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N. V. UITGEVERS MAATSCHAPPIJ „KOSMOS”

VOORWOORD VAN DEN HEER G. EMMERIK.
In 1929 werd de gelegenheid opengestcld tot het verkrijgen van
radio amateur-zendvergunningen. Het bleek, dat er veel animo
voor het verkrijgen daarvan was en in den loop van enkele jaren
bereikte het aantal uitgereikte vergunningen een respectabel
aantal.
De houders van deze vergunningen zijn vereen ie/[ in een vereeniging, welke hunne belangen degelijk behartigt. O.a. heeft ze
een verkoopbureau opgericht, een experimenteclc afdeeling ge
sticht, terwijl ze een ijkbureau heeft opgericht, waar de amateurs
hunne frequentie-meters kunnen laten ijken. Ook heeft zij voor
een behoorlijke handleiding gezorgd voor het bijbrengen van de
vereischte kennis, noodig om zich met succes te kunnen onder
werpen aan het voorgeschreven examen, hoewel het voor liggend
werk, althans wat betreft het radio-teclmisch gedeelte, hierin ook
ten volste voorziet.
Zijn de amateurs eenmaal in het bezit van een machtiging en
zijn zij eenigen tijd bezig met hun zendproeven, dan zullen zij wel
eens de behoefte gevoelen aan een boek, speciaal voor dit onder
deel van de radiotechniek geschreven. Hieraan is onze Nederlandsche literatuur niet rijk en daarom ben ik er van overtuigd,
dat het denkbeeld van de heeren Roorda en Hagenaar om een
boek samen te stellen, dat uitsluitend het amateur zendvraagstuk
behandelt, met vreugde begroet zal worden door de Nederlandsche
amateurs.
Het doorlezen van het manuscript en mijn bekendheid niet
vroegere uitgaven van den heer Roorda geven mij de zekerheid,
dat het gestelde doel bereikt is en dat dit werk voor onze Neder
landsche amateurs bij hun interessante proefnemingen van veel
nut zal zijn.
's-Gravenhage, Winter 1932/33.

Emmerik.

VOORWOORD VAN DE AUTEURS.
Het radioamateur isme mag zich in ons land en in onze koloniën
in een levendige belangstelling verheugen. Die belangstelling
geldt niet alleen de ontvangtechniek, maar vooral ook de zendtechniek. We vinden hier te lande, zoowel als in de koloniën
menig amatcurzendstation, waarmee uitstekende verbindingen
zijn gemaakt. In de eerste ontwikkelingsjaren van de radiotech
niek waren de technische vorderingen en experimentcele resul
taten door de amateurs bereikt minstens gelijkwaardig met de
behaalde resultaten door de veel beter uitgeruste industrieele en
wetenschappelijke laboratoria. Langzamerhand is daarin min of
meer een kentering gekomen, juist door het feit dat die labora
toria beter waren uitgerust en dus experimenten op grootere schaal
konden opzetten. Dit heeft echter het amateurwezen niet onder
drukt; integendeel de amateurs hebben zich steeds bewogen op
terreinen, die door de techniek niet of nog niet intens werden
onderzocht. Wel zijn de amateurs in zeker opzicht achterop
geraakt en wel door het gebrek aan een technische voorlichting,
waardoor ze niet geheel op de hoogte van de tijd bleven en hun
apparatuur niet meer aan de hoogste technische eischcn kon vol
doen.
Dit was de aanleiding tot het ontstaan van dit boekwerk,
waarin we hebben getracht in, voor de amateur duidelijke, doch
technisch juiste bewoordingen en teekeningen een overzicht te
geven van de huidige stand van de techniek, voorzoover dit voor
de amateur van belang kon worden geacht. Na eenige inleidende
hoofdstukken, waarin de grondslagen van de radiotechniek zeer
kort zijn behandeld, hebben we uitgebreid de werking, constructie
en bediening van amateurzendinstallaties behandeid en voor
zoover ons noodig bleek ook de ontvangapparatuur.
Met bijzondere voldoening vermelden we hier dat het foto
materiaal voor de illustratie van dit boek uitsluitend afkomstig
is van Hóllandsche amateurs en van de nationale radioindustrie.
Gaarne brengen wij hier dank aan onze amateurs, die welwillend

de fotografieën van hun installaties ter beschikking stelden.
Zeer speciaal geldt onze dank de Directie en de Chef van het
laboratorium der N.V. Nederlandsche Seintoestellenfabriek te
Hilversum, die eenige, zeer instructieve, fotografieën van appa
raten te onzer beschikking stelden.
Ook zijn we de heer G. Emmerik. Electrotechnisch Hoofd
ambtenaar der P.T.T. te ’s Gravenhage, zeer erkentelijk voor
de goede wenken, ons bij de samenstelling van dit boek gegeven,
en voor het verzorgen van een inleidend woord.
Gaarne brengen wij ook dank aan hen, die behulpzaam waren
bij het doorlezen van de drukproeven, het verzorgen van de teekeningen en in het bijzonder aan de uitgever voor de groote zorg,
aan deze uitgave besteed.
Hilversum, Winter 1932/33.

J. Roorda Jr.
J. Hagenaar.
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HOOFDSTUK I.
GRONDBEGRIPPEN DER ELECTROTECHNIEK.
A. INLEIDING.
Electronen. De natuurkunde leert, dat alle stoffen zijn opgebouwd uit moleculen, d.z. de kleinste deeltjes, die de eigenschap
pen van de stof, die ze samen vormen, nog hebben. De scheikunde
Heeft vastgesteld, dat de moleculen weer zijn opgebouwd uit nog
kleinere deeltjes, de atomen. De moderne wetenschap is nog
verder gegaan en neemt aan, dat de atomen zijn opgebouwd uit
een kern van positieve electriciteit, omgeven door een aantal
deeltjes van negatieve electriciteit, de electronen. Een gedeelte
van deze electronen beweegt zich in vaste banen rond de positieve
kern, terwijl de andere betrekkelijk vrij in hun bewegingen zijn
en onder invloed van uitwendige krachten gemakkelijk de atomen
kunnen verlaten en kunnen worden verplaatst. Deze ,,vrije » »
electronen zijn de dragers van alle electrische verschijnselen. Onder
normale omstandigheden is er in een lichaam een evenwichtstoe
stand, waarbij de invloed van de electronen geheel wordt gecom
penseerd door de positief werkzame kern.
Electrische lading. Wordt de evenwichtstoestand verstoord, dan
krijgt het lichaam een electrische lading. Deze kan b.v. ontstaan
door wrijving tusschen twee lichamen. Wrijft men b.v. een glazen
staaf met een zijden doek, dan krijgen beide een electrische lading.
Verliest een lichaam op een of andere wijze een aantal van zijn
vrije electronen dan heet het positief-geladen; in het omgekeerde
geval negatief-geladen. Een positieve lading beteekent dus een
tekort, een negatieve lading een teveel aan vrije electronen. De
natuur streeft er steeds naar een verstoorde evenwichtstand te
herstellen. We vinden dan ook, dat een positief geladen lichaam
een aantrekkende kracht uitoefent op een negatief geladen, want
het teveel van het ééne kan het tekort van het andere dekken.
Anders gezegd: gelijknamige electrische ladingen stooten elkaar
af; ongelijknamige trekken elkaar aan.
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Om de grootte van electrische ladingen met elkaar te kunnen
vergelijken hebben we een maatstaf noodig, een eenheid. Deze
eenheid van lading is de Coulomb (Cb). Een lichaam heeft een
electrische lading van i Coulomb, wanneer de afwijking van het
normale aantal vrije electronen (het tekort of teveel dus) 6,29
trillioen (6,29 x io18) bedraagt. Twee ladingen, elk van 1 Cou
lomb, oefenen op een onderlinge afstand van 1 cm. op elkaar een
kracht uit van 1 dyne of >/tïl gram.
Electrische stroom. De vrije electronen kunnen zich ook in een
lichaam bewegen. Gebeurt dit, dan spreekt men van een electrische
stroom. In verschillende stoffen, b.v. de metalen, kunnen de elec
tronen zich gemakkelijk bewegen, omdat ze slechts met een kleine
kracht in het atoomverband worden gehouden. Deze stoffen heeten
geleiders. De kleine kracht, die de vrije electronen vasthoudt,
vormt de weerstand van de geleider. In andere stofien is de kracht,
die door de atoomkern wordt uitgeoefend, zoo groei, dat de elec
tronen niet of met zeer groote moeite in beweging kunnen worden
gebracht. Deze stoffen worden niet-geleiders of isolatoren genoemd
en hebben dus een zeer groote electrische weerstand.
Heeft een lichaam een electrische lading, dan wordt een zekere
werking uitgeoefend, die er naar streeft deze lading op te heffen.
Dit duiden we aan door het begrip potentiaal of spanning. Bestaat
de neiging om electronen aan te trekken, dan spreken we van een
positieve, in het andere geval van een negatieve potentiaal.
Hebben ladingen een verschillende potentiaal, dan bestaat er een
potentiaal- of spanningsverschil. Worden twee lichamen met ver
schillende lading verbonden door een geleider, dan zal een elec
trische stroom ontstaan, die het ladingsverschil opheft. Voor het
ontstaan van een electrische stroom in een geleider is dus een
potentiaal- of spanningsverschil tusschen de uiteinden van de
geleider noodig.
B. GELIJKSTROOM.

Electromotorische kracht. Een vereffeningsstroom duurt slechts
zoolang er een potentiaalverschil is. Willen we een voortdurende
electrische stroom, dan moeten we ervoor zorgen, dat het poten
tiaal verschil blijft bestaan. In dat geval spreekt men van electromotorische kracht (e. m. k.). In zijn eenvoudigste vorm wordt deze
opgewekt door een element, waarin door scheikundige werking
tusschen de polen een potentiaalverschil wordt opgewekt, dat
blijft bestaan ook al zijn de polen door een geleider verbonden en
er dus een electrische stroom vloeit. Een apparaat, dat voortdurend
een electrische stroom kan leveren heet stroombron.

II

Stroomsterkte. Wat ons als regel interesseert is niet de hoeveel
heid electriciteit, die door een geleider gaat, maar wel de snelheid,
waarmee dit gebeurt. Dit drukken we uit door de stroomsterkte,
waaronder we verstaan de hoeveelheid electriciteit die per tijds
eenheid door elke doorsnede van de geleider gaat. De éénheid is
i ampère (A.), wanneer per seconde een hoeveelheid electriciteit
van i Coulomb door elke doorsnede gaat. Gaat in t seconden een
hoeveelheid Q Coulomb door de geleider, dan is de stroomsterkte
I — Qjt Ampère.
De wet van Olim. Een stroom in een geleider moet een zekere
weerstand overwinnen. Daartoe is een e.m.k. noodig. Tusschen
weerstand, e.m.k. en stroomsterkte bestaat een zeker verband,
uitgedrukt door de wet van Ohm. Deze zegt: de stroomsterkte is
gelijk aan de e.m.k. gedeeld door de weerstand. Dus I = E/R.
De eenheid van weerstand is i Ohm (O). Een kwikzuil van 106,2
cm. lang en 1 mm2, doorsnede heeft bij een temperatuur van
o° C. een weerstand van 1 ft. Om een stroom van 1 A. op te wekken
in een weerstand van 1 ft is een e.m.k. noodig van 1 Volt (V.).
De genoemde eenheden zijn soms onhandig groot of klein en dan
rekent men vaak met megohm (M.fi) d.i. 1000000 ohm; met
milliampère (mA.) d.i. een duizendste deel van een ampère; met
kilovolt (kV.) d.i. 1000 volt. Bij toepassing van de wet van Ohm
moet hiermede dan natuurlijk rekening worden gehouden.
De weerstand van een geleider van 1 m. lengte en een doorsnede
van q mm2 is te berekenen uit: R = pl/q ft, waarin q de soortelijke
weerstand van het materiaal is d.i. de weerstand die 1 m. lengte
met een doorsnede van 1 mm2 van dat materiaal heeft. Enkele
waarden van n volgen hier:
Zilver q = 0,016 — 0,018
Koper
q = 0,0175
Messing
n = 0,07 — 0,08 Ijzer q = 0,10 — 0,12
Spanningsverlies. Gaat door een weerstand R een stroom I, dan
moet, volgens de wet van Ohm, tusschen de uiteinden van die
weerstand een spanningsverschil heerschen van E = IR volt.
Dit spanningsverschil noemt men veelal spanningsverlies in de
weerstand, soms ook de tegen-e.m.k., die de weerstand opwekt.
Om de stroom te onderhouden is een e.m.k. noodig, gelijk, doch
tegengesteld met het spanningsverlies.
Electrische energie. Bestaat tusschen de klemmen van een
weerstand een spannings verschil van E volt, zoodat door de weerstand een stroom van I ampère gaat, dan neemt de weerstand een
energie op, gelijk aan het product van stroom en spanning. De
eenheid van electrische energie is 1 Watt en is gelijk aan het
product van 1 V. en 1 A. Het vermogen is dus:

N = E x I Watt.
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Door toepassing van de wet van Ohm kunnen we ook schrijven:
N = ExI = I!xR = E2/R.
Wanneer de eenheid W. een beetje klein uitvalt, rekent men met
kilowatt (kW) d.i. 1000 watt.
Arbeid. Onder verrichte arbeid verstaan we het product van
arbeidsvermogen of energie en de tijd gedurende welke die energie
werkzaam is. Dus: A = N x t = E x I xt = E x Q.
De éénheid van electrische arbeid is de wattsecondc (Ws) of het
kilowattuur (kWh), resp. gelijk aan x watt gedurende i seconde of
i kW werkzaam gedurende i uur. i kWh = 3600000 Ws.
Nuttig effect of rendement. Gebruikt men voor één of ander
doel een totaal aan energie N1 of aan arbeid A, en komt daarvan
een deel N, aan energie of A. aan arbeid werkelijk voor het be
oogde doel terecht, dan is het nuttig effect gelijk aan de verhouding
van de nuttig gebruikte energie of arbeid tot de tota;i 1 opgenomen.
Dus:
tj = N,/N, = A,/A,.
Wordt tj met 100 vermenigvuldigd, dan krijgt men, zooals het
gewoonlijk ook wordt aangegeven, het rendement ir. '
, is altijd
kleiner dan i, resp. 100%.
Ontwikkelde warmte. Wanneer een stroom door een weerstand
gaat, dan moet een soort wrijving worden overwonnen, waarbij
warmte wordt ontwikkeld. De hoeveelheid warmte is evenredig
met de verrichte arbeid en is gelijk aan W = 0,24 E x I X t
calorieën, wanneer E, I en t resp. in V., A., en seconde worden
ingevuld en 1 calorie gelijk is aan de hoeveelheid warmte noodig
om 1 g. water i° C. in temperatuur te doen stijgen.
Onder omstandigheden moet er met deze warmte ontwikkeling
rekening worden gehouden en door afkoeling te groote temperatuurverhooging worden voorkomen. Dit geval komt b.v. voor,
wanneer apparaten in een afschermkast worden ingebouwd. Is
O de oppervlakte in cm2 die aan afkoeling blootstaat; t het ver
schil in temperatuur van dat oppervlak en de omgevende ruimte,
dan wordt door de afkoelende omgeving per seconde een energie
opgenomen van N = Or/15 watt, wanneer r in o° C. wordt uit
gedrukt.
De wetten van Kirchhoff. Meestal zullen we te doen hebben met
meer ingewikkelde schakelingen of z.g. stroom figuren, waarin
de stroomverdeeling moet worden onderzocht. Daarbij maken we
dan gebruik van de stroomverdeelingswetten van Kirchhoff, die
eigenlijk een uitbreiding vormen op de wet van Ohm. Deze wetten
luiden:
1) In elke gesloten stroomkring van een stroomfiguur is de som
van de e.m.k.-en gelijk aan de som van de spanningsverliezen.
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2) In elk knooppunt is de som van de aankomende stroomen gelijk
aan de som van de weggaande stroomen.
Het spreekt vanzelf dat we bij toepassing van de eerste wet de
richtingen van de e.m.k.-en en van de spanningsverliezen in acht
dienen te nemen. In fig. i is b.v. een deel van een stroomfiguur
geteekend, waarvoor we de volgende gelijkheden vinden:
voor de gesloten stroomkring ABCD:
JJ6
1’, — E„ = IaR, — I5Rs + I-R<?5
C
jxanjiTLr
D
voor:
— J5
knooppunt B
Ii = 1= + I,
C: Ia+Is = I«
D
Ic = I, + I,
I Q7
^7
Waaneer de gehccle stroomfiguur
— Jl
bekend was en ook de grootte van__ \_
A
de e.m.k.-en en van de weerstanB
den, dan zouden we de stroomen z
kunnen berekenen.
Fig. i
» i

Schakelingen. Worden stroombronnen in serie geschakeld (fig.
2a), dan voeren alle dezelfde stroom Ir en de e.m.k.-en worden bij
elkaar opgeteld. Dus:
Er = E, + Es 4- E3 + ....
Ir = Ij = I2 = I3 = ....
Worden stroombronnen parallel geschakeld (fig. 2b), dan moeten
ze alle dezelfde e.m.k. hebben; de
stroomen worden bij elkaar opgeteld.
Dus:
Et = El = Es = E3= ....
Ir = Ii + I* -f- Ia + ....
Meerdere weerstanden in serie ge
schakeld (fig. 3a) werken als één weer
stand Rr, gelijk aan de som van de
ti
weerstanden; de stroom Ir is dus in
+1 elk van de weerstanden evengroot.
Dus:
J.r
Rr = Ri + R« + R3 + ...
Eenige weerstanden parallel gescha
keld (fig. 3*) werken als een totaalweerstand, die kleiner is dan de klein
b.
ste weerstand. De totaalweerstand
is te berekenen uit:
Fig. 2
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I

Rr “ Rt + Rs + R3 +
De stroom Ir verdeelt zich
Jü—njuiTLP—orumr—njuinr— in stroomen I,, Ia . . . ,
die in omgekeerde verhou
R1
R2
ding tot de weerstanden
CL.
staan. Dus:
y-'UUUUlPIj : Ij : I3: . . . . =
i/R, : i/Rj : i/Rj : . . . .
—'innnjv
Koppeling. Worden twee
*2
stroomkringen i on 2 (fig.4)
zoo met elkaar verbonden,
dat de ééne kring energie
Fig. 3
uit de andere kring kan
opnemen, dan noemt men de kringen
E
gekoppeld. Is het gemeenschappelijke deel
van beide kringen een weerstand, dan
noemt men de koppeling galvanisch of
conductief. Naarmate de door de koppe
1
-HJTJTjmJUlr1
ling overgebrachte energie grooter <>1 klei
ner is, spreekt men van vastere of lossere
koppeling.

V

;
;

-ruvJ

Fig. 4
C.

HET MAGNETISCHE VELD.

Magnetische kracht. Een magneet oefent op andere magneten
of op ijzer krachten uit, die van bepaalde punten, de polen schijnen
uit te gaan. Voor vergelijking van magnetische krachten heeft
men de eenheid pools terk te ingevoerd. Twee cvensterke polen
hebben de éénheid van poolsterkte, wanneer ze op een afstand
van 1 cm. van elkaar een kracht van 1 dyne (*/M1 gram) op elkaar
uitoefenen. De ruimte, waarin het bestaan van magnetische
krachten aantoonbaar is heet magnetisch veld. Onder de veldsterkte
van een magnetisch veld verstaat men de kracht, gemeten in dyne,
die op een pool met poolsterkte 1 wordt uitgeoefend. Een krachtlijn
is de baan, die een vrij-bewegelijke magnetische noordpool onder
invloed van een magnetisch veld zou beschrijven. De sterkte van
een magnetisch veld drukt men meestal uit door het aantal kracht
lijnen, dat op de beschouwde plaats door een vlak van 1 cm®,
loodrecht op de richting der krachtlijnen, gaat. Zoo vindt men
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voor de veldsterkte de eenheid: krachtlijnen per cm5. Het mag
netisch veld van de aarde heeft b.v. in ons land in horizontale
richting een veldsterkte van ongeveer 0,2 krachtlijnen per cm5; dit
veld oefent dus op de poolsterkte 1 een kracht van 0.2 dyne uit.
Magnetisch veld van een electrische stroom. De haan van
een electrische stroom is omgeven door
een magnetisch veld. waarvan de kracht
lijnen loodrecht staan op de stroombaan en
deze omvatten, dus gesloten lijnen vormen
(fig. 5). Hij een lange rechte geleider zijn de
krachtlijnen cirkels. De veldsterkte in een
punt P op een loodrechte afstand a cm. vanaf
een rechte geleider, waarin de stroom I A.
is. is gelijk aan H = o,2l/a. Door de ge
leider een bepaalde vorm te geven, kan men
F'g- 5
op bepaalde plaatsen het magnetische veld
veel sterker maken. Dit wordt bijv. gedaan door van de gelei
der spoelen te wikkelen. Binnen in een lange cylindrische"spoel
(fig. 6) van n windingen, waarvan
de lengte I cm. is en waarin de
stroomsterkte I A. is, is de veld
sterkte b.v. H = 0.4 7r.nI/l. We zien
dus, dat de veldsterkte in zoo’11
spoel evenredig is met het product
van het aantal windingen en de
stroomsterkte, d.i. met het aantal
Fig. 6
ampèrewindingen.
IJzer in het magnetische veld. Onder invloed van een mag
netisch veld wordt ijzer magnetisch. Het ijzer ontwikkelt zelf
krachtlijnen en versterkt daardoor het magnetische veld. Had dit
voorheen een sterkte H. dan heeft het na het inbrengen van ijzer
een sterkte B. Men schrijft dan B = /<H en noemt p de permeabi
liteit of magnctisccrbaarheid van het ijzer. /< is geen constante,
maar is afhankelijk van de grootte van H. Deze eigenschap van
p maakt de berekening van spoelen met ijzerkern bijzonder lastig.
Invloed van een magnetisch veld op een electrische stroom.
Daar de electrische stroom een magnetisch veld opwekt en twee
magnetische velden elkaar aantrekken of afstooten, kunnen we
aannemen, dat een magneet op een stroomvoerende geleider een
kracht uitoefent en omgekeerd, behalve in het geval dat de ge
leider evenwijdig is aan de krachtlijnen van de magneet. Staat
de geleider loodrecht op de krachtlijnen van het veld, dan is de
uitgeoefende kracht het grootst en volgens Biot en Savart gelijk
aan P = 0,1 B.I.1 dyne, wanneer B de veldsterkte is, I de stroom
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in A. in de geleider en 1 de lengte van de geleider in cm. De kracht
heeft een richting loodrecht op het vlak. door 13 en 1 bepaald. Dit
verschijnsel is de grondslag voor de werking van electromotoren,
draaispoelmeetinstrumenten, electrodynamische luidsprekers enz.
Inductie. Wordt een geleider in een magnetisch veld bewogen of
beweegt men een magnetisch veld t.o.v. een geleider zoodanig,
dat de geleider krachtlijnen snijdt, dan wordt in die geleider een
inductie e.m.k. opgewekt. Deze e.m.k. is evenredig met het aantal
krachtlijnen, dat per seconde wordt gesneden. Vormt de geleider

