelin antenne 407
Ziel (v. antennekabcl) 414
Zoemers 432-449
Zones (Doode-) 482
Zuigkring 353
Zuurdichtheid (Accumulator) 365
Zwarte band (in beeld) 868
Zwavelzuur 364
Zworykin 506
Zijband 206
Zijde 735
Zijde isolatie 744
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Hoofdstuk I. ---- Beginselen der wiskunde ten dienste der
radio-technici
1. Wiskundige hulpmiddelen
.....
a) Grafische voorstelling
.....
b) Symbolen, benamingen, afmetingen, getallenwaarden
2. Wiskundige werkwijzen
a) Algebra en rekenkunde .
b) Driehoeksmeting
.....
c) Infinitesimaalrekening
....
Hoofdstuk II. — Grondbeginselen der electro-techniek
1. Grondslagen der electriciteitsleer
2. De belangrijkste wetten van gelijk en wisselstroom
a) De wet van Ohm ,de geleidbaarheid .
b) Eenvoudige weerstandcombinaties
.....
d) Electrisch vermogen
......
d) Electrische arbeid
.......
e) Eenheden
f) Korte studie van de electronenlamp .
3. Bijzondere wisselstroomverschijnselen
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.......
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4. De electronenlamp
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namingen berusten
.
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5. Het meten van absolute electrische grootten
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b) Het meten van stroomen
c) Het meten van het electrische vermogen .
d) Het meten van het electrisch arbeidsvermogen
e) Het meten van electrischen weerstand
f) Het meten der frequentie en der golflengte .
g) Het meten van inducties
b) Het meten van capaciteiten
i) Speciale metingen ....
6. Oplossing der vraagstukken 1 tot 29 .
Hoofdstuk III. — Schakeling en werkwijze van zenders en ont
vangers
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1. Moderne zenderschakelingen
a) Algemeene begrippen
b) Het principe van den lampzender
....
c) De modulatie
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....
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2. De radio-ontvangers ....
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b) De demodulatoren
......
e) De terugkoppeling
.....
d) De eischen waaraan de ontvangst moet voldoen
e) -De versterking
....
f) De ontvangers met rechtstreeksche versterking
g) De super ....*..
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....
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1. Antennes
.......
a) De verschillende antennevormen .
b) Afmetingen der antennes
c) Aardverbindingen
....
2. De ontstoring van radioinstallaties
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b) Het opsporen van stoorders .
c) Ontstoringsapparaten
3. Luidsprekers, microfoons, toonafnemers .
a) Luidsprekers
.....
b) Microfoons
.....
c) Toonafnemers
.....
4. Versterkerinstallaties
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a) Problemen der acoustiek met betrekking tot bet ont
werp van versterkers
......
b) Electrische problemen .
.
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.....
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......
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2. Moderniseeren en ombouw van oudere ontvangers
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b) Ombouw en modernsieeren van industrieontvangers
c) Ombouw en moderniseeren van zelfbouwapparaten
3. Het trimmen van ontvangers
....
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......
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....
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