V-*
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Foto „Rocterdamsch Nieuwsblad".
Fig. 7. Een overzicht van de zendinstallatie PAORT van de Afd. „Rotterdam”
van de „Ncdcrlandschc Vcrccniging voor Radiotclcgranc”. Op de tafel de
kristalgcstuurdc zender, onder de tafel verschillende voedingsapparaten.

een gesloten stroomkring, dan zal de e.m.k. een inductiestroom
opwekken, waarvan het magnetisch veld zoo gericht is, dat het
de beweging tracht tegen te werken.
De inductieverschijnselen zijn een gevolg van relatieve bewe
gingen van het magnetisch veld t.o.v. de geleider en zullen dus
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ook optreden, wanneer in de geleider een stroomverandering op
treedt. Want liet magnetisch veld om die geleider is evenredig met
de stroomsterkte en een stroomverandering is dus aanleiding tot
een verandering van de sterkte van het magnetische veld. Daar de
krachtlijnen van dit veld de stroombaan omvatten, moet bij ver
andering van het aantal krachtlijnen de geleider door die kracht
lijnen worden gesneden. Er treedt dus een inductie e.m.k. op. Men
spreekt in dit geval van zelfinductie, omdat de stroomverandering
in de geleider zelf de oorzaak is van deze e.m.k. De e.m.k. van
zelf inductie is steeds zóó gericht, dat de oorzaak van het ontstaan
van die e.m.k. wordt tegengewerkt. In dit geval tracht de e.m.k.
van zelfinductie dus de stroomverandering tegen te werken.
Wordt door de stroomverandering in een geleider in een andere
geleider, die zich in het magnetische veld van de eerste bevindt,
een e.m.k. geïnduceerd, dan spreekt men van wederzijdsche inductie. Wordt in de tweede geleider (als die een gesloten stroom
kring vormt) een inductiestroom opgewekt, dan induceert deze in
de eerste geleider weer een e.m.k., die de oorspronkelijke stroomverandering tegenwerkt.
De eenheid van zelfinductie of wederzijdsche inductie is i henry
(11.). Zelfinductie of wederzijdsche inductie zijn i henry, wanneer
een stroomverandering van i ampère per seconde een inductie
e.m.k. opwekt van i volt. In de radiotechniek rekent men meestal
met millihenry (mH.) of microhenry (/dl.) d.i. resp. het duizend
ste deel van i henry of van i millihemy.
Spoelen. Door de geleiders in de vorm van spoelen te wikkelen,
kan men een sterk magnetisch veld krijgen. Dan wordt de zelf
inductie dus tevens vergroot. Om een idee te krijgen van de zelf
inductie van een spoel diene de volgende benadering: de zelfin
ductie van een spoel in /dl. is gelijk aan het duizendste deel van
het kwadraat van de draadlengte (in cm.), gedeeld door de lengte
van de spoel (in cm.). Dus L = o,ooi l=w/l /«H. De formule is het
meest nauwkeurig voor cylinderspoelen, waarvan de diameter be- •
trekkelijk klein is t.o.v. de lengte.
Energie van het magnetische veld. Het magnetische veld heeft
een zekere energie; dit blijkt wel uit de inductievcrschijnselen.
Een stroomkring met een zelfinductie van L henry, heeft bij een
stroomsterkte I ampère in het magnetische veld een energie, gelijk
aan N = ‘/.LI2 watt. Deze energie komt b.v. vrij bij het uitscha
kelen van den stroom en kan dan op de onderbrekingsplaats een
vonk doen ontstaan.
Schakelingen. Worden meerdere spoelen resp. met zelfinducties
L,, L., L3 . . . in serie geschakeld en bestaat tusschen de spoelen
onderling geen wederzijdsche inductie, dan is de totaal zelfinducB Sc R. Amatcur-zcnders
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tie gelijk aan dc som van de in serie geschakelde. Dus Lr = L, +
Ls t Lj +-----Worden de zelfinducties parallel geschakeld en bestaat er tusschen de spoelen onderling geen wederzijdsche inductie dan is de
totaal zelfinductie kleiner dan de kleinste en te berekenen uit:
i/Lr = i/Lj -f i/Lj
i/Lj -+■ . . . .
Koppeling. Door inductie is het mogclijk energieovergang te
doen plaats vinden van de ééne stroomkring in de andere. Men
spreekt dan van magnetische of inductieve koppeling. Hierbij onder
scheiden we twee soorten: i) de directe koppeling, waarbij beide
kringen een zelfinductie gemeenschappelijk hebben ; 2) dc indirecte
koppeling waarbij de „verbinding” tusschen beide kringen be
staat uit een wederzijdsche inductie.
D. HET ELECTRISCHE VELD.

Electrische kracht. Geïsoleerde positieve of negatieve clectrische
ladingen oefenen krachten uit op andere ladingen : ze ontwikkelen
een electrisch veld. Onder electrische veldsterkte verstaat men de
kracht in dyne, die op een éénheidslading wordt uitgeoefend. Een
electrische krachtlijn is weer de baan, die een vrij-bewegelijke posi
tieve eenheidslading onder invloed van het electrische veld zou
beschrijven. Ook bij electrische velden drukt men de veldsterkte
meestal uit door het aantal krachtlijnen per cm2 en neemt dan per
cms zooveel krachtlijnen aan, als de veldsterkte in dyne bedraagt.
Onder invloed van een electrisch veld kan een clectrische lading
in beweging komen. Maar een bewegende lading kunnen we opvat
ten als een electrische stroom. Van dit standpunt gezien heerscht
dus langs elke electrische krachtlijn een e.m.k. Dc electrische
veldsterkte wordt daarom ook vaak uitgedrukt door de grootte van
deze e.m.k. per eenheid van lengte van de krachtlijn. Het kan nu
worden aangetoond, dat een veldsterkte van 1 krachtlijn per cm2
overéénkomt met een e.m.k. van 300 volt/cm.
Electrische vastheid. Door een isolator gaat geen electrische
stroom, omdat de vrije electroncn zeer vast met de atomen zijn
verbonden. Maakt men de electrische veldsterkte steeds grooter,
dan neemt de op de electronen werkende kracht toe, totdat ze,
met breuk van de isolator, los worden gerukt en de doorslag op
treedt. De sterkte van het op dat oogenblik heerschende electrische
veld noemt men de electrische vastheid van het materiaal of ook
wel de doorslagspanning. Deze wordt uitgedrukt in volt per cm.
Electrisch veld van de aarde. De aarde heeft t.o.v. de lucht,
wolken enz. een negatieve lading en het electrische veld van de
aarde heeft een sterkte van ongeveer 1 volt 'per cm. Tengevolge
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van dit veld vloeien in elke antenne stroomen, die zich bij veran
deringen van de veldsterkte b.v. als geruisch in een ontvanger
bemerkbaar maken.
De lading van de aarde wordt constant verondersteld, de potentiaal dus ook. Daarom worden die punten van een installatie, die
we een constante potentiaal willen geven, goed geleidend met de
aarde verbonden.
Condensator. Een inrichting voor het vastleggen van elcctrische
ladingen heet een condensator. Deze bestaat uit twee geleiders,
gescheiden door een isolator. De eene geleider (plaat of platcnstelsel) krijgt een positieve-, de andere geleider (plaat of platen
stelsel) een evengroote negatieve lading. Onder de capaciteit
verstaat men de verhouding van de lading (van elk van de gelei
ders) tot het spanningsverschil tusschen de geleiders. Een conden
sator heeft een capaciteit van i jarad (F.), wanneer bij een lading
van i coulomb het spanningsverschil tusschen de geleiders i volt
bedraagt. Meestal rekent men met micro]arad (/<F.) of micro-microfarad (////F.) resp. het millioenste deel van i F. of van i //F.
De capaciteit van een condensator wordt bepaald door de opper
vlakte van de geleiders en de onderlinge afstand. De capaciteit
neemt toe evenredig met de oppervlakte van de geleiders en is
omgekeerd evenredig met de afstand tusschen de geleiders.
Energie van een geladen condensator. De platen van een con
densator oefenen, als gevolg van de ongelijknamige ladingen een
aantrekkende kracht op elkaar uit. Deze kracht zetelt in het elecirischc veld. Daarin moet dus een zekere energie voorhanden zijn.
De energie in het elcctrische veld van een condensator met een
capaciteit van C farad en een spanningsverschil V volt is gelijk
aan N = 'jsCV3 watt. Wordt de condensator ontladen, dan komt
deze energie vrij in de vorm van een electrische stroom.
Influentie. Wordt een ongeladen lichaam in een clcctrisch veld
gebracht, dan worden door het veld krachten op de vrije electronen
van dat lichaam uitgeoefend. Is het lichaam een geleider, dan ver
zamelen de vrije electronen zich aan die kant, die het dichtst bij
de plaat met positieve lading ligt. De geleider krijgt dus twee
ladingen, die zich aan weerszijden van het lichaam bevinden ; een
positieve aan de kant van de negatief geladen condensatorplaat,
een negatieve aan de andere kant. Gedurende korten tijd is er een
electrische stroom in de geleider.
In een isolator kunnen de vrije electronen zich hoogstens een
weinig t.o.v. hun origineele plaatsen verdraaien of verschuiven,
zonder een stroom te vormen. De isolator wordt geëlectriseerd
door influentie. In deze toestand vormen zich in de isolator zelf
standige krachtlijnen, die het oorspronkelijke veld versterken.

.
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Op die wijze kan door inbrengen van isolatiemateriaal dc capa
citeit van een condensator worden vergroot.
Schakelingen. Schakelt men meerdere condensatoren parallel,
dan is de capaciteit van het geheel gelijk aan dc som van dc capa
citeiten van de parallel geschakelde condensatoren. Bij serieschakeling van de condensatoren is de totale capaciteit steeds
kleiner dan de kleinste en te berekenen uit i/Cr = i/Ct + i/C. -f1/C3 +.............
Koppeling. Door middel van condensatoren kunnen stroomkrin
gen z.g. capacitief worden gekoppeld. Deze koppeling heet direct,

JL
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Fig. 8
Fig. 9
wanneer beide kringen een condensator gemeenschap;',olijk heb
ben (fig. 8) en indirect, wanneer één punt van de stroomkringen
gemeenschappelijk is en twee andere punten door middel van een
condensator verbonden zijn. (fig. 9).
E.

WISSELSTROOM.

Een wisselstroom is een stroom, die regelmatig van sterkte ver
andert en periodisch omkeert van richting. Bij een wisselstroom
resp. wisselspanning krijgen we te doen met de volgende begrip
pen:
a) de oogenblikswaarde, d.i. de sterkte die op een bepaald mo
ment heerscht;
b) de amplitude, d.i. de maximale sterkte, die öf in dc éénc of
in de andere richting optreedt;
c) de effectieve waarde, d.i. de waarde, die dezelfde energie zou
hebben als een gelijkstroom of -spanning van dezelfde sterkte.
Verder onderscheiden we de periode, dat is het tijdsverschil, dat
verloopt tusschen twee opeenvolgende gelijke en gelijkvormige
waarden van stroom of spanning en de frequentie, d.i. het aantal
perioden, dat per seconde wordt doorloopen. De frequentie druk
ken we uit in perioden per seconden (p/s), bij hoogere frequenties
in kiloperioden per seconde (kp/s) of megapcrioden per seconde
(Mp/s) resp. gelijk aan 1000 en 1000000 p/s.
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Aan de hand van de frequentie verdeden we wisselstroomen in
twee groepen: i) laagfrequentie (l.f.) waarvan de frequentie kleiner
is dan ongeveer 20000 p/s en 2) hoogfrequente (h.f.), waarvan de
frequentie hoogcr is dan 20000 p/s. De eerste groep omvat het
frcquentiebereik van de geluidstrillingen. De laatste worden ook
wel clectrische trillingen genoemd en vinden in de radiotechniek
een uitgebreide toepassing door hun bijzondere eigenschappen.
Grafische voorstelling van wisselstroomen. Van grootheden,
die veranderlijk zijn, vormt men zich het beste een idee, door ge
bruik te maken van een grafische voorstelling. Men tracht daardoor
een zoo duidelijk mogelijk beeld te vormen van het verschijnsel,
dat men wil bestudeeren. Zoo’n grafische voorstelling is a. h. w.
niets anders dan een beeld dat men verkrijgt door een serie „mo
mentopnamen ” te maken en deze in de juiste volgorde naast
elkaar te leggen en in één beeld te vereenigen. In fig. 10 is een
grafische voorstelling van een
willekeurige wisselstroom ge
geven. In horizontale richting
zij n uitgezet versch i 1 lende t ij d - +1
stippen b.v. o, t,, t2, t3, waar
bij wordt aangenomen, dat
gelijke afstanden tusschen die
punten beteckenl, dat er tus
schen die tijdstippen telkens
dezelfde tijd isverloopen. Inde
horizontale as stellen we dus
voor het voortschrijden van de
Fig. 10
tijd. In vert icalc richt ing wordt
uitgezet — in dit voorbeeld — de op verschillende tijdstippen
optredende stroomsterkten. Boven de tijdas, wanneer de stroom
de ééne richting heeft (in de fig. met + aangegeven) en onder
die as, wanneer de stroom in tegengestelde richting gaat. Uit
fig. 10 lezen we dus af, dat de stroom op het tijdstip t, een waarde
i, heeft, op het tijdstip t: een waarde i,, enz. De lengte van het
lijntje tusschen de tijdas en een verticaal daarboven of daaronder
gelegen punt van de kromme lijn stelt n.1. de sterkte van de stroom
voor op een zekere schaal, b.v. 1 cm. = 1 A. De kromme lijn,
tezamen met de assen, geeft dus een volledig overzicht van de
stroomverschijnselen, die in een bepaald tijdsverloop optreden;
oogenblikswaarden en amplituden zijn daaruit b.v. af te lezen.
Van deze grafische voorstellingen, niet alleen voor wisselstroomen, maar ook voor andere verschijnselen, zullen we meer
malen gebruik maken. Lampkarakteristieken enz. zijn voorbeel
den van grafische voorstellingen.
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Sinusvormige of harmonische wisselstroomen. In fig. io is
een willekeurige wisselstroom kromme geschetst. Wanneer deze
kromme echter voldoet aan zeer bepaalde voorwaarden, die we
aan de hand van een constructie van de grafische voorstelling
zullen bespreken, dan spreken we van een sinusvormige of har
monische wisselstroom (resp. -spanning). De grafische voorstelling
daarvan is een volkomen symmetrische figuur, die uit een cirkel
kan worden afgeleid. Dit is in fig. n aangegeven. Om een punt
O, dat op het ver
lengde van de
tijdas is gelegen,
slaan we een cir
kel met een straal
R gelijk aan de
amplitude
(op
schaal natuur
lijk) van de voor
te stellen wissel
stroom. Uitgaan
Fig. 11
de van het punt i
op de tijdas verdeden we deze cirkel door 12 punten in 12 gelijke
deelen. De lengte op de tijdas, die gelijk is aan 1 periode, verdoelen
we ook in twaalf gelijke deelen. Op elk van die twaalf tijdstippen
is de sterkte en de richting van de oogenblikswaarde van den
stroom gegeven door de loodrechte afstand van het bijbehoorende
punt op de cirkel tot de lijn 7—O—1. Dit is b.v. aangegeven
voor het tijdstip t3. De constructie is aangegeven voor één enkele
periode, maar repeteert zich steeds voor elke volgende periode.
Wanneer de stroom of spanning niet sinusvormig verloopt, zooals b.v. in fig. 10 dan kan door dez.g. harmonische analyse worden
aangetoond, dat die willekeurige wisselstroom kan worden ont
bonden in de som van een aantal sinusvormige stroomen, waarvan '
de frequentie resp. gelijk is aan (grondtrilling), of een geheel
veelvoud van (harmonischcn) de ontbonden wisselstroom. De com
ponenten noemt men harmonischen en wel de ie harmonische voor
de grondtrilling, de 2e harmonische voor de componentc met
dubbele frequentie enz. De harmonische analyse is ook van toe
passing op een pulseerende gelijkstroom resp. -spanning, d.i. een
gelijkstroom (of -spanning) die periodisch veranderingen onder
gaat. Alleen vinden we dan naast de harmonischen nog een componente van constante sterkte, dus een zuivere gelijkstroom resp.
-spanning.
Van een sinusvormige wisselstroom (-spanning) zijn de amplituden in beide richtingen evengroot. Vandaar, dat we dan kunnen
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spreken van de maximum stroom of spanning (I max, Emax). De
oogenblikswaarden geven we aan door i en e; de effectieve waarden
door I en E. Voor sinusvormige stroomen en spanningen kunnen
wc dan afleiden Imax= I V2 en Emax= E V2 d.w.z. de ampli
tude is V2-maal zoo groot als de effectieve waarde.
Phaseverschuiving. Sluit men een sinusvormige wisselspanning
op een stroomketcn aan en teekent men voor zoo’n geval een
grafische voorstelling van den stroom op dezelfde tijdas, als die
van de spanning, dan zal men in het algemeen waarnemen, dat
de stroom niet op dezelfde tijdstippen door nul gaat als de span
ning. (zie fig. 12). Tusschcn stroom en spanning bestaat een
phaseverschuiving. De
grootte van die phase
verschuiving drukken
we uit door een gedeel
te van een periode.
Wc zoeken dus uit
de grafische voorstel
ling op, hoe groot het
tijdverschil is, dat
verloopt tusschcn de
oogenblikken, waarop
Fig. 12
spanning en stroom in
dezelfde richting door nul gaan en drukken dit uit als een gedeelte
van de periode. In fig. 12 blijkt de phaseverschuiving tusschen
stroom en spanning l[B periode te zijn. Gaat de spanning eerder
door het nulpunt dan de stroom, dan spreken we van voorijling,
gaat de spanning later door het nulpunt dan de stroom, dan van
naijling van de spanning t.o.v. de stroom. In het voorbeeld fig.
12 heeft de spanning een voorijling van */a periode t.o.v. de stroom.
Stroomen in verschillende deelen van een stroomfiguur kunnen
t.o.v. elkaar ook in phase zijn verschoven. Evenzoo e.m.k.-en en
spanningsverliezen. Is dit het geval, dan mogen voor de effectieve
waarden van stroomen en spanningen de wetten van Kirchhoff
niet worden toegepast; wèl voor de oogenblikswaarden. Dit maakt
berekeningen aan wisselstroomketens zeer lastig, doch hierop
zullen wc niet ingaan-*).
Is er geen phaseverschuiving, dan is de wisselstroomenergie,
die door de kring wordt opgenomen gelijk aan het product van de
effectieve waarden van stroom en spanning. Dit is ook het geval,
wanneer de phaseverschuiving 1/s periode is.
*) Voor dcficncn. die zich hierin willen verdiepen, verwijzen wc naar: „Handboek der
Radioiechnick" door J. Roorda Jr. en „Radiotcchnisch Vademecum" door Ir. J. A. J. Bouman en j. Roorda Jr. beide bij dezelfde uitgevers verschenen.
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Bij een willekeurige phaseverschuiving is het vermogen steeds
kleiner, dan het product van de effectieve waarden van stroom en
spanning in een verhouding, die afhankelijk is van de grootte van
de phaseverschuiving.
De opgenomen energie kan zelfs nul worden, niettegenstaande
stroom en spanning van nul verschillende effectieve waarden heb
ben, n.1. in het geval dat de phaseverschuiving '/< periode is.
Weerstand en reactantie. Sluit men een zuivere weerstand R
aan een wisselspanning aan, dan zal tusschen stroom en spanning
geen phaseverschuiving optreden. De effectieve waarde van de
stroom is gelijk aan de effectieve spanning gedeeld door de weer
stand.
Een zuivere zelfinductic, dus een spoel zonder weerstand, zal
ook een zekere „schijnbare weerstand” de z.g. inductieve reactantie
uitoefenen. Dit is het gevolg van de zelfinductieve werking, die
zich tegen elke stroomverandering verzet. De reactantie. van de
spoel is recht evenredig met de zelfinductic en met de frequentie
van den stroom. De reactantie in ohm is gelijk aan Xi
_'.-rfL
= <dL, wanneer f in p/s en L in Henry is uitgedrukt en rr
3,14...
De factor <0 noemt men cirkelfrequentie. Bij een induct ievo reac
tantie heeft de spanning een voorijling van ’/4 periode t.o.y. de
stroom. Het opgenomen vermogen is nul, als gevolg van de wissel
werking tusschen magnetisch veld en stroom. De effectieve stroom
is gelijk aan de effectieve spanning gedeeld door de reactantie.
Een zelfinductie kan dus worden gebruikt, om — door de
reactantie — een wisselstroom te blokkeeren uit een keten, waarin
we die stroom niet wenschen. In dit geval spreken wc van een
smoorspoel.
In de toevoer leidingen naar een condensator, aangesloten aan
een wisselspanning zal een wisselstroom vloeien, als gevolg van
het feit, dat de ladingstoestand met de wisselspanning ook een
wisselend karakter krijgt. De condensator gedraagt zich in een
wisselstroomketen ook als een „schijnbare weerstand” de z.g.
capacitieve reactantie. Deze is omgekeerd evenredig met de fre
quentie van de wisselstroom en met de capaciteit van de conden
sator. De reactantie in ohm is gelijk aan Xc = ‘/(2-ffC) i/(wC),
waarin f in p/s en C in farad is uitgedrukt. Bij een capacitieve
reactantie heeft de spanning een naijling van ‘/4 periode t.o.v.
de stroom. De opgenomen energie is nul, als gevolg van de wissel
werking tusschen het electrische veld en de spanning. De effec
tieve stroom is gelijk aan de effectieve spanning, gedeeld door de
reactantie.
Impedantie. Schakelt men een weerstand in serie met een reac
tantie, hetzij een inductieve of een capacitieve, dan krijgt men een
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**3.!"*!“ cTbinatie van weerstand en „schijnbare
stand . Deze combinatie noemt men impedantie. De waardeweervan
manr’n? ant,C|,S
lljk,aan de som van weerstand en reactantie
• a i f •gevo11S, van d,c Phaseverschuiving is de waarde van dé
impedantie gelijk aan de vierkantswortel uit de som van de kwa
draten van de weerstand en de reactantie. Dus Z=v(Ra 4- X2)
^Phfeverechuivingheeft een waarde, die kan varieeren tuTschen
en /4 periode De effectieve stroom is gelijk aan de effectieve
spanning gedeeld door de impedantie. Het vermogen in de keten
var ' ir klexner' dan liet product van de effectieve waarden
van stroom en spanning.
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HOOFDSTUK II.
ELEGTRISGHE TRILLINGEN EN TRILLINGSKRINGEN.

i
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Het ontstaan van electrische trillingen. Wanneer wc een
stroomkring opbouwen, bestaande uit een condensator met capa
citeit C en een spoel met zelfinductie L (fig. 13) en we maken een
schakelaar S zoodanig, dat we óf de condensator kunnen laden
uit de batterij B, óf kunnen laten ontladen over de spoel, dan
hebben we een zeer primitieve methode om electrische trillingen
op te wekken. Veronderstel, dat we eerst de condensator laden
_____
en daarna over de spoel ontladen. In
l L zal een stroom ontstaan, die langq) zaam toeneemt, om zijn maximale
c
o< waarde te breiken op het oogenblik,
=
ml dat de condensator ontladen is. De
stroom in de spoel zal een veranderlijk
o] magnetisch veld opwekken en dus, als
gevolg van de zelfinductie, een c.m.k.
Als de condensator geheel ontladen is,
zullen stroom en magnetisch veld van de
spoel maximum zijn en beginnen af te
13
nemen. Het effect van de zelfinductie
is, dat een regelmatig toenemend potentiaalverschil de conden
sator opnieuw zal laden. Het teeken van de lading zal nu echter
het omgekeerde zijn als aan het begin; de plaat, die oorspronkelijk
een positieve lading had, zal nu negatief zijn. Wanneer de stroom
nul is geworden is de condensator weer geheel geladen. Opnieuw
zal nu een ontlaadstroom door de spoel gaan, nu in tegengestelde
richting, en na geheele ontlading zal de e.m.k. van zelfinductie
de condensator weer laden, gelijk aan het begin van de ontlading.
Dan is een periode van de oscilleerende ontlading of van de elec
trische trilling afgeloopen. Het spelletje begint dan weer opnieuw.
In de kring ontstaat dus een wisselstroom, maar van een eigen
aardig karakter, omdat hij a.h.w. wordt onderhouden door de
electrische eigenschappen van condensator en spoel. Ter onder -
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scheiding van trillingen, die door een uitwendige e.m.k. worden
onderhouden, noemen we dit een vrije clectrische trilling.
De amplitude van de stroom in de trillingskring IX wordt
bepaald door de potentiaal van de oorspronkelijke condcnsatorlading en door de waarden van capaciteit en zelfinductie. Is de
potentiaal van de oorspronkelijke condensatorlading V, dan is
de energie van de condensatorlading gelijk aan l/,CV*. Op het
moment, dat de condensator geheel ontladen is en de stroom in
de spoel maximum en gelijk aan I is, dan is de energie van de
condensatorlading omgezet in magnetische energie van het veld
van de spoel. Deze is dan '/aU5- Omdat er geen energie verloren
is gegaan, zooals we stilzwijgend hebben aangenomen, moet in de
trillingskring de maximale magnetische energie gelijk zijn aan de
energie van de condensatorlading. Hieruit volgt llaC\ri — ‘/jLI*
dus \'d=y (L/C). De verhouding van de amplitude van de condcnsatorlading tot de amplitude van de stroom is dus gelijk aan
de wortel uit de verhouding van zelfinductie tot capaciteit.
Stroom en spanning zijn precies */* periode in phase verschoven,
zoodat de trillingskring geen energie verbruikt.
De frequentie van de trilling wordt eveneens bepaald door de
grootte van zelfinductie en capaciteit. Noemen we de frequentie f,
dan is (wanneer w = 2nf) de reactantie van de spoel gelijk aan
wL, die van de condensator gelijk aam/(<uC). Op een willekeurig
oogenblik zij de stroomsterkte i. Dan is het spanningsverschil aan
de spoel i<oL, dat aan de condensator i/(wC). Deze moeten gelijk
aan elkaar zijn, omdat tusschen dezelfde punten geen twee span
ningsverschillen kunnen hecrschen. Dus i<oL = i'(tuC). Daaruit
vinden we dan w*=i/(LC). De frequentie van de vrije trilling is
dus f = i/2^y (LC),uitgedrukt in p/s,wanneer LenC resp. worden
uitgedrukt in henry en farad. Door C en L op de juiste waarden
in te stellen, kunnen wc dus elke gewenschtc frequentie en trillingsamplitude verkrijgen.
Demping. In het voorgaande hebben we het ideale geval van een
vrije trilling onderzocht, omdat we hebben aangenomen, dat er
geen weerstand in de kring aanwezig was. Dit is nooit het geval,
elke trillingskring heeft een zekere weerstand. Wanneer de con
densator zich nu ontlaadt, dan moet een gedeelte van de energie
van de condensatorlading worden gebruikt om de weerstand te
overwinnen en deze energie is dan niet meer in het magnetische
veld van de spoel beschikbaar om de condensator weer op te
laden. Na verloop van één periode zal de lading van de condensator
dus kleiner zijn dan aan het begin, enz. Door het energieverlies
in de weerstand zal de amplitude van de trilling steeds kleiner
worden en eindelijk ophouden te bestaan; de trilling wordt ge-
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dempt. We hebben dan te doen met een gedempte vrije trilling, in
tegenstelling met het ideale geval van een ongedempte vrije tril
ling. De stroom in de trillingskring heeft dan een verloop, als
geschetst in fig. 14; de amplituden van twee opeenvolgende pe
rioden staan tot elkaar in
een bepaalde verhouding,
i
bepaald door de z.g. demJ.i
pingsfactor. Deze is bepaald
Js
door de verhouding van
I
o
weerstand tot zelfinductie
in de trillingskring. De
dempingsfactor kan zelfs
zoo groot worden gemaakt,
dat bij de ontlading van
Fig. 14
de condensator heelcmaal
geen trilling ontstaat. De
condensatorontlading is dan aperiodisch. Is de ontlading we'
periodisch, dus wanneer wel een trilling ontstaat, maar is de weer
stand groot, dan wordt de frequentie van de ontstaande trilling
ook beïnvloed door de weerstand en is dan kleiner, dan voor liet
ideale geval werd berekend. Als regel kunnen we echter aannemen,
dat de weerstand klein genoeg is om bovengenoemde berekening
voor de frequentie te mogen toepassen.
Gewoonlijk wordt de invloed van de weerstand op de trilling
aangegeven door het z.g. logarithmisch decrement »5 van de trilling,
ook wel decrement (afname) van de trilling genoemd en meestal
— hoewel strikt genomen een foutieve uitdrukkingswijze — de
demping van de trillingskring. Deze demping is dan gelijk aan:
ö = R/2fL, waarin R de weerstand in ohm, f de frequentie van
de trilling in p/s en L de zelfinductie in henry. Gebruikmakende
van de uitdrukking voor de frequentie van de vrije trilling, kun
nen we voor de demping ook schrijven: <5 = jiRy(C/L). Het kan
worden aangetoond, dat ö gelijk is aan de verhouding van de ener
gie die per halve periode in de weerstand verloren gaat, tot de
magnetische energie in het stroommaximum van die halve periode.
De demping <5 is dus een goede uitdrukking en maat voor het ge
drag van de weerstand t.o.v. de andere grootheden van de tril
lingskring.
In een trillingskring met demping kunnen ook wel ongedempte
trillingen worden opgewekt. Methoden hiervoor worden elders
in dit boek besproken, maar berusten in principe hierop, dat na
verloop van elke periode weer zooveel energie aan de trillingskring
wordt toegevoerd, als in de voorgaande periode door demping
verloren ging.
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De hoogfrequentweerstand van een trillingskring. In een
trillingskring speelt de gelijkstroomweerstand slechts een onder
geschikte rol. We moeten rekening houden met de z.g. hoogfre
quentweerstand. Bij h.f. wisselstroomen (electrische trillingen)
treden verschillende verschijnselen op, die alle het effect hebben,
alsof de weerstand van de trillingskring wordt vergroot. Deze
verliezen zitten zoowel in de condensator als in de spoel. In de
condensatoren zijn het de diëlectrische verliezen, inde spoelen en
verbindingslcidingen de verliezen door strooinverdringing.
a) Diëlectrische verliezen. In een geladen condensator staat het
isolatiemateriaal onder een zekere spanning. Het materiaal onder
gaat daardoor een zekere vervorming, omdat op de electronen een
druk wordt uitgeoefend, die echter niet groot genoeg is om de
electronen geheel vrij te maken, zoodat stroomdoorgang mogelijk
is. Verandert nu de condensatorlading van teeken, zooals dat bij
een electrische trilling voortdurend het geval is, dan wordt ook
telkens de materiaal vervorming in andere richting geforceerd. Bij
deze voortdurende vervormingen treedt wrijving op en daardoor
wordt warmte ontwikkeld. Deze warmteontwikkeling is grooter,
naarmate de frequentie hooger is. Van de energie in de trillings
kring wordt dus een gedeelte gebruikt en in het isolatiemateriaal
van de condensator (en ook andere deelen van de trillingskring)
in warmte omgezet. Dit zijn dan de z.g. dielectrische verliezen.
Deze zijn het kleinste bij condensatoren met gasvormige isolatie;
dan volgen vloeibare isolatiematerialen (b.v. olie), mica en andere
vaste stoffen. Rekening houdende met deze verliezen wordt voor
zendcondcnsatoren dan ook vaak opgegeven, hoe groot bij ver
schillende frequenties de maximale stroom mag zijn.
Bij voorkeur zullen we, met het oog op de verliezen, luchtcondensatoren gebruiken, of anders, wanneer die te groot mochten
uitvallen en dus moeilijk te construeeren, micacondensatoren.
b) Stroomverdringingsverliczen. Wanneer
een gelijkstroom door een geleider gaat,
dan vormt zich in en om de geleider, met
de as van de geleider als middelpunt,
een magnetisch veld (fig. 15). Houdt de
stroom op te bestaan dan wordt ook het
magnetisch veld nul, maar dit neemt
eenigen tijd in beslag en zoolang het mag
netische veld afnemende is, wordt in de
geleider een e.m.k. geïnduceerd, die de
oorspronkelijke stroom in stand tracht
te houden. Deze werking duurt het langst in het hart van de
draad, omdat daar het veld het laatst verdwijnt. In het hart van
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de draad zal nog een stroom vloeien, wanneer in de huid de stroom
reeds nul is.
Passen we dit toe voor wisselstroomen, dan vinden we op grond
van dezelfde redeneering, dat de stroom in de buitenste deelen
van de draad, in de huid dus, reeds van richting kan zijn veran
derd, terwijl in liet hart van de draad de stroom nog dezelfde
richting heeft. Dit effect wordt sterker met toenemende fre
quentie en deze stroonwcrdringing is van dien aard, dat de wissel
stroom a.h.w. slechts in de huid van de draad vloeit (huideffcct).
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Foto „Rotterdamse!) Nieuwsblad".
Fig. 1G. Een overzicht van de ontvangstinstallatie PAORT en het schakclsysteem voor de zender. De ontvangers zijn voor en door de leden van de afd. „Rot
terdam” van de „Ncdcrlandschc Vcrccniging voor Radio-tclcgrafic” gemaakt.

Bij h.f. wisselstroomen wordt van de beschikbare doorsnede van
de geleider slechts een klein gedeelte gebruikt en voor die stroomen is de werkelijke weerstand dus grooter, dan de gelijkstroomweerstand. Het komt zelfs wel voor dat een buisvormige geleider,
hoewel die een grootere gelijkstroomweerstand heeft dan een mas-
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sieve geleider van dezelfde diameter en hetzelfde materiaal een
;;r.
klcinere h.f. weerstand heeft dan de massieve geleider. Dit effect
van stroomverdringing treedt steeds op, wanneer een geleider h.f.
stroomen voert.
Bij spoelen treedt nog een tweede effect op. De stroomverdrin
ging in de geleiders van een spoel staat ook nog onder invloed van
hot magnetisch veld van de geleiders, die naast de beschouwde
geleider liggen. Het effect is van dien aard, dat de stroom dan niet
alleen wordt verdrongen naar de huid van de geleider, maar naar
dat deel van de huid, dat het verst van de as van de spoel is verwijderd. De stroomverdeeling bij stroomverdringing in een enkele
geleider is geschetst in
lig. 17a. Bij een spoel is
de stroomverdringing van /
dien aard, dat de stroom p
bijnauitsluitend indebui- V
tenste lagen van de win
dingen vloeit. Dit is aan
gegeven in fig. 17b. Bij een
spoel zal de weerstandstoenamc door stroomver
dringing dus grooter zijn
Fig. 17
dan bij een enkele gelei
der. Met deze stroomverdringing dienen we bij het construeeren
van spoelen en verbindingen degelijk rekening te houden, zooals
nog zal worden aangetoond.
Gedwongen trillingen. Vrije trillingen ontstaan in een trillingskring, wanneer we een zekere energie toevoeren en dan de kring
aan zichzelf overlaten. Tijdens de trillingen is geen uitwendige
e.m.k. werkzaam.
Is er wel een uitwendige e.m.k. werkzaam, hetzij, dat de kring
wordt aangesloten aan een h.f. wisselende e.m.k. of dat door
wederzijdsche inductie een e.m.k. in de kring wordt opgewekt,
dan treedt in de kring een gedwongen trilling op. De frequentie van
die trilling is gelijk aan de frequentie van de aangelegde of geïn
duceerde e.m.k. De grootte van de stroom wordt, gegeven de
e.m.k., bepaald door weerstand, capaciteit en zclfinductie van de
kring. We zullen onderzoeken onder welke omstandigheden deze
stroom het grootst is en hoe de kring zich dan gedraagt. In fig. iSis een trillingskring getcekend, aangesloten aan een e.m.k. E. Ook
in liet geval van een geïnduceerde e.m.k. kunnen we deze denken
in serie met de kring, dus ook volgens fig. iS. De grootte van de
stroom I in de kring wordt bepaald door de e.m.k. en de impe
dantie. Deze impedantie bestaat uit een serieschakeling van een
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weerstand R, een zelfinductie L en een condensator C. De impe
dantie kunnen we berekenen, wanneer weerstand en reactantie
bekend zijn; de reactantie wordt hier ge
vormd door een serie-schakeling van L en
C. Nu weten we, dat in een zelf inductie de
stroom>/4periode naijlt bij de spanning, ter
I
■"S
wijl in een condensator de stroom >/, periode
1 c*
N «
O
_J_
voorijlt. Veronderstellen we in L en C in
~T~C serie dus een zekere wisselstroom, dan zal
op elk oogenblik het totale spanningsverlies zijn gegeven door de som van de
R
9
spanningsverliezen in elk van dc deden.
~ j
g
Maar het spanningsverlies in de spoel is
«*1, 4
’/4 periode voor bij de stroom, in de conT\\|cl
Fig. iS
densator i/t periode achter; de twee spani\ • /'I
ningsverliezcn hebben t.o.v. elkaar een
9 n phaseverschuiving van 'j2 periode. Die werken elkaar dus pre
cies tegen, want elke halve periode brengt een omkeering van
1 **
~'nv3 de richt'11? van stroom of spanning. Hieruit volgt, dat de reactanties van spoel en condensator, in serie geschakeld, elkaar tegenN* _
werken. We vinden dus voor de reactantie in dit geval: X = Xi...
^
Xc = wL — i/wC. De impedantie van de trillingskring is dus:
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z = y (R2 4- xs) = v (R2 + (o»L — i/wC)s}.

De impedantie is dus afhankelijk van de frequentie van de
aangesloten of geïnduceerde c.m.k. en verandert met die frequen
tie. Wanneer we de frequentie zoo instellen, dat dc reactantie nul
is, of ook wanneer we L en C zoo kiezen dat de reactantie nul is,
dan is de impedantie minimum en de gedwongen trillingzoogroot
mogelijk. Deze voorwaarde noemen we resonantie en dc voorwaarde
voor resonantie is gegeven door wL — i/wC = o of ojs = i LC.
Resonantie treedt dus op, wanneer de frequentie van de gedwongen
trilling overéénkomt met de frequentie van de vrije trilling van
de trillingskring. Wanneer we door verandering van L of C van
de trillingskring de resonantievoorwaarde instellen, spreken we
van afstemmen van de kring. Bij resonantie of in afstemming is de
impedantie van de kring gelijk aan de h.f. weerstand van de kring.
Dan is de phaseverschuiving tusschen stroom en spanning nul
en de stroomsterkte vinden we dus als het quotiënt van e.m.k.
en weerstand.
Voor het opwekken van gedwongen trillingen in een trillings
kring, kunnen wc de e.m.k. ook nog op andere wijze aansluiten
en wel zooals geschetst in fig. 19. Beschouwd vanaf de aansluiting
van de e.m.k. staan nu spoel en condensator parallel (de weer
stand van de trillingskring is in de inductieve arm geteekend
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omdat practisch het grootste deel van de kringweerstand in de
spoel zit). Ook in dit geval is de stroom in de trillingskring het
grootst, wanneer de frequentie van de ge
dwongen trilling gelijk is aan die van de
vrije trilling van de kring.
O
Gekoppelde kringen. Er bestaat koppe
0|L
ling tusschen twee stroomkringen, wanneer
q
C
de cene kring energie kan opnemen uit de £
o
andere. De primaire kring noemen we de
^
kring, die onafhankelijk energie kan op
e
nemen ; de secundaire kring is die, welke
alleen energie kan opnemen, wanneer deze
in de primaire kring aanwezig is. Of om
het anders uit te drukken: slechts door
Fig. 19
tusschenkomst van de primaire kring kan
door de secundaire kring energie worden opgenomen.
In hoofdstuk I is reeds gememoreerd, dat we op verschillende
manieren koppeling tot stand kunnen brengen. In de radiotech
niek wordt veelvuldig gebruik gemaakt van inductieve- en capacitievc koppelingen om h.f. energie van één trillingskring in de
andere over tc brengen. Bij deze koppelingen moet op twee fac
toren worden gelet: i°) dat de afstemming van de primaire tril
lingskring niet wordt beinvloed door de secundaire kring ; 2°) dat
de cnergicoverdracht van de primaire naar de secundaire kring
zoo effectief moge lijk is. Aan beide voorwaarden wordt in eerste
instantie voldaan door de beide kringen in resonantie te brengen,
dus de secundaire af te stemmen op de primaire. Dan gedraagt de
secundaire (waarin eigenlijk gedwongen trillingen optreden !)
zich als een weerstand en deze is niet van invloed op de afstemming
en bovendien is bij resonantie de stroom in de secundaire het
grootst. .Maar hiermede zijn we er nog niet heelemaal, want de
koppelingsgraad of de sterkte van de koppeling is ook nog van in
vloed en kan bijkomstige effecten te voorschijn roepen. De sterkte
van de koppeling bepaalt hoe groot de energieafname door de
secundairkring is; deze neemt toe met sterkere koppeling. De
sterkte van de koppeling wordt verder bepaald door de grootte
van de rcactantie van het onderdeel, dat de koppeling tot stand
brengt t.o.v. de gelijksoortige reactanties van beide trillingskringen. Is Xk de koppelreactantie en zijn Xx en X. resp. de gelijk
soortige reactanties van de primaire- en secundaire kring, dan is
de koppelingsgraad k gelijk aan k = Xk/V (Xi • Xs).
In fig. 20 zijn de meest gebruikelijke koppelingen van trillingskringen geschetst. Fig. 20a stelt voor de indirecte inductieve
koppeling, waarbij de koppeling tot stand wordt gebracht door
)
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de wederzijdsche inductie M tusschen de spoelen L, en L,. De kop
peling wordt grooter, naarmate M grooter wordt. In de practijk
wordt M gewoonlijk grooter gemaakt door de stand van de spoelen
L, en L. t.o.v. elkaar te veranderen. De koppeling is het grootst,
wanneer de middelpunten van de spoelen samenvallen. In lig.
206 is de directe inductieve koppeling geschetst; een deel L,'
van de spoel van de primairkring maakt deel uit van de secundaire.
c

lc,

l1ct
c.
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De koppeling wordt sterker naarmate het deel L/grooter is t.o.v.
L,. De fig. 20c en 20d stellen resp. voor de indirecte en directe
capacitieve koppeling. Bij de indirecte koppeling neemt de koppelingsgraad toe naarmate de capaciteit van de koppelcondensator C toeneemt. In het geval van de directe koppeling daarentegen
neemt de sterkte van de koppeling toe, wanneer de capaciteit van
de koppelcondensator C.' wordt verkleind.
De verschijnselen die optreden bij te sterke koppeling, b.v. van
een antennekring met de tri 1lingskring van een zender, zijn
voorgesteld in fig. 21. Wanneer
we de secundaire afstemming
veranderen door de condensator
C2 te verdraaien en we maken
een grafische voorstelling van
de stroom I.,afhankelijk van de
stand van C,,dan vinden we bij
te sterke koippeling een kromme als AB'
bij terugdraaien van C2 DEFA. De stroom
-- 2
in de kring verandert dus bij
bepaalde standen van de con
Fig. 21
densator sprongsgewijze. De
waarde van C., waarbij deze sprongen optreden, is ook niet con
stant, maar afhankelijk van de richting, waarin we de condensator
veranderen. Bovendien treden in de sprongpunten ook plotselinge
frequentieveranderingen van de trillingen op. Deze onregelmatig
heden moeten we natuurlijk vermijden. Dit kunnen we doen door
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de koppeling zwakker te maken, totdat de onregelmatigheden
verdwijnen. Bij herhaling van de proef met verandering van de
afstemming vinden wc dan b.v. een regelmatige kromme zonder
sprongen, zooals bij a gestippeld is aangegeven.
Bij het instellen van de koppeling zullen we in het algemeen
vinden, dat de secundaire stroom toeneemt met de koppelingsterkte tot een bepaalde gunstigste waarde; maken we de koppeling
dan nog grootcr, dan neemt de secundaire stroom weer af en ge
woonlijk beginnen dan ook de zooeven beschreven onregelmatig
heden, wanneer de afstemming van de secundairkring wordt ver
anderd. Op deze verschijnselen komen we nog terug bij de bespre
king van het afstemmen van zenders.
Afscherming. Onder bepaalde omstandigheden is het noodzake
lijk de koppeling tusschen kringen geheel te voorkomen. Dit be
reiken we door afschermi ng .waaronder we verstaan het inbouwen van
trillingskringen of gedeelten daarvan in doozen of bussen van goed
geleidend metaal (roodkoper, messing, aluminium). Deze afscher
ming heeft tweeërlei doel: i°)het voorkomen van indirecte inductieve
koppeling; 2C) hetvoorkomen van indirecte capacitieve koppeling.
i°) Het voorkomen van indirecte inductieve koppeling door een
afscherming is een gevolg van het optreden van inductiestroomen
in het scherm (z.g. wervelstroomen), die een magnetisch veld
hebben dat tegengesteld is aan dat van de induceercnde stroom.
Buiten het scherm zal dus het magnetische veld van die inducee
rcnde stroom sterk worden verzwakt, zoo niet geheel worden opgeheven. Daarmede is dan de oorzaak van indirecte inductieve
koppeling sterk verzwakt of geheel weggenomen.
2°) Capacitieve koppeling wordt sterk verzwakt of geheel opge
heven als gevolg van het optreden van ladingen op het scherm
door de nabijheid van een geladen geleider (zie hoofdstuk I; influentie.) Worden deze ladingen weggenomen door de afscherming
goed geleidend te verbinden met een punt van vaste potentiaal
(aarde !), dan kunnen deze ladingen op het scherm verder geen
invloed uitoefenen. Mits goed geaard kan men door afscherming ook
capacitieve koppeling voorkomen.
In bepaalde gevallen is het soms ook gewenscht de spoel van een
trillingskring af te schermen van de rest, omdat doorongewenschte
capacitieve koppelingen de werking kan worden beïnvloed.
Afscherming is ook noodig, wanneer door de nabijheid van het
menschelijk lichaam (ook dit heeft electrisch gesproken een zekere
capaciteit) de afstemming van de trillingskringen wordt beïn
vloed. Ter voorkoming van dit handeffect (bodycffect) moet de
afscherming dus ook worden geaard.

HOOFDSTUK III.
DE WERKING VAN RADIOLAMPEN.
Electronenemissie. In elke geleider komen een aantal vrije clectronen voor, d.z. electronen, die zeer los in het atoom verband
staan. Deze kunnen in de geleider bewegen, b.v. wanneer een
electrische stroom doorgaat. Maar ook op andere wijze kunnen de
vrije electronen een versnelling krijgen, n.1. wanneer de atomen in
heftige beweging komen. Dit kunnen we bereiken door de geleider
te verhitten. Daarbij kan dan de snelheid van de vrije electronen
zoo groot worden, dat ze door het begrenzende vlak van de ge
leider heenbreken en zuiver als vrije electronen buiten de geleider
komen. De geleider emitteert dan electronen. Deze electronen-emissie
als gevolg van verhitting, van een thermische werking, wordt
vaak thermionische emissie genoemd. Het is daarbij onverschillig
op welke wijze de geleider de temperatuur bereikt, waarbij de
electronenemissie optreedt. Verschillende oorzaken zullen we nog
leeren kennen. In de radiolampen wordt de electronemissie ge
woonlijk bereikt door een gloeidraad met behulp van een elec
trische stroom op de gewenschte temperatuur te brengen. Het
emitteerende element is de kathode en naar gelang de gloeistroom
door de eigenlijke kathode gaat of door middel van een verwar
mingselement de kathode op temperatuur brengt, spreken we van
direct verhitte of indirect verhitte kathoden. De hoeveelheid clectronen, die een kathode per seconde kan emitteeren is, behalve
van de materiaaleigenschappen, uitsluitend afhankelijk van de
temperatuur.
Ook op andere wijze kan electronenemissie worden bereikt.
Sommige materialen hebben de eigenschap, dat ze onder invloed
van lichtbestraling electronen emitteeren. Deze methode is ont
wikkeld in de photoëlectrische cel, die in de televisie en in de klankfilm een belangrijke toepassing heeft gevonden. Daarop zullen we
niet nader ingaan.
De diode. Om de geëmitteerde electronen te kunnen gebruiken
moeten we ervoor zorgen, dat ze vrij komen in een ruimte, waarin
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niets anders aanwezig is. Vandaar, dat in de radiolampcn de ka
thode en de andere geleider zijn ingesmolten in een glazen ballon,
die, zoover de middelen van de moderne techniek het toelaten,
lucht- (eigenlijk gas-) ledig wordt gepompt. Kort gezegd: de
clectrodcn van een radiolamp worden in een vacuum gebracht. Er
zijn echter buizen, gemaakt voor bijzondere doeleinden, waarin
een weinig gas aanwezig is. Een toepassing van deze gasgevulde
buizen zullen we nog leeren kennen.
De eenvoudigste toepassing van electronenemissie hebben we in
de diode, d.i. een hoogvacuumbuis, die behalve de kathode een
tweede electrode, de anode, bevat, die als regel als een plaatje is
uitgevoerd. Wordt nu de kathode alleen door een gloeistroom ver
hit clan treden de volgende verschijnselen op. Er worden electronen
geëmitteerd, die zich rondom de kathode als een electronenwolk
verzamelen. De electronen hebben alle dezelfde negatieve ladin
gen en stooten elkaar dus af. Na cenigen tijd zal de kracht van de
in de electronenwolk verzamelde lading, de ruimtelading, op de
vrije electronen in de kathode zoo groot zijn, dat verdere emissie
wordt belet. Geven we nu de anode een positieve lading t.o.v.
de gloeidraad dan zal een deel van de electronen uit de ruimte
lading worden aangetrokken en de lading van de anode neutraliseeren. De kathode krijgt dan gelegenheid om weer nieuwe elecIrunen te emitteeren, waardoor de ruimtelading weer wordt aan
gevuld. Dit verschijnsel kunnen wc continu, doorloopcnd, maken
door de anode een positieve spanning t.o.v. de gloeidraad te
geven. De positieve lading wordt dan steeds weggenomen door
electronen uit de buis, maar ook steeds weer aangevuld uit de
stroombron, die de anode op een positieve spanning t.o.v. de ka
thode houdt. Onder deze omstandigheden zal de kathode dan ook
continu blijven emitteeren om de ruimtelading aan te vullen. De
stroombron, die de anode positief t.o.v. kathode moet houden,
zal continu stroom moeten leveren. In de buis is een continue
electronenstroom van kathode naar anode. Er treedt dus een elcctrische stroom op door de diode. De richting van deze stroom is
tegengesteld aan de bewegingsrichting van de electronen, zooals uit
de definitie van positieve en negatieve lading volgt. Samenvat
tende kunnen we dus zeggen: de batterij, die de anode op een posi
tieve spanning houdt t.o.v. de kathode levert een electrische stroom,
die in de diode van anode naar kathode gaat, vandaar naar de min
pool van de batterij en door de batterij naar de anode.
Een korte overweging zal ons doen vinden, dat in een diode een
stroomdoorgang in omgekeerde richting onmogelijk is. Een diode
laat dus éénzijdig een electrische stroom door en wel van de anode
naar de kathode. Van deze eigenschap wordt gebruik gemaakt in
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de gelijkrichters, dat zijn apparaten, die, gebruik makende van de
eenzijdige stroomdoorlaat van de diode, wisselstroom omzetten in
een pulscerende gelijkstroom.
In enkele opzichten gedraagt de diode zich als een weerstand,
in andere weer niet. Op de werking van een diode is de wet van
Ohm dan ook niet van toepassing, zelfs niet wanneer de diode
stroom doorlaat. Het gedrag van een diode kunnen we weer liet
beste grafisch voorstellen door een z.g. karakteristiek, waarbij in
horizontale richting de grootte van de anodespanning wordt uit
gezet, in verticale richting de grootte van de anodestroom. Bij
elke waarde van de anodespanning Va behoort een bepaalde waarde
van de anodestroom Ia. Een karakteristiek van een diode is b.v.
geschetst in fig. 22. Daaruit lezen we dan b.v. af, dat bij ecu anode
spanning Va = 30 volt de stroom 5 mA. is en bij \ a — 50 volt
toegenomen is tot 9 mA. Door
de karakteristiek kunnen we
1.
dus het geheele gedrag van de
n*
diode voorstellen. We lezen
daaruit b.v. af, dat de stroom
/
nul is, wanneer de anodespan
Li
ning nul is. Ook dat de stroom
7-------- Tb
bij toenemende positieve ano
±7 7
despanning eerst langzaam op
loopt, dan wat sneller om dan,
via een gebied, waar de toena/
________
_ ^
me zeer langzaam is, eindelijk
10 ao 50
o v va
constant te worden d.w.z. niet
pjg 22
meer toe te nemen met grooter
’
wordende anodespanning. De
laatste toestand noemen we verzadiging van de diode; blijkbaar
is de anodespanning dan zoo groot, dat alle electronen, die per
seconde door de kathode worden geëmitteerd, noodig zijn voor
stroomdoorgang. De spanning waarbij de verzadiging optreedt,
is de verzadigingsspanning, de stroom, die dan door de diode gaat,
de verzadigingsstroom. Wanneer de verzadiging is ingetreden, kan
de anodestroom alleen nog maar worden vergroot door de tempe
ratuur van de kathode te verhoogen, waardoor de emissie toeneemt.
Hoewel bij elke anodespanning een bepaalde stroom loopt, kun
nen we toch niet spreken van de weerstand van een diode, omdat
we voor verschillende stroomen verschillende weerstanden vinden.
In verband met het gebruik van de diode interesseeren we ons
meer voor de stroomvera ndering, die het gevolg is van een bepaalde
spanningsveranrfer/wf. Deze verandering vatten we samen in het
begrip inwendige weerstand, waaronder we verstaan de spannings-
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verandering in volt, gedeeld door de stroomverandering in am
père, die daarvan het gevolg is. Deze inwendige weerstand kunnen
we afleiden uit de karakteristiek. B.v. in fig. 22. Bij een spanning
van 30 volt is de stroom 5 111A.; bij 40 volt 7 mA. Een spannings
verandering van 10 volt geeft dus een stroomverandering van
2 mA of o,oo2A. De inwendige weerstand is dus Ri = 1010,002 =
5000 ohm. De inwendige weerstand is niet heelemaal constant,
maar toch vrijwel, behalve bij zeer lage spanningen of in de buurt
van de verzadiging, als een constante te beschouwen.
De triode. Van grooter belang dan de dioden zijn, voor de radio
techniek en verwante vakken, de trioden. Bij een diode kan, bij
constante gloeispanning, de anodestroom slechts op één wijze
worden veranderd n.1. door verandering van de anodespanning.
Bij een triode echter op twee manieren. Een triode onderscheidt
zich daardoor van een diode, dat tusschcn kathode en anode een
derde elcctrode is aangebracht, het rooster. Dit rooster is geen
massieve electrode, doch heeft openingen; het wordt b.v. als een
spiraal rond de kathode gewonden of als een cylinder van gaas.
Door het rooster kunnen de geëmitteerde electronen de plaat be
reiken, maar het rooster zal van invloed zijn op de grootte van de
clcctronenstroom, ook wanneer het heelemaal „vrij” is, d.w.z.
met geen ander onderdeel verbonden.
De invloed van het rooster kunnen we als volgt beschouwen.
Veronderstellen we, dat het rooster een negatieve spanning heeft
t.o.v. de kathode, dan zal het rooster een negatieve lading hebben
en zal dus de geëmitteerde electronen afstooten. Voorzoover die
electronen zich bevinden tusschcn rooster en kathode, worden ze
teruggedreven naar de kathode. De negatieve lading van het
rooster vergroot a.h.w. de ruimtelading; het aantal electronen,
dat in staat is de gloeidraad te verlaten, wordt dus kleiner. Door
het rooster een negatieve lading te geven t.o.v. de kathode, wordt
dus het aantal geëmitteerde electronen verkleind en kan zelfs tot
nul worden gereduceerd.
Omgekeerd wordt door een positieve spanning van het rooster
t.o.v. de kathode een soortgelijke werking verkregen als bij de
plaat van de diode. Er zal een stroom gaan loopen vanaf de gloei
draad door de batterij, die het rooster positief houdt naar het roos
ter en door de ruimte tusschen rooster en kathode weer terug naar
de kathode. Dit is de roosterstroom. Maar er gebeurt ook nog iets
anders. Het rooster heeft openingen en een deel van de electronen,
die onder invloed van de positieve roosterspanning naar het
rooster bewegen, zullen door de mazen van het rooster vliegen en
in de ruimte tusschen rooster en anode komen. Welke gevolgen
dit heeft, zullen we direct zien.
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Geven we anode en rooster van een triode bepaalde spanningen
t.o.v. de kathode, dan zal er een bepaalde anodestroom loopen (en
een roosterstroom, wanneer het rooster positief is). Veranderen we
nu alleen de anodespanning, dan zal ook de anodestroom veran
deren, op een wijze, als bij de diode werd beschreven. Op deze
wijze krijgen we een anodespannings-anodestroomkarakleristiek van
de triode. Deze ia - va karakteristiek is echter niet de eenige,
want bij een andere waarde van de roosterspanning vinden we ook
weer een ander verloop van de ia - va-kromme. In fig. 23 zijn b.v.
eenige ia - va karakteristieken geschetst, resp. opgenomen bij
verschillende waarden Vg,, vg2 .... van de roosterspanning.
Bij voldoende hoogc anodespanning v'ordt ook weer de verzadi
ging bereikt.
De boven omschreven invloed van negatieve *) roosterspanning
op de elcctronencmissie
kunnen we steeds tegen
werken door de anode
spanning maar hoog ge
noeg te maken. liet is
Ia
7
dus mogelijk, zooalsook
-I»
uit fig. 23 blijkt, dat bij
bepaalde waarden van
_9i
v't
anodespanning de ano
destroom nul is. Des te
meer negatief de roos
terspanning, destegroo/
ter moet de anodespan
7
y
ning worden gemaakt,
---- v Va.
voor de anodestroom be
gint te loopen. I11 fig. 23
lrig- 23
moeten vga en vg., dus
negatieve roosterspanningen zijn en bovendien moet vg4 grooter
dan vg3 zijn. Des te hooger de negatieve roosterspanning, des te
meer zal de ia-va-karakteristiek in het diagram naar rechts schui
ven.
De grootte van de anodestroomverandering, uitsluitend als ge
volg van de anodespanningsverandering, drukken we ureer uit
door de inwendige weerstand van de triode. De inwendige weerstand
van een triode in ohm is gelijk aan de anodespanningsverandering
in volt, gedeeld door de anodestroomverandering in ampère, die
daarvan het gevolg is.
Ook zonder de anodespanning te veranderen kunnen wc de ano-
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*) In hei vervolg zullen we bij aanduiding van tcckcn van rooster- of plaat-spanning de
aanduiding „t.o.v. kathode" weglaten.
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destroom regelen en wel door bij constante anodespanning de
roosterspanning te veranderen. Maken wc het rooster steeds meer
negatief, dan zal de invloed van de anodespanning op de geëmit
teerde electronen steeds kleiner worden en de anodestroom dus
ook. We kunnen het rooster zelfs een zoo groote negatieve spanning
geven, dat de anodestroom nul wordt. De lamp is dan z.g. „dichtgedrukt” of „dichtgeknepen". Zooals we boven hebben gezien,
kunnen we dan alleen weer een anodestroom doen ontstaan, door
de anodespanning te vergrooten.
Maken wc het rooster positief, dan gebeurt het volgende:
i°) gaat er roosterstroom loopen; 2°) de anodestroom wordt grooter, door de electronen, die, als gevolg van de snelheid, die ze
door de aantrekking van het rooster hebben gekregen, door de
mazen heenglippen. Bij constante anodespanning kunnen we, bij
voldoende hooge positieve roosterspanning, ook weer de verzadigingsstroom bereiken.
De invloed van de roosterspanning stellen we voor door de
a ii odes iroo m - roosters pa u n ings*« *)
karakteristieken. Van deze iaYj.-karakteristieken geeft fig.
%
2.| een voorbeeld. Voor ver
schil lende anodespann ingen
vinden we weer verschillende
ia-Vc-krommen. Hoe hoogcr de
%
anocdespanning, des te meer
schuift de in-Vg-karaktcristiek
o
naar links, want des tegrooter
moet de negatieve rooster
spanning worden gemaakt om
A /
/
de lamp „dicht" te drukken.
Üe invloed van de rooster
spanning op de anodestroom _ -9 -6 -<i -i O
T4 f6
Vg (VOLT)
wordt uitgedrukt door de steil
heid (S) van de lamp. Door de
Fig. 24
steilheid geven we aan, hoe
groot de anodestroomverandering is tengevolge van i volt
roosterspanningsverandering. De steilheid wordt gewoonlijk uit
gedrukt in mA. per volt. Op gelijksoortige wijze als de inwen
dige weerstand uit de ia-va-karakteristiek wordt afgeleid, be
palen we uit de ia-vB-karakteristiek de steilheid. Steilheid en
inwendige weerstand van een triode zijn vrijwel constant, behalve
wanneer ze wordt gebruikt in het gebied van het „afknijppunt”
of in de buurt van de verzadiging.
Om een bepaalde anodestroomverandering te krijgen, kunnen we
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bij een triode öf de anodespanning öf de roosterspanning veran
deren. Wanneer we de karakteristieken van een triode bestudeeren zullen we echter vinden, dat, om dezelfde anodestroomverandering te verkrijgen, de anodespanning méér moet worden ver
anderd, dan de roosterspanning. Beschouwen we b.v. fig. 24, die
een bundel ia-Vg-karakteristieken van een bepaalde lamp geeft .
Stel nu dat we bij va = 150 V. de roosterspanning op — 2Y.
hebben ingesteld. Het punt A geeft ons de waarde van de anodestroom ia, =1.5 mA. Laten we nu vg = — 2 en veranderen we
de anodespanning tot 200 V. dan wordt ia, =3,7 mA. volgens
punt B op de betreffende karakteristiek. Dus 50 volt anodespanningsverandering geeft een stroomverandering van 3,7 — 1,5
2,2 mA. Maar wanneer we va = 150 V. laten en we brengen v;.
op nul, dan wordt de anodestroom (volgens C) ook 3,7 mA. We
zien dus dat een roosterspanningsverandering van 2 volt op de
anodestroom hetzelfde effect heeft als een anodespanningsverandering van 50 volt n.1. een anodestroomverandering van 2,2 mA.
Deze eigenschap drukken we uit door de versterkingsfactor (g; van
de triode. Deze is gelijk aan de verhouding van anodespanningstot roosterspanningsverandering, die gelijke anodestroom veran
dering geven. In het genoemde voorbeeld is de versterkingsfactor
dus: g = 8% = 25.
De z.g. lampconstanten Ri, S en g van een triode zijn niet on
afhankelijk van elkaar. Dit blijkt wel wanneer we de definities
goed bestudeeren. Het onderlinge verband wordt bepaald door de
lampenformule (formule van Barkhausen) n.1. Ri x S — 1000 g,
waarin Ri in ohm en S in mA/volt.
Uit de definitie van de versterkingsfactor volgt ook, dat we de
anodestroom nul kunnen maken, dus de lamp kunnen „dicht
knijpen”, wanneer we bij anodespanning va een negatieve rooster
spanning gelijk aan va/g toepassen. Immers bij va = o, vg = o
is ia = o. Bij anodespanning va, en vg = o is de anodestroom
ia,; een anodespanningsverandcring va, geeft dus een stroomverandering iai. Deze kunnen we te niet doen, door toepassing van
een roosterspanningsverandering, dieg-maal zoo klein is, in tegen
gestelde richting. Dus bij —va,/'g is de plaatstroom weer nul.
Des te grooter deze waarde va/g is, dus des te meer negatieve
roosterspanning we moeten aanleggen, des te ruimer is de lamp.
De grootheid va/g noemen we de roosterruimte van de triode. Bij
verschillende toepassingen van de triode is de roosterruimte een
maatgevende factor voor de bruikbaarheid.
Anodedissipatie. Wanneer een lamp bij een zekere anodespan
ning een zekere anodestroom opneemt, dan wordt een zeker ver
mogen opgenomen door de lamp. Dit vermogen wordt in de lamp
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in warmte omgezet en verwarmt de anode van de lamp. Dit wordt
de anodedissipatie genoemd. Het gevolg van de verhitting van de
anode kan tweeerlei zijn: a) de anode gaat electronen emitteeren,
er treedt z.g. secundaire emissie op; b) de anode zelf kan gasdeeltjes
loslaten of ontwikkelen, waardoor het vacuum van de lamp wordt
verkleind. Ineen triode kan secundaire emissie niet zooveel kwaad,
omdat de electronen toch weer door de plaat worden aangetrokken.
Alleen, wanneer het rooster een positieve spanning zou krijgen,
grooter dan de anodespanning, kunnen afwijkende verschijnselen
optreden.
Het vrijkomen van gasdecltjcs kan ernstiger gevolgen hebben.
Door botsing van de electronen tegen de gasmoleculen kunnen
electronen vrijkomen, terwijl de resten van de moleculen een posi
tieve lading hebben (ionisatie). Op die wijze kan het gas meewerken en de anodestroom belangrijk vergrooten (wat weer verdere verhitting van de anode ten gevolge heeft, enz.). De stroom
door de lamp heeft dan niet meer zuiver het karakter van een
clcctronenstroom, maar van een stroom door gas (ontladingsstroom in gas) en het verschijnsel gaat gepaard met lichtverschijn
selen („blauwen” van de lamp). De lamp wordt „zacht" d.i.
gashoudend en is voor normale radiotechnische doeleinden niet
meer te gebruiken, omdat de werking veel minder stabiel is, dan
van een „harde” d.i. een hoogvacuum-lamp.
Om deze verschijnselen tengevolge van de anodedissipatie te
voorkomen, wordt steeds bij de lampen opgegeven hoeveel de
maximaal toelaatbare anodedissipatie, of kortweg maximum anode
dissipatie is. Men doet het beste de instelling van de lamp in
werkingstoestand steeds zoo te maken, dat deze maximaal toe
laatbare dissipatie niet continu, of liever heclemaal niet wordt
overschreden, op straffe van ontijdig onbruikbaar worden.
Principe van de triode als versterker. Van de eigenschap, dat
een Vg-verandering een grootere invloed op ia heeft, dan een
evengroote va-verandering, wordt een dankbaar gebruik gemaakt
bij vrijwel elke toepassing van de triode. Toepassing van deze
eigenschap vinden we elders in dit boek uitvoerig besproken, maar
we zullen hier de werking van de triode als versterker even prin
cipieel beschouwen.
Hen principieele schakeling van de lamp als versterker is gegegeven in fig. 25. De roosterkring heeft een zekere constante
spanning vg, maar de werkelijke spanning van rooster t.o.v.
kathode kan worden veranderd door tusschen de klemmen A en
B een spanning eg aan te leggen, die in de practijkk steeds een wisselspanning is. De anode is via een weerstand R. met de plaatspanningsbatterij V verbonden. Is nu eg = o, m.a.w. de rooster-
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spanning gelijk aan vg, dan gaat door de triode een constante
stroom Ia. Deze stroom geeft in de weerstand R een spanningsverlies IaR en de anodespanning is dus Va = V — IaR.
Gesteld, dat wc nu tusschen A en
B een spanning eg aan leggen, dan
hebben we dus een roosterspanningsRi..
R
verandering eg. Deze zal een anodei
B
spanningsverandering ea geven, die
owe als volgt kunnen vinden. Ken
i
roosterspan n i ngsverander ing heeft
e9
hetzelfde effect als een anodespano-H|||-----—
ningsverandering, die g-inaal zoo
A v/_
groot is. Maar deze anodespanningsVq
verandering, die we vn zullen noe
men, komt niet ten volle tot haai
V
recht, omdat behalve de inwendi
ge lampweerstand, ook de plaatFig. 25
kringweerstand van invloed is. De
verandering va = gcg in de plaatkring werkt dus in een weerstand
Ri -f- R. De anodestroomvcrandcring ia is dus ia = gcg/(Ri -f R).
De anodestroom wordt dus Ia ± ia, afhankelijk van het feit of
eg een verandering in positieve of negatieve richting heeft ge
geven. De anodespanning Va' is dus Va' = V — (Ia d ia)R. de
verandering ea dus ea = Va — Va' = V — IaR — {V — (Ia ± ia)R}
= ± iaR. We vinden dus voor de anodespanningsverandcring:
R
ea =
gegRi + R’
waarbij het mintccken erop wijst, dat de anodespanningsverandc
ring tegengesteld is gericht met de roosterspanningsverandering.
Toename roosterspanning beteekent dus afname anodespanning en
omgekeerd, waarbij we onder toename verstaan: meer positief
worden.
De verandering ea is dus grooter, dan de verandering eg, want
g is grooter dan 1 en we kunnen R t.o.v. Ri steeds zoo kiezen, dat
R/(Ri + R) grooter is, dan i./g. Spanningsversterking is dus mo
gelijk, d.w.z. in de plaatkring kunnen we grootere spanningsver
anderingen krijgen, dan die in de roosterkring werkzaam zijn.
Om die versterking te krijgen is het niet strikt noodig een weer
stand in de plaatkring op te nemen, wanneer we er maar voor
zorgen dat er een element aanwezig is, dat a.h.w. stroomveranderingen omzet in spanningsveranderingen, een rcactantie dus. Dit
kan b.v. zijn een smoorspoel of de primaire van een transformator
of een trillingskring. Alleen een zuivere condensator — ook een
^O.
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reactantie — is niet mogelijk in de plaatkring, omdat het voor
de werking van de lamp noodzakelijk is, dat er een gelijkstroomverbinding bestaat tusschen plaatspanningsbattcrij en anode.
Een gclijkstroomverbinding, in welken vorm ook, is noodig
tusschen rooster en kathode van de lamp. Wanneer deze niet be
staat, m.a.w. wanneer het rooster „vrij” is, of de roosterkring
open, dan zal de lamp automatisch dicht slaan, omdat zich electronen op het rooster verzamelen, die het rooster een zoo groote
negatieve lading kunnen geven, dat de anode-stroom nul wordt.
Als regel zal dit niet optreden in de rusttoestand, omdat de iso
latie tusschen rooster en kathode altijd een weinig „lek" is, en
te groote rooster lading dus kan worden afgeleid. Wc kunnen het
rooster dus alleen dan via een condensator — en dit gebeurt heel
vaak, wanneer we de anodespanningsverandering van een voor
gaand.; lamp willen gebruiken en de anodegelijkspanning moeten
blokkelen - - een wisselspanning toevoeren, als we ervoor zorgen,
dat do >r een z.g. lekweersiand tusschen rooster en kathode de ont
wikkeling van een vrije negatieve roosterlading wordt voorkomen.
De schermroosterlamp of S-tetrode. Uit de beschouwing over
de irioden volgt, dat op elk oogenblik de waarde van de anodestroom wordt bepaald door de op dat oogenblik hccrschende
waarden van rooster-en anodespanning. Beschouwen we de anodekring, dan moeten wc, behalve de oogenblikswaardc van va, ook
die van vg in rekening brengen. De anodestroom ia wordt dan
bepaald door de spanning va + gvg, omdat de roosterspanning
een g-maal zoo groote invloed heeft als de anodespanning. Deze
spanning va -f gvg, die de oogenblikswaardc van ia bepaalt,
noemen we de stuurspanning van de triode. Verandering van de
stuurspanning geeft verandering van ia en deze geeft de spannings
verandering in de plaatkring.
Nu is bij een triode als versterker de stuurspanning bepaald
door: i°) de oogenblikswaarde van de roosterspanning; 2°) de
grootte van de plaatkringbelasting d.i. de in de plaatkring werk
zame impedantie. Want de plaatkring belasting geeft een anode
spanningsverandering, die, zooals we hebben gezien, tegengesteld
is aan de roosterspanning; dit noemen we anodeterugwerking. Daar
door is bij een triode als versterker de stuurspanningsverandering
steeds kleiner, dan we als gevolg van de roosterspanningsverandering zouden verwachten. Daardoor is de spanningsversterking
d.i. de verhouding van anodespannings- en roosterspanningsverandering bij een triode steeds kleiner dan de versterkingsfactor g.
Afgezien van deze verkleining van de versterking zullen we later
nog zien, dat de anodeterugwerking ook nog andere effecten geeft,
die beter kunnen worden vermeden.
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Een lamp zonder, of met uiterst kleine anodeterugwerking heeft
vele voordeelen boven een triode. Zulk een lamp hebben wc in de
schcrmroosterlamp of S-tetrode, d.i. een lamp met vier electroden
n.1. de kathode, het normale rooster, de anode en tusschen het
normale rooster en de anode een tweede rooster, het schermrooster.
Het normale rooster wordt hier stuurrooster genoemd, omdat in
een ideale S-tetrode, waarbij de anodeterugwerking dus nul is, de
stuurspanning enkel en alleen kan worden veranderd door de
stuurroosterspanning te veranderen (vóórondersteld dat dcschcrmroosterspanning constant is !). In een S-tetrode krijgt het schermrooster een constante positieve spanning t.o.v. de kathode.
De werking en eigenschappen van een S-tetrode kunnen we het
beste verklaren door te denken, dat de lamp bestaat uit twee
trioden „inéén”. En wel een triode gevormd door de kathode, het

Foio N. S F. RADIO
Fig. 26. Enkele lamptvpcn voor gebruik in amatcurzcndcrzcndcrs.
Links: Philips QC M/IS, ccn schcrmroostcrlamp voor ccn anodespanning
van 500 Volt en ccn anodcdissipatic van 15 Watt.
Midden: Philips QB s/-s, ccn schcrmroostcrlamp voor 2000 Volt anode
spanning cn 75 Watt maximale anodcdissipatic.
Rechts: Philips MC */oi. ccn triode voor 1000 Volt anodespanning cn 60
Watt maximale anodcdissipatic, speciaal geschikt als modulator in ccn tclcfoniczcndcr.

stuurrooster en het schermrooster, waarbij de laatstgenoemde
electrode dan fungeert als „anode” ; en een tweede triode gevormd
door stuurrooster, schermrooster en anode, waarbij dan het stuur
rooster de functie van „kathode” vervult. Deze denkbeeldige,

47
a.h.w. in serie geschakelde, trioden zullen we resp. met I en II
aanduiden.
Triodc I gedraagt zich geheel als een normale triode, maar de
,.anodestroom”-veranderingen worden uitsluitend bepaald door
de spanningsveranderingen van het stuurrooster. Want de scherm roosterspanning, en dat is de „anodespanning” van triode I,
wordt constant gehouden en , .anodeterugwerking ” is in deze
triodc dus uitgesloten.
De electronenstroom van triode I, die door het stuurrooster
wordt doorgelaten, vormt nu a.h.w. de „emissie” van de „ka
thode” van triode II. Hierin hebben schermrooster en anode
beide een positieve spanning t.o.v. de „kathode” en omdat er
geen ruimteladingsverschijnselen in deze triode II optreden, zal
ze in de „verzadigingsstroom” loopen. Daarvan zal het scherm
rooster een groot deel opnemen en de schcrmroosterstroom leveren,
terwijl de anodestroom uitsluitend wordt gevormd door de clectronen, die door de mazen van het schermrooster heenglippen. Dit
aantal wordt bepaald door de spanning van het schermrooster
t.o.v. stuurrooster (de „kathode” van II), die de snelheid van de
electronen bepaalt en dus de kans om door de mazen heen te schie
ten. Daar de schermroostcrspanning constant is, zal bijI constante stuurroosterspanning (dus constante „emissie” in II).
de anodestroom uitsluitend door de spanning van het scherm
rooster worden bepaald, m.a.w. verandering van de anodespan
ning heeft geen invloed op de anodestroom. Veranderen we nu de
stuurroosterspanning en als gevolg daarvan de „emissie” van
triodc II, dan zullen anode- èn schermroosterstroom veranderen.
Door de plaatkringbelasting zal nu de anodespanning ook veran
deren, maar de anodestroom kan daardoor niet meer veranderen,
omdat deze bepaald is door de constante schermroosterspanning.
Anodeterugwerking is dus uitgesloten. Dit zou de toestand zijn in
een ideale S-tetrode; deze is practisch alleen te benaderen.
De ideale S-tetrode zou oneindig groote versterkingsfactor en
inwendige weerstand hebben. Dat dit practisch niet te verwezen
lijken is, kunnen we gemakkelijk inzien. Het schermrooster moet
openingen hebben om de electronen, die de anodestroom leveren,
door te laten. Maar dan kan het niet anders of de anodespanning
moet, door de mazen van dit rooster heen, ook van invloed zijn
op de anodestroom van triode II. Deze invloed kan wel zeer klein
worden gemaakt door de mazen van het schermrooster zeer fijn te
maken, maar is niettemin aanwezig. De „stuurspanning” van
triode 11 is dus voor het grootste deel bepaald door de schermroos
terspanning, maar toch ook nog voor een klein deel (bij practisch
uitgevoerde S-tetroden ongeveer 2 a 3%) van de anodespanning.
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Nu is de „anodespanning” van triode I weer gelijk aan de
„stuurspanning” van triode II en dus ook weer iets afhankelijk
van de anodespanning van de tetrode. Een kleine anodeterugwerking van anode op stuurrooster is dus in een S-tetrode practisch steeds aanwezig en het gevolg is, dat nóch de versterkingsfactor, nóch de inwendige weerstand
van dit lamptype oneindig groot
V«.Vjq,
;■>
kunnen zijn.
Deze beschouwingen zijn nog eens
toegelicht, door de ia-vg karakteristieken van een S-tetrode, ge
schetst in fig. 27. Deze karakteristie
ken zijn getcekcnd voor twee verVs9,)vss* schillende waarden van de schermroosterspanning vSg. Bij elk van de
ze spanningen vsgl en vsg2 zijn tel
kens drie karakteristieken getcekcnd
--------- - voor drie verschillende waarden (1,
v9 2 en 3) van de anodespanning va.
We zien duidelijk, dat de invloed
Fig. 27
van de anodespanning op de anodestroom zeer klein is, terwijl die van de scherm roosterspanning
nogal belangrijk is.
Naast deze uitstekende eigenschappen heeft de S-tetrode echter
afwijkingen, waarmee we, vooral bij het gebruik van deze lampen
in de versterkertrappen van een zender, terdege rekening moeten
houden. Dit blij kt duidelijk, wan
neer we van een schcrmroosterla
lamp een ia-va karakteristiek
opnemen bij constante waarden
van stuur- en schcrmroosterspanning. Een voorbeeld van
zulk een karakteristiek is ge
schetst in fig. 28. De anodestroom neemt eerst normaal toe
met va. om dan plotseling, met
VS<3
Va 1
Va een vrij scherpe knik af te gaan
nemen, ook al neemt va toe.
Fig. 28
Pas wanneer de anodespanning
ongeveer even groot is geworden als de schermroosterspanning,
wordt het verloop weer min of meer normaal en loopt ia steil
op om uiteindelijk de vrij constante waarde aan te nemen, die
we bij de tetrode verwachten. De verklaring voor deze afwijking
inde ia-va karakteristiek is, dat bij een zekere anodespanning
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va, en de daarbij optredende anodestroom, secundaire emissie aan
de anode begint op te treden. Het schermrooster heeft nu echter
een positieve spanning, grooter dan de anode en zal deze secun
daire electronen aantrekken. Daardoor ontstaat een stroom van
schermrooster naar anode, die dus de normale anodestroom tegen
werkt en onder omstandigheden zoo groot kan worden, dat de
anodestroom omkeert van richting. Deze tegenwerking blijft be
staan, tot liet spanningsverschil tusschen schermrooster en anode
klein is geworden en de positieve spanning van de anode en de
normale anodestroom weer de overhand krijgen. Vanaf het punt,
waar de anodespanning iets grooter is, dan de schermroosterspanning begint de eigenlijke werking van de S-tetrode. Bij de behan
deling van gestuurde zenders zullen we zien, dat we rekening heb
ben te houden met deze afwijkingen en welke moeilijkheden deze
kunnen geven.
De penthode. Bij de penthode is het effect als gevolg van de
secundaire emissie van de anode, geheel uitgeschakeld door tus
schen schermrooster en anode een derde rooster in te bouwen, dat
direct met de kathode wordt verbonden. Dit rooster, dat a.h.w.
de secundaire emissie van de plaat opvangt en afvoert naar de
kathode, voorkomt het optreden van de in fig. 28 geschetste af
wijking. Bij een penthode loopt de ia-va karakteristiek steil om
hoog om bij betrekkelijk geringe anodespanning reeds de vrij
wel constante waarde van ia te geven. Overigens is de werking
van de penthode als die van de S-tetrode.
De inwendige lampcapaciteiten. De electroden van een radiolamp vormen a.h.w. condensatoren t.o.v. elkaar, die soms van
invloed zijn op de werking, die we van de lamp verwachten, Van
deze inwendige lampcapaciteiten zijn de anode-kathode-capaciteit
(Cak) en de rooster-kathode-capaciteit (Cgk) van betrekkelijk
ondergeschikt belang. De anode-rooster-capaciteit echter kan in
zcndschakelingcn een belangrijke rol spelen. Bij trioden is Cag vrij
groot en kan soms worden benut om generccrcn te bevorderen,
doch is juist bij versterkcrlampen heel lastig. Bij de S-tetrode is
Cagl d.i. de anode-stuurroostercapacitcit zeer klein, omdat tusscïicn deze electroden in de vorm van het schermrooster, een sta
tische afscherming is aangebracht. De invloed van de diverse in
wendige lampcapaciteiten zal bij de toepassingen van de radiolampen nader worden besproken.
De aanduiding van lampen. Zooals we weten, is de maximaal
toelaatbare anodedissipatie een belangrijke factor voor de lamp.
Wanneer het vermogen van een lamp wordt opgegeven, dan wordt
daarmede als regel bedoeld de maximaal toelaatbare anodedissi
patie. Dit beteekent dus, dat we de werkingstoestand van de lamp
B & H, Amatcur-zcndcrs

4

;

50

zoo mogen instellen, dat in de lamp niet meer, dan het maximum
wordt gedissipeerd. Het vermogen, dat we dan in de plaatkring
van de lamp ter beschikking kunnen hebben, mag dan veel grooter
zijn.
Een tweede factor van belang is de spanning, die we continu
tusschen anode en kathode mogen toepassen. Daarop is de isolatie
berekend. Ook die spanning wordt gewoonlijk opgegeven. Tijdens
de werking van de lamp kan op bepaalde oogenblikken de spanning
tusschen anode en kathode wel ongeveer 2-maal zoo groot worden,
maar in rusttoestand mag de aangegeven maximale spanning niet
worden overschreden.
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HOOFDSTUK IV.
DE RADIOLAMP ALS VERSTERKER EN GENERATOR
VAN H.F. TRILLINGEN.
De functie van een radiolamp als versterker of als generator
wordt juister aangeduid door het begrip omvormer. Want we
voorzien de lamp van een zekere gelijkstroomenergie, die door de
anodeketen wordt opgenomen en we zorgen ervoor, dat de roosterspanning zoodanig verandert, dat een gedeelte van de energie in
tic anodeketen wordt omgevormd in wisselstroomenergie van de
gewenschtc frequentie. We onderscheiden twee groepen:
a) de vreemdbekrachtigde genera
toren of versterkers;
b) de zcllbekrttchtigcnde generato
ren of oscillatoren; dit zijn die
schakelingen, die zonder extra
bekrachtiging of excitatie de tril
lingen opwekken.
Vreemdbekrachtigde genera- v0'*v'Vtoren. In het vorige hoofdstuk is
in principe de werking van een
radiolamp als versterker reeds be
sproken. In fig. 29 is een en ander
nog eens geschetst, waarbij is
aangenomen, dat de roosterspanningsverandering eg sinusvormig
verloopt. De roosterspanning is vg*
dus vg = Vg + e8, dat is een con
stante spanning, waarop een wis- 0
selspanning gesuperponeerd is. Is
de plaatspanning Vp*) en eg = o,
dan zal de lamp een anodestroom lp opnemen en de anodespanning
Fig. 29
*) In het vervolg zullen wc door plaatspanning aangeven de batterijspanning; door plaatstroom dc door die batterij geleverde gemiddelde stroom lp.
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zal zijn Va = VP — IpR. Deze toestand blijft zoo, wanneer alle
spanningen constant zijn.
Nu sluiten we in de roosterkring een sinusvormige spanning eg
aan; de roosterspanning verandert dus op de wijze zooals in liet
onderste diagram is aangegeven. In horizontale richting is de tijd
t uitgezet, in verticale richting de spanning vg = Yg -f eg op
verschillende tijdstippen. In het bovenste diagram is het verloop
van de anodestroom en anodespanning op dezelfde wijze uitgezet,
de rusttoestand (dus bij eg = o) voorgesteld door de stippellijnen
Va en IP en de werktoestand bij sinusvormige excitatie m de
roosterkring door de lijnen va en ia.
Wanneer de roosterspanning grooter wordt (d.w.z. minder ncis,.
gatief), dan zal de anodestroom toenemen.
, .Het gevolg daarvan
.
dat het spanningsverlies over de plaatkringweerstand toeneemt
en daar de plaatspanning Vp constant blijft, moet de anodespan
ning kleiner worden dan Va. Omgekeerd, wanneer de roosterspan
ning afneemt (d.w.z. meer negatief), zal de anodes-room i., alnemen, het spanningsverlies over R dus ook en de anooespanning
va zal toenemen. Dit is in de figuur geschetst voor een tijdsverloop
van anderhalve periode. Daarbij is stilzwijgend aangenomen, dat
de anodestroom net nul is op het oogenblik, dat de roostcrw isselspanning minimum is. Op dat oogenblik is dus geen spainnngsverlies over R en de anodespanning va dus gelijk aan de plaatspanning VP. Ook hebben we aangenomen, dat bij maximale rooster
spanning de anodespanning net nul is; de anodestroom is dan
precies gelijk aan de plaatspanning, gedeeld door de plaatknngweerstand R, zoodat de volle spanning VP noodig is om het
spanningsverlies in R te dekken. Een en ander stelt een ideale
toestand voor, die practisch niet te verwezenlijken is, maar ge
kozen om het principe van de vreemdbekrachtigde oscillator dui
delijk in het licht te stellen.
Het belangrijkste, dat we uit dit voorbeeld kunnen leeren, is
dat de roosterspanningsverandcring in phase is met de anocle
stroomverandering en dat ze */. periode voorijlt bij de anodespan
ningsverandering. Dit punt is van groot belang, omdat daaruit
valt af te leiden op welke wijze een zelf bekrachtigde generator
moet worden geschakeld.
In de zenderspractijk gebruiken we in de plaatknng geen weerstand, doch een trillingskring, een condensator en een spoel m
parallel t.o.v. de plaatkringleiding. Wanneer de roosterking met
wordt geëxciteerd, zal de normale anodestroom door de spoel gaan
en zal de condensator een lading hebben. Verandert nu de anode
stroom, dan zal ook de stroom door de spoel veranderen, maar
daardoor wordt de rusttoestand verstoord, omdat de condensator-
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lading niet meer in overeenstemming is met de nieuwe toestand.
De condcnsatorlading moet dus ook veranderen, maar deze ver
andering zal het ontstaan van een electrischc trilling tengevolge
hebben. Denken wc ons maar eens het uiterste geval n.1. dat de
roosterspanning zooveel verandert, dat de anodestroom nul wordt.
De condensator zal dan over de spoel moeten ontladen en er zal
in de trillingskring een gedempte trilling ontstaan. De frequentie
van die trilling is bepaald door de waarden van L en C van die
kring en de demping door de verhouding van R en L. Door ver
andering van de roosterspanning kunnen wc dus een trilling in de
plaat kring opwekken. Verandert de roosterspanning in de fre
quentie van de vrije trilling van de plaatkring, dan zal de trilling
in die kring het sterkst zijn en bovendien ongedempt worden. Dit
zullen we voor verschillende gevallen onderzoeken,
i" Dc anodestroom verandert sinusvormig met de excitatie. In dit
geval staat de trillingskring dus in een stroomkring, waarin een
sinusvormig veranderende gelijk
stroom loopt. Principieel is dit het— ta
.".clfde, alsof degelijkstroomconstant
IA
bleet -.'11 zich daarnaast,a.h.w. daar
op afgedrukt een sinusvormige wis
selstroom ontwikkelt. De trillings
kring ondervindt geen invloed van
C=r= Lc
de gelijkstroom, maar wel van de
wisselstroom en moet een gedwon
gen trilling uitvoeren. In fig. 30
is dc situatie van de plaatkring
geschetst. Neemt de anodestroom
van de lamp toe, dan is in de LR
tak van de kring een stroomtoename in de richting van het pijltje
(richting AB). Deze stroomverFig. 30
andering wekt een zelfinductiespanning op, die de verandering tracht tegen te werken, dus in de
richting BA. Door deze spanningsverandering zal de condensator
C worden geladen. De totale anodestroomverandering ia bestaat
dus uit het verschil van de stroomtoename ïl in de inductieve tak
en dc stroomtoename ic in de capacitievc tak. Hetzelfde kan
worden afgeleid voor een stroomafname ia. Een anodewisselstroom is dus gelijk aan het verschil tusschcn de wisselstroomen
in de inductieve en capacitieve tak van de trillingskring. Wij
krijgen dus practisch gesproken een rondgaande wisselstroom in
de trillingskring en bovendien in de inductieve tak nog de plaat gelijkstroom met daarop gesuperponeerd de anodewisselstroom.
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We moeten nu nog pnderzoeken welke conditie liet gunstigst
is. Daarvoor kunnen twee voorwaarden gelden: öf de anodewissel
spanning moet zoo groot mogelijk zijn óf de stroom, dus de energie,
in de trillingskring moet zoo groot mogelijk zijn. Zoo groot mo
gelijke stroom in de trillingskring beteekent echter ook zoo groot
mogelijke anodewisselspanning, want deze is weer gelijk aan de
wisselspanning, die zich over de condensator ontwikkelt. I)e anodewisselstroom ia wordt bepaald door de roostercxcitatie, onaf
hankelijk van de trillingskring. Maar ia bestaat uit twee compo
nenten iL en ic, die weer worden bepaald door de impedanties van
de inductieve en de capacitieve tak. Deze zijn weer afhankelijk van
de frequentie van de wisselstroom, dus de grootte van de rond
gaande wisselstroom, dat is de stroom in de capacitieve arm. is
afhankelijk van de frequentie. Nu
is, zooals bekend, de stroom in een
kring, bestaande uit zelfinductie,
capaciteit en weerstand in serie (en
v v daarmee hebben we h ier te doen bij
' a' p de rondgaande stroom) het grootst,
wanneer de inductieve reactant ie ge
lijk is aan de capacitieve. De kringstroom ic d.i. de rondgaande stroom
is dus zoo groot mogelijk, wanneer
we de kring afstemmen op de fre
quentie van de exciteerende rooster wissclspanning, dus wanneer deze
1
overeenkomt met de fre
—vq frequentie
quentie van de vrije trilling van de
trillingskring. In fig. 31 isafgebeeld
het verloop van anodespanning en
Fig. 31
-stroom en roosterwisselspanning.
Het opmerkelijke in deze figuur is, dat de anodespanning in deze
schakeling belangrijkhooger kan worden, dan de plaatspanning, die
door de batterij wordt geleverd. Dit is een gevolg van het feit, dat de
anodespanning in de rusttoestand practisch onafhankelijk is van
de plaatkringimpedantie, behalve dan een klein spanningsvcrlies
in de weerstand van de spoel. De anodewisselspanning wordt uit
sluitend bepaald door de anodewisselstroom en de plaatkringim
pedantie. De anodewisselstroom ontwikkelt over die impedantie
een wisselspanning, die, gedurende de helft van de periode, de
zelfde richting heeft als de plaatspanning en de anodespanning
dus grootcr maakt dan de batterijspanning. Dit beteekent dus een
belangrijk betere werking met afgestemde plaatkring dan met
weerstand. Veronderstellen we een gelijke anodewisselstroom, dan
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kan de amplitude van de spanning bij een weerstand hoogstens
gelijk zijn aan de halve plaatspanning; bij een afgestemde plaat
kring gelijk aan de plaatspanning. De wissclstroomenergie in de
plaatkring is in het laatste geval 4-maal zoo groot als in het
eerste. Vandaar, dat als belasting van de plaatkring van een h.f.
generator nooit een weerstand wordt toegepast.
2° Gedurende een halve periode van de rooslerexcitatie is er anodestroom. Deze wei kingstoestand kan worden verkregen door toe
passing van een zoo grootc negatieve roosterspanning, dat in de
rusttoestand, zonder roosterexcitatie dus, de anodestroom net nul

van
van
PAOLL tc Amsterdam.

is. 'De anodespanning is dan gelijk aan de plaatspanning. Neemt
nu de roosterspanning toe, als gevolg van de excitatie, dan zal
er een anodestroom gaan vloeien. Hierdoor ontwikkelt zich een
spanning over de plaatkringspoel en de condensator wordt ge
laden. Na verloop van een halve periode van de roosterexcitatie
zal de anodestroom weer ophouden te bestaan en de plaatkringcondensator ontlaadt over de spoel. Er ontstaat een gedempte
vrije trilling, waarvan de frequentie bepaald is door de waarden

!
!

1

i

I

>

56
L en C van de kring. Deze trilling duurt, totdat de volgende anodestroomstoot komt en de condensator opnieuw wordt geladen.
Wanneer de stroomstoot voorbij is, ontstaat weer de gedempte
trilling van de condensatorontlading.
Nu is het bekend, dat een gedempte trilling ongedempt kan
worden gemaakt, door telkens na verloop van een periode een
weinig energie toe te voeren, en wel net zoo veel als in de voor
gaande periode door demping is verloren gegaan. We kunnen dus
de in de trillingskring ontstaande gedempte trilling ongedempt ma
ken, door ervoor te zorgen, dat de anodestroomstoot, die energie
toevoert aan de trillingskring, telkens samenvalt met liet begin
van de tweede periode van de gedempte trilling. Maar dit beteekent niet anders, dan dat de periode van de roosterexcitatie gelijk
moet zijn aan de periode van de vrije trilling van de plaatkring.
Of m.a.w. de plaatkring moet worden afgestemd op tic frequentie
van de wisselspanning, die.het rooster exciteert.
Met de instelling van de negatieve roosterspanning kunnen we
nog wel verder gaan, zoodat slechts gedurende een gedeelte van
een halve periode van de roosterexcitatie door de lamp anodestroom wordt opgenomen. Ook dan ontstaat, omdat de plaatkringcondensator evengoed een lading krijgt, een gedempte trilling in
de plaatkring, die weer ongedempt kan worden gemaakt door de
kring af te stemmen op de frequentie van de roosterexcitatie.
Niettegenstaande het feit dat de anodestroom heelemaal niet
sinusvormig verandert, doet de anodewisselspanning dit wel,
omdat deze wordt opgewekt als een ongedempte trilling in de
plaatkring. Dit is een belangrijk voordeel, omdat we daardoor
het nuttig effect van de generator, d.i. de verhouding van de
wisselstroomenergie in de trillingskring, tot de door de batterij
geleverde gelijkstroomenergie, sterk kunnen opvoeren, zooals we
nog zullen zien. *)
3° De plaatkring is afgestemd op het dubbele (of een veelvoud) van
de frequentie van de roosterexcitatie. Zooals uiteengezet, kunnen
we de gedempte trilling in de plaatking ongedempt maken, door
telkens op het juiste oogenblik energie te suppleeren. We kunnen
echter de plaatkring ook zoo afstemmen, dat het aanvullen van
de verliezen in de trillingskring door de anodestroomstoot, telkens
optreedt na de tweede periode van de gedempte trilling. Dit is
b.v. voorgesteld in fig.33. De op deze wijze onderhouden trilling
is dan ook ongedempt, maar de frequentie is het dubbele van die
van de bekrachtigende roosterwisselspanning. Op deze wijze heb
ben we dus frequentieverdubbeling gekregen. Frequentieverdubbe*) Heelemaal sinusvormig is de anodewisselspanning niet
grondtrilling, harmonischcn, die echter betrekkclijk zwak zijn.

Er ontstaan dus. naast de

.

t

(

57
ling kunnen we niet krijgen, wanneer de anodestroom sinusvormig
verandert; het is dus noodig, dat de instelling van de generator
(door goede keuze van de negatieve roosterspanning) zoo wordt
gemaakt, dat de anodestroomverandering belangrijk afwijkt van
de sinusvorm en bestaat uit een serie stroomstooten.
Theoretisch ge- v
sproken, kan men
a
op de genoemde
wijze de frequen
tie verveelvoudi
gen, zooveel men
wil. Maar practischstuiten we op
bezwaren, als ongunstigewerkings°
toestand van de
0
lamp, klein nuttig
-v9
effect e.d. Fre- vs
quentie verdubbe
len en -verdrie
voudigen gaat als
Fig- 33
regel wel zonder in
tè ongunstige werkingstoestand te vervallen, maar verveelvoudi
gen in liet algemeen is moeilijk te bereiken.
Zelfbekrachtigende generatoren of oscillatoren. In het voor
gaande hebben we eenvoudig aangenomen, dat er een roosterexeitatie was. In dit gedeelte zullen we onderzoeken op welke wijze we
die roostcrexcitatie kunnen krijgen.
Wanneer we een trilling in een kring hebben, b.v. in de plaatkring van een lamp, dan kunnen we een spoeltje koppelen met
die kring en dit opnemen in de roosterkring van die lamp. In dit
roosterspoeltje wordt dan een e.m.k. opgewekt van dezelfde fre
quentie, als de stroom in de plaatkring en deze e.m.k. kunnen we
benutten als roosterexcitatie. Op deze wijze, door terugkoppelen
van plaat- op roosterkring, moet het dan mogelijk zijn, dat de
plaatkringtriiling zich a.h.w. zelf exciteert en dus ongedempt kan
worden. We zullen dit nader onderzoeken aan de hand van fig. 34.
De trillingskring wordt gevormd door spoel L en condensator C
in de plaatkring van de lamp. In de roosterkring is opgenomen
spoel Lj, gekoppeld met de plaatkringspoel. De wisselstroom in
de trillingskring induceert in L, een wisselspanning eg, die het
rooster exciteert. De grootte van de anodcwisselstroom is afhan
kelijk van deze excitatie. Willen we deze op een bepaalde waarde
houden, dan is de grootte van e8 dus bepaald. De juiste waarde
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kunnen we instellen door de sterkte van de koppeling tusschen
Li en L te veranderen. Maar niet alleen de grootte van eg is van
belang. Want bij vreemdbckrachtigde generatoren is gebleken.
dat, voor het onderhouden van de
trillingen in de plaatkring, de anodewisselspanning een halve periode
O
moet naijlen bij de roostenvisselOl
c spanning. Beschouwen wcdeoscilO
o
lator als een bijzonder geval van de
e<
O
vreemdbckrachtigde generator — en
het is eigenlijk ook niets anders —
Li
dan stellen we zonder meer vast, dat
v9
1(Co
daarbij dezelfde phaseverhoudingen
moeten gelden. Dit kunnen we vin
den door de roosterspoel op de juiste
wijze te verbinden, want onderling
verwisselen van de aansluitingen
Fig- 34
doet de richting van de geïndu
ceerde e.m.k. omkeeren t.o.v. kathode en rooster.
Als er geen terugkoppeling is, zal bij inschakelen van de lamp,
omdat er dan een anodestroomstoot optreedt, in de trillingskring
L-C een gedempte trilling ontstaan. Is die uitgetrild, dan is de
toestand stationnair geworden en de anodestroom is constant.
Veronderstellen we nu terugkoppeling met de juiste phaseverhouding dan kunnen we de volgende gevallen onderscheiden:
i° eg is te klein om de trillingen ongedempt te maken. De trilling
in de L-C kring zal nog een weinig worden geëxciteerd en dus
langer aanhouden, dan bij geheele afwezigheid van terugkoppe
ling. De demping is dus kleiner geworden; door terugkoppeling
hebben we dempingsreductie gekregen. Was de phaseverhouding
van de terugkoppeling verkeerd geweest, dan hadden we dempingstoename gekregen; de stationnairc toestand was dan vlugger be
reikt, dan zonder terugkoppeling.
2° eg is groot genoeg om de trilling ongedempt te maken . In het
kritische geval, dat eg precies de juiste waarde heeft, zullen de
trillingen dezelfde sterkte houden, die ze krijgen bij het moment
van inschakelen. Deze toestand is practisch niet instelbaar. Practisch is eg steeds grooter dan de kritische waarde; de trilling zou
het tegengestelde zijn van gedempt en steeds moeten toenemen in
sterkte. Dit doet ze ook in eerste instantie (het aanloopen of
„opslingeren "), maar omdat de anodestroom niet onbegrensd kan
toenemen, zal tenslotte een stationnaire toestand worden bereikt,
waarbij de trilling ongedempt is.
In het schema fig. 34 is over de aansluitklcmmen van de plaat-
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spanning Vp een condensator C0 aangegeven, en wel met het
volgende doel. In de plaatkring treden stroomveranderingen op;
we kunnen de anodestroom opvatten als een gelijksrtoom, waarop
gesuperjxnieerd een h.f. wisselstroom. De laatste kan in het voe
dingssysteem voor de plaatspanning een hooge impedantie vinden,
wat niet bevorderlijk is voor de goede werking. De h.f. stroomen
geven we nu door middel van de condensator C0 een weg van lage
rcactantie buiten het voedingssysteem om.
De meest gebruikelijke schakelingen voor amateurzenders.
a) De Hartley- o/ driepiaitschakeling. Deze is in principe voorge
steld in fig. 35 en berust hierop, dat de roosterexcitatie niet wordt
verkregen door een afzonderlijke terugkoppelspoel, zooals in fig.
34, maar door een aftakking te nemen op de spoel van de triilingskring. De gehcelc kring staat tusschen A en B, de plaatkringvocding ligt aan een aftak
king E, zoodat het deel AE van
A
de spoel direct in de plaatkring
ligt. Het deel BE vormt a.h.w.,
O
O
hoewel deel nitmakende van de
O
=r=c
E-C kring de rooster- (of tcrugC
O
koppel-) spoel. Het punt B kan
E O
1?
nu niet direct met het rooster
worden verbonden, omdat dit dan
B
een hooge positieve spanning
t.o.v. kathode zou krijgen. Dit
wordt voorkomen door gebruik
van een roostercondensator C l » °
VP +
die tevens een lekweerstand R,
noodig maakt, omdat anders de
Fig. 35
roosterkring ,,opcn” zou zijn. De
reactantic van C, moet klein, de weerstand R, groot zijn voor de
h.f. trillingen. Daar het punt E een vaste potentiaal heeft t.o.v.
de kathode, moet de anodewisselspanning (punt A) een halve
periode in phase zijn verschoven t.o.v. de roosterwisselspanning
(punt B), want in de trillingskring is een rondgaande wisselstroom.
Op een gegeven moment zal b.v. de spanning in A toenemen t.o.v.
E ; maar dan zou E moeten toenemen t.o.v. B, Dit kan niet omdat
E vastligt; het kan dus niet anders, dan dat B afneemt t.o.v. E,
terwijl A toeneemt. De spanningen in A en B veranderen dus in
tegenphase t.o.v. E, d.i. de kathode van de lamp. De juiste phaseverhoudingen voor dempingsreductie zijn dus aanwezig. Het oscilleeren kan nu worden ingesteld door de aftak E op de spoel op een
gunstige plaats te nemen (gewoonlijk op ongeveer ‘/j van de spoel,
gerekend vanaf de roosterkant).
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b) De Colpitts-schakeling. Deze schakeling, in principe geschetst
in fig. 36, biedt geen nieuwe gezichtspunten, vergeleken bij de
Hartley-schakeling. Het principieelc verschil tusschen beide
schakelingen is dit: bij de
Hartley-schakeling wordt de
roosterexcitatie afgetakt op de
_ _r Of,
inductieve tak van de trilL lingskring; bij de Colpittsschakeling op de capacitieve
tak door de afstemcondensai?
tor te verdeden in twee, in
serie geschakelde condensato
Ci
ren Ca en Cb. Ook hier is een
Co
\\
roostercondensator met lekweerstand noodig. Van de ge
noemde principieels seiiakeVp
+
lingen bestaan talrijke practische variaties, die elders
Fig. 36
worden behandeld.
c) Schakelingen met capacitieve terugkoppeling, liet s niet altijd
noodig buiten de lamp om voor terugkoppeling te zorgen. Ook
door het inwendige van de lamp kan deze worden verkregen n.1.
door de werking van de rooster-anodecapaciteit. *) In rooster- en
plaatkring worden twee zelfinducties L, en L, opgenomen, die
r”
niet met elkaar zijn gekoppeld.
"V
Terugkoppeling en dempingsrevCa9 d
o!
ductie, dus de mogelijkheid van
Si L genereeren, wordt bewerkstelligd
10
^
door de rooster-anodecapaciteit
o
o
Li O
Cag, eventueel geholpen door een
extra capaciteit C' tusschen roos
>0
ter en anode (fig. 37).
Oscilleercn kan alleen optreden,
als rooster- en anodekring zich
w
werkelij k i nduct ief gedragen. Daar
Vp
+
L, en L, altijd behept zijn met
een zekere eigencapaciticit,kun
Fig- 37
nen ze zich voor een bepaald frequentiebereik ook capacitief gedragen; voor dat bereik is gene
reeren uitgesloten. Wanneer Cag te klein blijkt, kunnen we gene
reeren inleiden door een extra condensator C', maar wanneer C'
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*) Theoretische beschouwingen over deze mogelijkheid worden b.v. gevonden in J.
Roorda Jr. „Handboek der Radiotechniek" pag. 183-186.

1

■

6i
te groot wordt gemaakt, is gcnereeren weer uitgesloten. De fre
quentie van de optredende trilling wordt bepaald door de groot
heden L,. L, en Cag + C'.
Wanneer een van beide kringen, óf de rooster- óf de plaatkring,
wordt afgestemd en de andere gedraagt zich inductief voor de
frequentie, waarop is afgestemd, dan kan door de invloed van Cag
+ C' ook gcnereeren optreden. Bij kristaloscillatoren maken we
hiervan gebruik door de roosterkring met behulp van een piëzoelectrisch kristal af te stemmen.
Een andere toepassing is geschetst in fig. 38, waarbij rooster
en plaatkring beide zijn afgestemd (TPTG-schakeling). Het eigen
aardige van deze schakeling is juist, dat liet genereeren ophoudt,
als beide kringen precies op dezelfde frequentie zijn afgestemd en
als er, behalve Cag, geen andere koppeling tusschen de kringen
bestaat. Als regel wordt de
frequentie vastgesteld door de
afstemming van de rooster
O
kring en wordt de plaatkring
o
_z
zoo ingesteld, dat ze zich
o
nog inductief gedraagt voor
o
o
de frequentie van de rooster
kring. Si >ms is een extra terugkoppclcondensator tusschen
rooster en anode noodig, maar
wanneer deze te groot wordt
gemaakt zal liet genereeren
weer ophouden.
Vp
+
Het rendement van h.f. ge
neratoren . Zooals reeds werd
Fig. 3S
opgemerkt, verstaan we onder het rendement van een h.f. generator
de verhouding van de energie in detrillingskring tot de uit de plaatspanningsbatterij betrokken gelijkstroomenergie. Dit nuttig effect
is afhankelijk van verschillende factoren, die we in het kort even
zullen bespreken.
Ten eerste hebben we de anodewisselspanning, die recht even
redig is met de stroom in de trillingskring. Wanneer we de anodewisselspanning opvoeren, onder overigens gelijk blijvende omstan
digheden, zullen we een beter rendement krijgen. Dit kan, door
de roosterexcitatie te vergrooten. Maar zijn daarbij ook grenzen?
Zeker. Want we mogen de laagste waarde van de anodespanning,
die tegelijk met de hoogste waarde van de roosterspanning op
treedt, niet te laag laten worden en zeker niet lager dan de roosterspanningswaarde. Doen we dit wel, dan zal een sterke roosterstroom optreden, die aan de anodestroom wordt onttrokken en
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dus de plaatkringenergie verkleint. Om van andere effecten nog
maar niet te spreken, b.v. te groote dissipatie van liet rooster, met
als gevolg sterke verhitting en secundaire emissie. De amplitude
van de anodewisselspanning is dus begrensd en moet kleiner
blijven dan de plaatspanning (ongeveer */x0 deel). Om toch een
voldoende energie in de trillingskring te krijgen, zonder dat de
anodewisselspanning te groot wordt, staan twee wegen open:
i°) de plaatkring kan worden afgetakt, zoodat slechts een deel
van despoel tusschcn anode en plaatspanningsbatterij staat; 2°) de
capaciteit, dus de afstemcondensator, kan groot worden gemaakt,
wat met zich meebrengt, dat de spoel evenredig kleiner moet
worden genomen. De anodewisselspanning of tegenspanning wordt
daardoor kleiner, zonder dat de energie in de trillingskring kleiner
behoeft te worden. Door gunstige dimensioneering van <ic trillings
kring,wat in de practijk proefondervindelijk wordt gedaan, kunnen
we dus medewerken om het rendement zoo gunstig moge lijk te
maken.
De tweede belangrijke factor voor het verkrijgen van een goed
rendement is de grootte van de negatieve roosterspanning van de
lamp. Dit kunnen we op de volgende wijze verklaren. Wanneer
we ervoor zorgen, dat de anodewisselspanning steeds constant
blijft, dus ook de energie in de trillingskring, dan moeten we, wan
neer we de roosterspanning steeds kleiner maken (meer negatief !),
de roosterexcitatie vergrooten. Maar wc zullen dan waarnemen,
dat bij die vergrooting ook dat tijdsdeel van de periode gedurende
welke de lamp anodestroom opneemt, steeds kleiner wordt. De
gemiddelde, door de plaatspanningsbatterij geleverde stroom
wordt dus ook kleiner. De aan de batterij onttrokken energie neemt
dus ook af, terwijl de energie in de trillingskring gelijk blijft.
Het rendement wordt dus grooter. Op deze wijze kan het rende
ment practisch tot ongeveer So% worden opgevoerd. De instelling
van de juiste negatieve roosterspanning wordt in de practijk ook
weer experimenteel gedaan, vooral ook, omdat deze negatieve
roosterspanning als regel niet door een batterij wordt geleverd,
doch automatisch wordt verkregen door gebruik te maken van een
roostercondensator en lekweerstand.
Het gebruik van roostercondensator en lekweerstand. Vooral
bij zelfbekrachtigendc generatoren geeft toepassing van een vaste
negatieve roosterspanning (met het oog op gunstig rendement)
moeilijkheden, omdat de oscillator dan niet meer „aanloopt" bij
inschakelen. Dit wordt ondervangen door de negatieve rooster
spanning a.h.w. automatisch te verzorgen door middel van een
roostercondensator en lekweerstand (zie fig. 39). De werking van

¥

F

63
de roostercondensator Cg en lekweerstand Rg is de volgende.
Gedurende het tijdsdeel van de roosterwisselspanningsperiode, dat
het rooster positief is t.o.v. de gloeidraad, verzamelen electronen
zich op het rooster en wordt de condensator Cg dus geladen, zoodat
het rooster een negatieve lading krijgt t.o.v. de kathode. De con
densator Cg wordt over de lekweerstand Rg ontladen gedurende
de tijd, dat de roosterwissclspanning negatief t.o.v. de kathode
is. Maar Rg wordt zoo groot gemaakt, dat gedurende de tijd van
ontlading niet de geheelc roosterlading kan weglekken. Het gevolg
is, dat gedurende de aanloopstijd van de trillingen automatisch
een zekere waarde van negatieve roosterspanning wordt bereikt,
terwijl een zekere roosterstroom Ig blijft loopen. Deze gaat vanaf
de kathode over Rg naar het rooster. Het spannings ver lies Ig. Rg
is dus de waarde van de negatieve roosterspanning. Waarden van
roostercondensator en1 lekweerstand worden experimenteel bepaald, zoodat het rendement aan
de te stellen eischen voldoet.
Serie- en parallelvoeding. De
Cg
O
voeding van de gclijkstroomenergie voor de plaatkring van de
o
lamp kan op twee verschillende
o
manieren plaats vinden.
Rg
O
i°) Serieuoeding. Hierbij is de tril
lingskring een deel van de vocdingskring en gaat de gelijk
stroom voor anodevoeding door
de spoel van die kring. In de ver- (
schillende schema’s in dit hoofd- _
stuk is scrievoeding geschetst.
2°) Parallelvoeding. De anode van
Fig. 39
de lamp wordt via een hoogfrequentsmoorspocl gevoed, terwijl de trillinsgkring tusschen
anode en kathode staat. Door de anodeblokcondensator, die tus
schen anode en trillingskring staat, wordt de gelijkstroom uit de
laatste geblokkeerd.
..
Wat de werkingswijze van de oscillator betreft, zijn beide scha
kelingen gelijkwaardig, mits men erin slaagt een goede h.f. smoorspoel voor de anodeketen te maken. Dit is echter voor zeer hooge
frequenties nog al lastig, reden waarom scrievoeding aanbeveling
verdient. Hoewel parallelvoeding uit veiligheidsoogpunt juist aan
te bevelen is, omdat de spanningen over de trillingskring dan
kleiner zijn en dus minder hooge eischen aan isolatie worden ge
steld. Bij serievoeding moeten we isoleeren tegen batterijspanning
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plus trillingsamplitude; bij parallelvoeding tegen de batterijspanning, omdat de trillingsamplitude toch kleiner is. Bij paral
lelvoeding worden echter hoogere eischen gesteld aan de blokkeeringscondensator, dan bij serievoeding.
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HOOFDSTUK V.
EENVOUDIGE TELEGRAFIEZENDERS.
Onder eenvoudige telcgrafiezenders verstaan we die zenders,
waarbij de antenne-cncrgie direct wordt geleverd door een of meer
oseiIlecrende lampen. Achtereenvolgens zullen we de types be
spreken , die voor de zendende amateur het belangrijkste zijn, mede
in verband met hun belang voor gestuurde zenders.
De gewone Hartley-schakeling. Deze schakeling, in fig. 40
schematisch aangegeven, is wel de meest gebruikelijke onder de
amateurs. Ze heeft verschillende
voordeelea: eenvoudige bedie
ning. geringe kosten en gemakkclijke instel baarheid op de geO
o
wenschte frequentie. Trouwens
Cl
de genoemde voordeelcn zijn
c*
eigen aan al de te bespreken *
een voud igc t e legra f iezenders.
\\
Een nadeel van deze zenders is
echter, dat ze bij niet al te juiste
instelling een vrij ruim frequen+
tic-gebied in beslag nemen, wat
Fig. 40
in onze toch al zoo nauwe
„bands” zeer storend kan werken.
Bovendien is de onstabiliteit van de frequentie, die b.v. ontstaan
kan door een slingerende antenne of mechanische trillingen in de
ondcrdeelen, een groote fout van dit type zenders.
Een speciaal nadeel van de schakeling naar fig. 40 is, dat men
bij grootere energie en bij serievoeding een h.f.smoorspoel
in de roostcrlekkctcn moet opnemen, of, als men parallelvoeding toepast. in de anode-gelijkstroomketen (zie fig. 41).
Bij kleine energie (tot max. 10 watt) kan men het rooster
zonder meer via de lekweerstand aan aarde leggen. Door het
introducceren van smoorspoelen heeft men altijd kans, dat
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deze in afstemming komen, wat veel onaangenaamheden kan
geven.
Om deze smoorspocl
HF. SM.
te ontloopen is het vol
C2
+
gende schema ontwor
pen, dat principieel niet
o
afwijkt van de normale
-t o L
Hart ley-schakeling.
’ci o
De ,,split-coil” HartO
ley-schakeling. Deze
is in fig. 42 schematisch
\y
aangegeven.
Men ziet
c-annor-1
dat op eenvoudige wijze
de h.f.smoorspoel uit de
Fig. 41
zender is gehouden. De
spoel Lt uit de fig. 40 en
41 is gesplitst in twee deelen Lj en L/, verbondi-n door de conden
sator Cs. De zender wordt over Cs gevoed. Omdat de condensator
C3 deel" uitmaakt van de trillingskring moet hiervoor een onder
deel van zeer goede kwaliteit worden gebruikt, een zeer goede
micacondensator of beter nog een luchtcondensator.
Een nadeel van deze schake
ling, is dat de afstemcondcnsator C, (evenals in fig. 40)
onder volle hoogspanning
Li
komt te staan, zoodat deze
een hoogere doorslagspanning
Ca h.s moet hebben, dan bij de scha____ 0 _ kelingnaar fig. 41. De spoelen
L, en L/ behoeven niet vast te
o 1 1
worden gekoppeld. Op de
‘-i
hoogste frequenties (20- en
\y
10-meter bereik) verdient het
snnnr
(2
echter wel aanbeveling de
Fig. 42
spoelen met de assen in ei
kaars verlengde te zetten op
een afstand van 2 a 4 cm.
De Colpitts-schakeling. Deze schakeling wordt ook wel aange
duid met de naam ..capacitieve Hartley”. De schakeling is
schematisch in fig. 43 aangegeven. De nadeelen vallen al gauw op.
Bij kleine energie (tot ± 10 watt) hebben we direct al één nadeel
in de vorm van de smoorspoel; bij grootere energie zelfs twee
smoorspoelen n.1. ook nog een in de roost er lekketen. Een ander
nadeel van deze schakeling is het lastig tot genereeren brengen
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op frequenties boven 7500 kp/sec. (40-meter). Tevens zijn de
condensatoren C, en C,' uit
HF. SM.
constructief oogpunt be
Ö0000
zwaarlijk, omdat men ze
steeds in een constante ver
houding moet variccrcn en
O
ze dus op één as moet monO L|
tceren.
Dat we het colpitts5-c« o
schcma hier toch even be
\\
spreken komt hierdoor, dat
fTTfTTf
dit schema bij sommige ge
stuurde zenders van nut
Fig. 43
kan zijn.
De T.P.T.G.-schakeling, ook wel Huth-Külm-schakeling ge
noemd. De schakeling is in fig. 44 aangegeven. Dit schema geniet
in Engeland een groote populariteit, mede als gevolg van de
wettelijke eischen daar te lande en door de vele QRP-zenders.
In deze schakeling missen we elke h.f. smoorspoel. Een groot
voordeel van de schakeling is, dat ze weinig energie in de harmonischen opwekt en daardoor minder storingen in andere frequent iebereiken veroorzaakt. Om in deze schakeling de lamp te doen
genereeren, moeten de kringen L,C, en LX, nagenoeg in resonantie
zijn. Hieraan is echter een gevaar verbonden. Zijn de kringen n.1.
precies op elkaar afgestemd, dan houdt de lamp op met genereeren
en de door de roostercondcnsator en lekweerstand automatisch
geleverde negatieve roosterspanning valt weg. Gebruiken we nu
een tamelijk ruime zendlamp (dus betrekkelijk
o
kleine g) dan is de kans,
O
dat de toelaatbare anodeo Ll
*
c
dissipatic wordt overschre
O
o*
o
den, vrij groot. Daarom
gL* 5 -ca
O
gebruike men in deze scha
Cs
o!
keling bij voorkeur lampen
met groote g (b.v.TC 0VI0)
Laarv
als zendlamp en verrichte
R
nrnn
de eerste instellingen met
verlaagde anodespanning.
Fig. 44
Dit laatste is trouwens in
het algemeen wel aanbevelenswaard.
De spoelen L, en L, behoeven niet met elkaar te worden ge
koppeld, omdat de terugkoppeling plaats vindt door de inwendige
lampcapaciteit tusschen anode en rooster. Daar deze methode •
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van terugkoppelen meestal niet zoo effectief is als een inductieve
terugkoppeling, geeft deze schakeling op de allerhoogste frequen
ties (beneden 20 m.) soms moeilijkheden met genereeren. De
moderne zendlampen, met hun groote steilheid ondervangen dit
bezwaar grootendeels. De met deze schakeling maximaal te be
reiken antenne-energie is iets kleiner, dan bij de andere schake
lingen. Dit is voornamelijk het gevolg van de kleinere terugkop
peling en de kleinere energie in de harmonischen.
De balans-schakeling. Deze wordt vaak aangeduid met de
Mcsay-schakeling en is schematisch in fig. 45 aangegeven, uitge
voerd voor serievoeding. In a wordt de anodespanning toegevoerd.
We zien dat de schakeling eigenlijk niets anders isdan een dubbele
Hartlcy. Voor grootcre energieën
is dit schema zeer geschikt tot op
de hoogste frequenties (tot 5 m.
,
en daar beneden) om het gemak
L'
je, kelijk genereeren en de groote
stabiliteit. Want bij juiste instel
ling en een zoo symmetrisch
mogelijke opbouw (uit elcctrisch
zoowel als mechanisch oogpunt)
zal de eene lamp synclironiseerend werken op de andere en is
Fig. 45
de kans op frequcntieafwijkingen
tijdens het werken veel geringer. De twee variabele roosteraftakkingen maken echter de instelling minder eenvoudig en toch
moet ditjzeer nauwkeurig geschieden, waarbij als eerste vereischte geldt, dat twee onderling gelijke lampen noodig zijn.
De instelling geschiedt het eenvoudigste door de lampen stuk
voor stuk af te regelen en men doet dit hel beste door beurtelings
één van de lampen te dooven (dus niet de lamp uit de lampvoet
nemen!).
Een nadeel van deze schakeling is, dat ook de roostercondensatoren op de volle plaatspanning moeten zijn berekend, terwijl
ook Q een hoogcre h.f.wisselspanning te voeren krijgt. Door
parallelschakeling van twee lampen zou dit natuurlijk te verbe
teren zijn, maar naar fig. 45 krijgt men eenvoudig en zonder al te
veel moeite, ook op de allerhoogste frequenties minstens i*/.-maal
de antenneenergie als met één lamp, terwijl bij parallclschakelen
van lampen vaak niet anders, dan met de grootste moeite, eenige
winst aan antenneenergie tc krijgen is en dan meestal met een
slecht rendement. Dit is wel de reden van het ontwerp van de
• balansschakeling.
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In fig. 46 is het schema voor parallelvocding gegeven, wat voor
deel heeft boven de serievoeding met het oog op
HF.SM
,ca
parasitaire trillingen.
De roosterlekketens uit
fig. 45 zijn hier tcruggcbracht tot één lekO
weerstand R. Men heeft
R
nu echter twee h.f.o iLi
smoorspoelen noodig;
7 c,
een in elke anodeleiding. Deze krijgen een
o
hooge h.f.spanning en
moeten dus zeer zorg
HF. SM. \
vuldig worden uitge
OOQQQ
voerd.
Ca
De kristalgestuurde
Fig. 46
schakeling. Hiervan
komen voor de amateur
twee typen in aanmerking, 11.I. de schakeling, waarbij het
kristal zonder hulpwinding(en) werkt (fig. 47) en die, waarbij er
nog voor extra terugkoppeling wordt gezorgd (fig. 48). Fig. 47
geeft de schakeling voor een kristal dat gemakkelijk trilt; de scha
keling naar fig. 48 wordt toegepast voor kristallen, die in de een
voudige schakeling naar fig. 47 niet zouden generecrcn. Men zou
natuurlijk bij de schakeling naar fig. 47 in zoo’n geval in de roos-
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terkring ook een h.f.smoorspoel kunnen opnemen met een eigenfrequentie in de buurt van die van het kristal, maar dan is de
kans zeer groot dat er genereeren optreedt in de eigen frequent ie
van de smoorspoel. Deze methode moet dan ook minder geschikt
voor amateurzenders worden geacht, dan de methode naar fig.

7o
48. Meestal zijn één of twee windingen terugkoppeling voldoende
om, met het kristal, genereeren te verkrijgen. Neemt men teveel
hulpwindingen in de roosterkring op, dan bestaat er grootc kans,
dat de lamp zonder hulp van het kristal gaat genereeren.
Wat stabiliteit van frequentie betreft, staan kristalbestuurde
zenders bovenaan ; er zijn echter verschillende nadeelen bij energieafgifte direct aan de antenne. Ten eerste is het maximale vermogen
klein (zelfs met een z.g. ,,power-crystal'’ kan nog maar ± 6
watt worden gehaald). Ten tweede is er het gevaar van breken
van het kristal tijdens het seinen, omdat dan plotseling de lamp
wordt belast van nul tot maximaal vermogen. Tevens willen we
hier op een „misbruik” van vele amateurs wijzen n.1. dat ze een
veel te groot vermogen direct met een kristal controlceren, waar
door het kristal te sterk wordt verhit, wat een belangrijke
frequentieverandering kan geven om van het verspringen van
de frequentie op een heel andere waarde nog maar te zwijgen.
Zoodoende kan „zelfs” een kristalbestuurde zender „creeping”
vertoonen! Onder „creeping” verstaan we het, tijdens het be
drijf, langzaam veranderen van de frequentie als gevolg van de
verhitting van lampen, condensatoren en andere onderdeden,
waardoor kleine veranderingen in de electrische grootte optreden.
Alle behandelde zenders hebben min of meer last van „creeping”.
We komen bij gestuurde zenders nog terug op dit verschijnsel.
De antennekoppeling. Hiervoor hebben we bij amateurzenders
geen ruime keuze, omdat alle
\/
galvanische koppclmcthoden
wettelijk zijn verboden. Het
eenvoudigste is inductieve
koppeling met een ééndraadsO
Al
o
antenne, waarvan de lengte
&La
L| O
Ci
il* S7\ 6
is aan de halve golfOi
~*r
| lengte. Fig. 49 geeft dit sche
ep
3<x
matisch aan. We gebruiken
een groote seriecondcnsator
Fig. 49
(± 500 ///(F.) omdat we de
antenne moeten kunnen afstemmen. De condensator Ca moet
groot zijn, omdat de antcnnelengte gelijk is aan een halve golf
lengte en een kleine Ca de antenne te veel zou „verkorten”.
Voor andere antennesystemen en antennevoedingen verwijzen
we naar hoofdstuk IX, waar een en ander uitvoerig wordt be
sproken.
Het instellen en afstemmen van eenvoudige telegrafiezenders. Als voorbeeld zullen we een gewone Hartley nemen, welke
in fig. 50 nog eens schematisch is aangegeven, maar nu volledig
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met de meetinstrumenten. Principieel is de gang van zaken de
zelfde bij al de besproken zendertypen, zoodat we aan de hand
van fig. 50 hierop uitvoerig zullen ingaan.
We beginnen met de antennekoppeling zoo los mogelijk te maken
door de condensator C ant op nul te stellen en de antenne los te
nemen van de spoel Lant. Daarna zetten we de aftakking A zoo
danig op de spoel L,, dat 2Lg
La (hiermede bedoelen we dat
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Fig. 50
het aantal windingen van La ongeveer tweemaal zoo groot is, als
dat van Lg). Nu schakelen we de gloeispanning in en wachten
even tot dè gloeidraad op temperatuur is. Dan pas schakelen we
de hoogspanning in, na deze eerst op een veilige waarde te hebben
gereduceerd. Deze waarde kan ongeveer een derde tot de helft
van de maximum te gebruiken spanning zijn. Heeft men een
p.s.a. met een aparte hoogspanningstransformator, dan zet men,
om de plaatspanning te reducecren, één of meer normale verlichtingslampen in serie met de primaire wikkeling van deze trans
formator. Heeft men een p.s.a. zonder afzonderlijke hoogspan
ningstransformator, dan neemt men in de plus hsp-leiding een
weerstand op. De groote van deze weerstand kan men aan de hand
van de te verwachten anodestroom bepalen; we zullen dit aan de
hand van een voorbeeld nog duidelijk maken. Hebben we de
anodespanning ingeschakeld en zijn alle verbindingen goed ge
maakt, dan zal in het algemeen de zendlamp genereeren. Dit is
te constateeren met behulp van de mA-metcr Ig, die de roosterstroom van de lamp aanwijst. De mA-meter Ia wijst de anode
stroom aan. Is er een vrij behoorlijke roosterstroom dan genereert
de lamp; is er geen roosterstroom dan genereert de lamp niet.
Ook zonder roosterstroommeter is genereeren wel aan te toonen.
Houdt men een neon lampje tegen de anodeverbinding van de
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lamp dan zal men dit bij genereeren zien oplichten, als de anodespanning hoog genoeg is. Ook kan men genereeren aantoonen door
met een natte vinger op de roosterverbinding te tikken. Genereert
de lamp dan zal bij deze manipulatie de anodestroom Ia vrij sterk
veranderen.
Met behulp van een golf- of frequentiemetcr (zie hoofdstuk XI)
moet nu de zender op de gewenschte frequentie worden ingesteld;
men stemt dus de kring LjQ af door aan C, te draaien. Heeft men
een frequentiemeter met indicator in de vorm van een neonbuisjc,
gloeilampje of meetinstrument, dan draait men aan C, tot maxi
mum oplichten resp. uitslaan de indicator resonantie aantoont
op de vooraf ingestelde frequentie.
Met een frequent iemeter zonder indicator wordt als volgt afge
stemd. Men stelt C, in op de ongeveer te verwachten stand, koppelt
de meter met L, en draait de condensator van de freq uent iemeter
tot men de stroom Ia maximaal ziet oploopen. Bij die stand van
de frequent iemeter is men dan in resonantie met L,C,. Men moet
hierbij niet te vast koppelen met L,. anders houdt de lamp op met
genereeren. Is de frequentie te klein clan draait men C, uit. is die
te hoog dan moet C, natuurlijk worden ingedraaid. Men manocvreert nu zoolang tot men de gewenschte frequentie heeft.
Daarna wordt de antenne met de antennekoppelspocl verbon
den en deze los met de afstemspocl L, gekoppeld. Xu draait men
Cant langzaam, totdat de meter Iant uitslaat en stemt clan met
Cant af op maximum antennestroom. Door de koppeling tusschen
Lant en L, te vergrooten neemt Iant toe tot een zekere grootste
waarde; maakt men de koppeling nog vaster dan neemt de an
tennestroom weer af. Draait men bij deze instelling aan de antennecondensator Cant, dan zal meestal de antennestroom plot
seling verspringen van een hoogere waarde op een lagere, want
de antennekring is van te veel invloed op de afstemming. Dit is
dan een teeken, dat de antenne nog te vast is gekoppeld. Deze
koppeling moet nu losser worden gemaakt en men moet hiermee
zoover teruggaan, dat draaien aan Cant wel van invloed is op de
antennestroom, maar dat sprongsgewijze veranderingen niet meer
optreden. Bij deze juiste instelling van de zender zal men waar
nemen dat de roosterstroom ongeveer l/5 tot 1/8 van de waarde
van de anodestroom is. De instelling kan nu nog worden verbeterd
door het bovenstaande te herhalen voor verschillende standen
van de aftakking A. Uiteindelijk kiest men dan die stand van A,
waarbij men, bij een redelijke anode-stroom (input), maximale
antennestroom heeft.
Daarna wordt de antennekoppeling weer iets losser gemaakt tot
de antennestroom ongeveer */1(J is van de maximaal te bereiken
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waarde en dan pas wordt de volle hoogspanning ingeschakeld.
Met de AA-ontvanger (zie hoofdstuk XII) wordt nu gecontro
leerd of de toon van de zender constant is door een serie v-tjes
te seinen, die t6 a t8 (hoofdstuk XIV) moeten zijn. Is de toon nog
niet stabiel, dan vermindert men, door Cant te verdraaien, de
antennestroom nog iets (meestal niet meer dan ongeveer 10%).
Over liet algemeen zal men ervaren, dat verstemmen van Cant
naar een kleinere waarde de toon vaak slechter maakt, dan ver
stemmen naar een grootere waarde. Het omgekeerde komt echter
ook voor ! Een vaste regel is dus niet aan te geven. De tijdcon
stante van de antenne, d.i. de tijd die noodig is voor het opladen
van de antennecapaciteif, speelt hier een groote rol. Wordt bij
zekere standen van Cant de tijdconstante te groot, dan krijgt het
signaal een „taartje” en de toon wordt „chirpy”. Ook bij juiste
afstemming van Cant kan dit verschijnsel optreden, vandaar dat
we dan juist moeten verstemmen. Ook zal de terugwerking van
de antenne op de zender zelf wel een rol bij dit verschijnsel spelen,
dat te ingewikkeld is om een vaste regel te kunnen geven voor de
richting waarin we Cant moeten verstemmen.
Als regel za! men bij deze manipulaties de frequentie iets moeten
bijregelen, omdat de antennekring een zekere demping op de
kring E,C, uitoefent, waardoor de frequentie min of meer ver
andert (zie hoofdstuk II). Nog dient te worden opgemerkt dat.
om een goede toon te krijgen, de antcnnecondensatór zooveel
moet worden verstomd, dat de antenneenergie belangrijk afneemt.
In dat geval kan men dan gerust de antennespoel wat vaster
koppelen, zonder gevaar dat de toon slechter wordt.
Het afstemmen van een zender is veelal een kwestie van oefe
ning en handigheid. Dat hieraan nog wel eens een en ander
mankeert kunnen we ook gauw waarnemen wanneer we zoo eens
naar verschillende amateurzenders luisteren (b.v. Zondagsmor
gens in uur op de 40-m. band !). Volgt men de zooeven aangegeven methode en gebruikt men zijn A-A-ontvanger dan zal
succes niet uitblijven. Ook de ervaring speelt een groote rol. Na
eenigen tijd experimenteeren ondervindt men dat bepaalde instel
lingen, b.v. de waarde van de lekweerstand bij een bepaalde stand
van de aftakking A, de beste resultaten geven.
De constructie van de zender. Dit punt wordt eerst nu bespro
ken, omdat het van veel waarde is eerst een inzicht te hebben in
de schema's en de behandeling van een zender, voordat er gebouwd
wordt.
De afbeeldingen 51 en 52*) toonen ons een goed opgezet tele*) Dc foto's voor dc afbeeldingen 31. 52 en 53 werden welwillend ter beschikking gesteld
door de N.V. Ncdcrlandsche Scintoestellenfabrick te Hilversum.
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grafiezendertjc. De afbeeldingen laten ons de ophouw zien van
een zendertje naar het schema fig. 50, echter met deze afwijkingen
dat de meter Ig niet is opgenomen en de antenneafstemming is
uitgevoerd met twee draaicondensatoren en twee meters. Dit
laatste is gedaan
met het oog op de
mogelijkheid om
met verschillende
antennesystemen
te werken. Afge
zien hiervan geven
de afbeeldingen
een goed overzicht
van een aanbeve
lingswaardige op
stelling. We zien
ook dat de mecha
nische opstelling
zeer solide is ge
maakt, want de
minste
trilling
van de spoelen
geeft aanleiding
tot frequentie va
riatie.
De vaste con
densatoren dienen
zeer goede micacondensatoren te
zijn, daar de h.f.Fig. 5i
stroomen, die ze
te voeren krijgen,
vooral bij de hoogste frequenties, niet onbelangrijk zijn ; bij een antenneenergie van ongeveer 20 watt bij een frequentie van ± 15000
kp'sec kan de stroom door C3 soms 1 ampère bedragen. Ook de
afstemcondensator C, moet van goede kwaliteit zij 11, want een stroom
van enkele ampères in de afgestemde kring is geen zeldzaamheid.
_
Tevens moet de plaatafstand vrij behoorlijk zijn met het oog op
de vrij hooge h.f.spanningen die bij normale instelling tusschcn
de uiteinden van de spoel Lt optreden. Gebruiken we b.v. een
Philips TC 0,/,0 met 500 volt plaatspanning, dan kan in de spanningsamplifuden het spanningsverschil tusschen de condensatorplaten ongeveer 900 volt bedragen. Goede condensatoren voor
C, zijn b.v. General Radio, Manens of King Cardwell met ver-

o

75
grootte plaatafstand (■/..g. zcndcondcnsatoren). Voor normale
plaatspanning en energie (dus bij gebruik van TC UV,0 of RV218)
is een ruimgespatieerde ontvangcondensator voor C, reeds vol
doende. Voor Cam kunnen we normale ontvangcondcnsatoren
van 250 a 500 ,»/<!•'. gebruiken. Hieronder geven we de waarden
der gebruikte condensatoren met de maximaal te verwachten

spanningen, waarbij we zijn uitgegaan van 500 volt plaatspanning
en een opgenomen energie (input) van 30 watt. Bij juiste instelling
zal de totale li.f.energie (dus antenne-energie plus de verliezen
in zender en kringen) ongeveer 20 watt bedragen. De waarden
van verschillende onderdeden zijn dan:
C,: 100 a 250 /1/1V. max. voor ongeveer 900 volt wisselspanning;
C3: 1000 ///(F. mica, max. 500 volt gelijkspanning;
C3: 1000 /</«F. mica, max. ± 500 volt gelijkspanning plus 300
volt wisselspanning;
C,: 1000 ///«F. mica, max. 100 volt gelijkspanning;
Cant: 250 a 500 /(//F, normale lucht-ontvangcondensator;
R: 10000 a 20000 .0 voor de max. energie van 30 watt; voor
kleinere energie (2—6 watt) kan R = 5000 a 10000 O zijn.
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De maximaal te verwachten stroomen zijn:
Ig =.25 mA.
Deze waarden geven de bereiken van de te
Ia = 100 mA.
gebruiken meters aan.
Iant = I A.
De meter voor Ia en Ig zijn gewone draaispoelmeters; Iant is een
hittedraadmeter of een thcrmo-gekoppelde meter. Voor kleinere
energieën kan natuurlijk met meters voor kleiner bereik worden
volstaan.
Ook de te gebruiken lampvoct moet van zeer goede kwaliteit
zijn, want de spanningen zijn nu veel grooter dan voor ontvangdoeleinden.
We komen nu tot het voornaamste gedeelte van de zender n.1.
de constructie van de spoelen van L, en Lam. Deze spoelen wor
den het beste gemaakt van koperband of -buis. Koporband (vooral
geen messingband!) is uit electrisch oogpunt, voorai boven 7500
kp/scc., het beste, maar een buisspoel van 10 a ij windingen is
mechanisch sterker te maken dan een bandspoel. Reneden 10 a
12 windingen is een bandspoel mechanisch gelijkwaardig niet een
buisspoel, dus maken we de kleinere spoelen in elk geval van
koperband. Afbeelding 53 geeft ons een voorbeeld van enkele
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Fig. 53
goede spoelen. Daarbij zien we een bandspoel met grooter aantal
windingen, die door toepassing van een strip goed isolatiemate
riaal ook nog wel behoorlijk stevig kan worden gemaakt. Ook
zien we nog een h.f.smoorspoeltje, zooals in de roosterkring van
fig. 50 is gebruikt.
De superioriteit van band boven buis kan gemakkelijk worden
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aangetoond, wanneer we de consequenties trekken uit het in
hoofdstuk II behandelde verschijnsel van stroomverdringing. In
fig. 54 is de langsdoorsnede van een spoel geteekend. Zooals we
weten wordt door de zelf inductieve werking van de geleiders
als zoodanig en van de spoel als geheel de stroom verdrongen
naar de van de as afgekeerdc zijde van de windingen. Voor buis
vormige geleiders krijgen we dan een stroomverdeeling als aan
gegeven in fig. 54. Het gebruikte deel van de draaddoorsnede is
relatief klein t.o.v. de beschikbare doorsnede. Dit kan echter
belangrijk beter worden gemaakt door de geleider een zoodanige
vorm te geven, dat de afmeting in de richting, waarin de stroom
wordt verdrongen, klein is t.o.v. de andere afmetingen. Dit
krijgen we do >r bandkoper te nemen (fig. 54) waarvan de breedteafmeting evenwijdig ligt met de as van de spoel. Spoelen van
bandkoper hebben nog een voordeel n.1. dat de eigencapaciteit van de spoe
len ook kleiner
wordt, wat bij zeer
hooge frequenties
(15000 kp'scc. en
hooger) weer van
belang is.
De afmetingen
vanspoelenen ma
teriaal nemen we _
AS V D. SPOEL
als volgt. Vooreen
energievan 30watt
Fig- 54
(max. input voor
TC0,/10) gebruiken
we koperband van 8 x 2 of 10 x 2 mm. of buis van 6,7 of S
mm. dik. De diameter van de spoelen maakt men 70 mm. tot
een maximum van tien windingen. Boven 10 windingen tot 16
windingen is een diameter van 90 mm. aan te bevelen. Spoelen
met meer dan 16 windingen kan men het beste op geribde kok ers
of op geraamten wikkelen. Daarvoor kan dan band van 6x2
mm2 of uitgegloeid koperdraad van 4 mm. dik worden gebruikt.
De spoelen van band wikkelt men eenvoudig op een fleschje (of
een stevige pertinax-kokcr) en schuift ze dan af. Voor een spoel
van 70 mm. diameter neemt men een fleschje van 60 mm. voor
een van 90 mm. diameter een van 75 a 80 mm. De spoelen zijn
stevig genoeg om ..self-supporting” te zijn en worden met de
uiteinden op steun isolatoren gemonteerd (zie fig. 51). De ver
bindingen van de spoel naar de condensator maakt men ook van
band, dus geen draad. Immers door die verbindingen gaat ook de
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geheele kringstroom en daar moeten wc dus ook rekening houden
met stroomverdringing. De overige h.f. voerende verbindingen
kunnen van dik, vertind montagedraad (2,5 mm-) worden gemaakt
De antcnnekoppelspoel moet ten opzichte van de kringspoel
veranderlijk van positie zijn, om de koppeling min of meer te
kunnen veranderen. Deze kan men dan draaibaar op een steun isolator opstellen (zie fig. 55), waarbij de verlenging dient om
de spoel heelemaal naast de afstcmspoel te kunnen draaien.
Om de antennespoel de noodigc stevigheid te geven moet ze wel
van buiskoper worden gemaakt. De stcunisolator is dan meteen
de ..aardkant” van de spoel; de antenne wordt met behulp van
een accuknijper op de juiste plaats — hierdoor kan dc antennekoppeling ook nog worden gewijzigd — met de spoel verbonden.
De h.f.smoorspoel wikkelt men liet best op een eboniet of pertinax buisje (in de handel
----------- yPOEL
verkrijgbaar) van 2 a 3 cm.
diameter en voor de golf
VeeReNoe
waarop men wil werken•fLUITRlNG
wikkelt men hierop een
;
draadlengtegelijk aan ruim
1/ van de golflengte. Voor
/«
42 m. dus b.v. 42:4 — 10,5
\ VEBLENGlMG
m. draad en rondt af op
11 m. Dedraaddikte is 0,2,
)
hoogstens 0,3 mm. Heeft
) I/OL&.TOQ
men zoo’n smoorspoel voor
7
t
]
42 m. dan zal die spoel
vaak last geven op 20 m.
Fig. 55
als gevolg van eigen af
stemmingen, waardoor de spoel energie gaat opnemen en bij
eenigszins groote energie soms uitbrandt. Voor 10 m. is de smoor
spoel meestal weer in orde. Voor een zender met drie bereiken
heeft men dus twee smoorspoelen noodig n.1. één voor 20 m. en
één voor 10 en 40 m. Wil men ook op 80 m. werken, dan heeft
men nog een smoorspoel noodig. Eén smoorspoel voor alle bereiken
is haast niet te maken. Men kan het als volgt probeeren. Als
grondgolf wordt 55 m. genomen en men heeft voor deze smoorspoel
± 11,5 m. draad noodig van 0,2 mm. cmaille. Voor een kokertje
van 3c m. worden'dit 120 windingen. Men wikkelt nu 90 windingen
naast elkaar en de overige 30 windingen gespatieerd (sjjat ie naar
keuze). De gespatieerde zijde komt aan het rooster. ^Jen neme
goede nota, dat de condensator C4 ten allen tijd noodzakelijk is !
De verbindingen van de smoorspoel naar C, en van deze naar aarde
(min-gloeidraad) moeten zoo kort mogelijk zijn.
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Het seinen en het wegnemen van de sleutelklik. Men kan bij
de besproken zenders op twee manieren seinen, n.1. in de roosterketen (fig. 56a) en 20 in de min-hoogspanning (fig. 56b). De ge
gevens zijn de volgende: SM, = SM.; C, = 1000 ////F.; R, = 10000
Si; C2 = 10000 /i/iF .; Ra = 200 — 1000 Si; C3 == 500 /«/«F.;
LF, = 30 H.; R, = 10000 Si (variabel b.v. Royalty).
SM, dient om eventueel hoogfrequent van de sleutel te houden;
C. en R; dienen om vonkvorming aan de sleutel te voorkomen;
C3 dient weer voor h.f. De smoorspoel LF, en Ra dienen om de
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Fig. 56b
sleutelklik te verminderen; met R3 kan men dan de weerstandswaarde instellen, waarbij de klik het geringste is.
Methode b is boven a te verkiezen, omdat bij ,,a” de lamp
soms gaat „hikken” of laagfrequent gillen, wat geweldig bij de
BCL’s kan storen.
Krijgt men nu nog last met de buren, dan kan men bij hen een
zeefkringetje in de antenne plaatsen. Meestal is een op de zendgolf afgestemde smoorspoel al voldoende. Deze heeft het voordeel
ook op harmonischen te werken.
Methode ,,b” is „gevoeliger” dan „a”, omdat bij „b” de
hoogspanning aan de sleutel komt.
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HOOFDSTUK VI.
GESTUURDE ZENDERS.
Onder gestuurde zenders verstaan we- die zenders, waarbij de
antenneenergie niet direct aan de trillingskring van .ie oscillatorlamp wordt onttrokken, maar indirect door tussei t-nschakeling
van één of meer versterkerlam pen. In een gestuurde zender exci
teert de oscillator de roosters van één of meer versta kerlampen en
deze leveren dan öf de antenneenergie öf de excitatie van volgende
lampen. Iedere lamp of groep van lampen met de bijbehoorende
plaatkring vormt dan een ,.schakel” in de zender ; deze schakels
noemen we de trappen van de gestuurde zender. Zoo heeft men
één-, twee-, drie-, en meertrapszenders, waarbij de oscillatorlainp
de eerste trap vormt. Tot en met vier trappen zijn de gestuurde
zenders van belang voor de amateur. Meer trappen eischen een
groote technische vaardigheid en zijn zoo lastig hanteerbaar, dat
we ze niet zullen bespreken.
Rest ons de vraag, waarom we gestuurde zenders nemen, inplaals
van een eenvoudige telegrafiezender. De eerste eisch voor een
goede zender is: groote frequentie-constantheid, ook bij grooter
vermogen (als dus geen directe kristalzender mogclijk is). De ge
stuurde zender heeft altijd een grootere frequentic-constantheid,
dan de eenvoudige telegrafiezender. Verder straalt een gestuurde
zender bij volle excitatie minder energie uit in de harmonischen
dan een direct met de antenne gekoppelde oscillator. Daarom is
de toon van een gestuurde zender meestal ook mooier. De afstem
ming van een gestuurde zender is haarscherp, dus kunnen we in
onze frequentie-bereiken meer zenders onderbrengen. Ten laatste
is de gestuurde zender het aangewezen type voor telefonie, want
bij directe eenvoudige zenders geeft het moduleeren meestal ongewenschte complicaties, die de resultaten slecht maken. Ook voor
telegrafie heeft de gestuurde zender vele voordeelen.
De twee-traps gestuurde zender. (Mopa). Deze zender bestaat
uit een oscillator, de stuurlamp, gevolgd door een versterkertrap,
waarin één of twee lampen kunnen zijn opgenomen. Voor grootere
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energie zal men twee lampen in balansschakeling nemen. Dit is
echter uit een oogpunt van stabiliteit minder gewenscht. Het is
daarom beter dan nog een tusschentrap op te nemen, de z.g. sepa
rator of scheid ingstrap, m.a.w. over te gaan op een drietrapszender.
In fig. 57 is het volledige principe schema van een twee-traps
gestuurde zender aangegeven. Gemakshalve laten we hier een
lijstje van te gebruiken onderdeden volgen:
C5

s

Jant.

Vi

c
o

C5

■--j-

o

VHh*2 pC7
P1-'

T

C8

Sm 2
Ja j

'

* Va j

♦ Va

Fig- 57
Ci = 350 ppF. max.
100 — 250 /«/<F. max.
c
500 ppF. max.
C;
C« = C, = CT = Cs = 1000 ppJF.
C0 = 250 ppF.
Cn = 50 /</<F. max. (neutrodyne)
Rj = 20000 — 40000 Q; R; = 10000 — 25000 ü.

Voor gegevens SMX en SM. en de spoelen L,. L. en L3 wordt naar
de tekst verwezen.
Uit fig. 57 zien we, dat de stuurlamp met trillingskring een
normale Hartlcy is, die capacitief (door C„) met de volgende trap
is gekoppeld. Door de stippellijn in de figuur is aangegeven, dat
deze trap zoo volledig mogelijk moet worden afgeschermd. De ge
ilede trap wordt in een goed gesloten roodkoperen of aluminium
kast gebouwd. Wanneer deze kast wordt geaard, wordt eventueele
koppeling tusschen L, en L. zooveel mogclijk tegengegaan en
bovendien hebben wc dan geen last van handeffect bij het afstem
men van de stuurkring (zie hoofdstuk II).
De stuurtrap. Deze trap moet aan de volgendeeischen voldoen:
i° de frequentieconstantheid moet zoo groot mogelijk zijn; 20 deze
trap moet de volgende versterkertrap behoorlijk kunnen excitecren.
Wat de laatste eisch betreft kunnen we aannemen, dat bij het geB & R, Amaieur-zendcrs
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bruik vantrioden een stuurvermogen van ongeveer io watt noodig
is, om een versterkerlamp Vï( die we 30 watt willen toevoeren,
met behoorlijk rendement te laten werken; we hebben dus een
energieversterking van ± 1 op 3. Gebruiken we voor V, een
tetrode dan wordt dit beter; ± 1 op 6.
Verder veronderstellen we, dat beide trappen op dezelfde fre
quentie werken, dat we dus geen frequentieverdubbeling toe
passen.
De frequentiestabiliteit maken we in de eerste plaats zoo groot
mogelijk door solicde constructie, zoo weinig mogelijk aan mecha
nische vervorming onderhevig, (zie hoofdstuk Y). In fig. 57 zijn
de onderdeden, die met de meeste zorg moeten worden gecon
strueerd, dik aangegeven.
In verband met de excitatie van de volgende trap komt een
vraag naar voren, die in hoofdstuk IV ook reeds is aangestipt, en
die we hier nog eens zullen beschouwen. Hoe moeten we L en C
van de stuurkring t.o.v.
elkaar dimensionceren ?
In fig. 5>S is de stuur
kring nog eens geteekend. Hebben we een
O lJh Ek
groote L en een kleine
c
oL
C, dan zal de kring P
O
stroom Ik klein zijn en
de spanning Ek aan de
kring (dus ook aan de
lamp) groot. Het gevolg
f ig- 5S
hiervan is, dat de h.f.
stroom Ib door de lamp groot zal zijn en de verhitting van
de lamp belangrijk. Dit is dus een nadeel van groote L en
kleine C. Een voordeel is de kleine kringstroom, en daarmede de
kleine kringverliezcn, en de hooge excitatiespanning voor de vol
gende trap. Een nadeel van overwegend belang is in deze toestand
• de groote gevoeligheid voor bclastingsveranderingen, die dan ta
melijk groote frequentievariaties ten gevolge kan hebben. Voor
een telegrafiezender is dus groote L en kleine C niet aan te bevelen,
omdat tijdens het seinen de stuurkring groote belast ingsveranderingen ondergaat. Dit bezwaar geldt trouwens ook voor telefonie.
Ook de verhitting van de stuurlamp door groote Ib kan frequentie
verandering met zich meebrengen.
Het voordeel van een groote C en kleine L is de kleinere lampstroom, omdat Ek afneemt, de grootere kringstroom Ik brengt
echter in ’t algemeen grootere kringverliezen met zich mede, aan
genomen dat we beide gevallen voor dezelfde frequentie beschou-
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wen. Een voordeel is nu echter, dat belastingsvcranderingen een
veel kleinere invloed op de frequentie hebben, dan in het eerste
geval. Het rendement van de stuur lamp is in het tweede geval
minder hoog, dan in het eerste. De lamp moet grootere kringverliezen suppleeren, terwijl de excitatie op de volgende trap, door
de kleinere Ek, ook kleiner is.
Meestal bestaat het construeeren van een stuurkring in het
zoeken naar een compromis; een niet te groote L in combinatie
met een niet te groote C. Gewoonlijk neemt men C, uit fig. 57 het
best gemiddeld 200—250 ////F., dan is men aan de veilige kant,
terwijl èn de excitatie èn de frequentic-constantheid niet te zeer
in het gedrang komen.
De versterkertrap. Het rooster van deze trap is over C„ capacitief
met de stuurkring gekoppeld. De plaatkring is op dezelfde wijze
geschakeld, als bij de reeds besproken TPTG-schakeling. De eenige
afwijking bestaat in de aanwezigheid van de neutrodyne-condensator Cn. Denken we deze een oogenblik weg en ook de stuurlamp
V„ dan hebben we een normale TPTG en de lamp V, zal gaan gencreeren, wanneer de afstemmingen van de kringen LjC, en LSC,
in eikaars buurt komen. Om dit oscilleercn van de versterkertrap
te voorkomen, gebruiken wc de neutrodyne condensator; want de
toestand moet zóó worden, dat wanneer we V, verwijderen, Vs
geen energie meer aan de antenne afgeeft.
Door de rooster-anode capaciteit van V, zijn de kringen L,C,
en LX» gekoppeld. Bij genereeren van V, zal over de condensator
C„ een wisselspanning op het rooster van V. optreden. Brengen
we L.Cj nu in afstemming, dan zal als gevolg van die roosterexcitatie op de anode van V, een wisselspanning optreden, die onge
veer gx de roosterwisselspanning is (g is de versterkingsfactor
van V.) en die t.o.v. die roosterwisselspanning l/s periode in phase
is verschoven. Deze anodewisselspanning zal door de inwendige
lampcapaciteit op de kring LjC, een spanning teruggeven, in
phase met de roosterexcitatie van V2 m.a.w. V, kan door die
terugkoppeling gaan genereeren. Door de neutrodyne condensator
Cn geven wc echter een koppeling tusschen LX» en L,Cj, die de
terugkoppeling door de anode-roostercapaciteit van V» tegen
werkt, omdat ze verbinding geeft met de tegengestelde kant van
Lj. Door Cn goed in te stellen, kan de terugkoppeling door de
anode-roostercapaciteit geheel worden opgeheven.
Het neutrodyniseeren. Er zijn drie methoden voor de bepaling
van de juiste instelling van de neutrodyne condensator,
a) In de kring L»C» nemen we een gevoelige thermo-koppe 1 mA.meter op (b.v. o—125 of 0—250 mA.). De gloeidraad van V, wordt
ingeschakeld, doch de anodespanning Va» wordt niet ingeschakeld.
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We stemmen L,C2 nu voorzichtig «af op de frequentie van de stuur kring en zullen dan de mA.-meter zien uitslaan, meestal tot in de
hoek, als Cn erg ontregeld is. Dit is een gevolg van de z.g. door
straling, d.w.z. er komt via rooster-anodecapaciteit energie uit
L,C, in L2C2. Door draaien aan Cn kunnen we de uitslag van de
meter verkleinen. Daarna stemmen we L2C2 weer bij; draaien
weer aan Cn enz. Met deze manipulaties gaan wc door, totdat de
kringstroom in L2C2 zoo klein mogelijk is, m.a.w. tot de doorstra
ling minimum is. Dit is dan de juiste stand van Cn.
b) Bij gebrek aan een thermo-mA.-meter kan men ook neutrodyniseeren op de roostergelijkstroom van V.; waartoe men dan in die
roostergelijkstroomketen een draaispoel mA.-meter opneemt. Is
Cn niet goed afgeregcld, dan zal, wanneer men als boven met C2
door de afstemmingdraait.de roosterstroom verspringen. Men
moet nu Cn zoo afregelen, dat draaien aan C.2 de roosterstroom bijna
niet doet veranderen. Dan is men geneutrodyniseerd.
c) Men stemt de A.A.ontvanger af op de zendgolf. Is de neutrodyneïnstelling niet goed, dan zal draaien aan C2 zooals boven,
een verandering van toon geven, wanneer L2C2 in afstemming
komt (soms sprongsgewijze wanneer de koppeling tusschen L,Ct
en L.Cj tamelijk sterk is). Cn wordt nu w'eer zoo ingesteld, dat
draaien aan C2 nagenoeg geen verandering van toon geeft (bij zeer
fijne instelling moet zelfs géén verandering zijn waar te nemen !).
Dat is dan de juiste neutrodyneïnstelling.
In dit verband willen we ook nog even wijzen op het groote
belang van een goede afscherming van de stuurtrap. Is die niet
goed afgeschermd, dan is buiten de anode-roostcrcapaciteit van
V, om ook nog terugkoppeling tusschen L2C2 en L,Ci mogelijk cn
deze kan oorzaak zijn, dat neutrodyniseeren onmogelijk is, of
slechts zeer gebrekkig kan zijn. In zoo’n geval kan de toon van
de zender slecht zijn. De afscherming moet goed geaard zijn, om
ook capacitieve koppelingen te voorkomen.
We moeten, vooral bij eenigszins groot vermogen van V,. be
dacht zijn op te hooge verwarming van de afschermkast, die de
frequentie constantheid kan beïnvloeden. Soms is het noodig koelgaten te maken. Deze make men rond (niet te groote ronde gaten
veranderen niets aan de afschermende werking; langw-erpige gaten
of spleten kunnen de afscherming belangrijk slechter maken !) en
bij voorkeur in die wanden of in het deksel zoover mogelijk van
de versterkerlamp V, verwijderd.
Het afstemmen van de twee-trapszender. In het schema fig.
57 zien we, dat de versterkertrap negatieve roosterspanning krijgt.
Deze wordt toegepast om V, te beveiligen, zoodat met volle plaatspanning Va2 de excitatie door de stuurkring kan wegvallen (even-
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tueel V, verwijderd), de anodestroom van V2 niet zoo hoog wordt,
dat de maximaal toelaatbare anodedissipatie van de versterkerlamp wordt overschreden. Liefst geeft men nog iets meer negatief,
dan voor deze grens voldoende is. Dit bevordert de stabiliteit en
de kwaliteit van de toon.
De stuurkring moet nu eerst op de gcwenschte frequentie wor
den afgestemd; daarbij krijgt de versterkertrap geen plaatspanning. De stuurtrap is afgeschermd en dus kan men geen frequentiemeter met L, koppelen. We moeten luisteren met behulp van een
geijkte A.A.-ontvanger (zie hiervoor hoofdstuk XII).
Hebben we trap I ingesteld, dan zal de lamp Va bij gesloten
roostcrgelijkstroomketen een bepaalde roosterstroom voeren. Heeft
b.v. lamp V, 400 volt plaatspanning en is R2 b.v. 10000 ohm en vg
= — 50 volt dan zal de roosterstroom rond 20 a 25 mA. bedragen.
Nemen we nu aan, dat de zender behoorlijk geneutrodyniseerd
is — het neutrodyniseeren moet in elk geval voor de instelling
gebeuren — en is de stuurkring op de gcwenschte frequentie ge
bracht, dan kan dc plaatspanning van trap II worden ingescha
keld, na eerst op een veilige waarde te zijn gereduceerd. Dit doen
we door in dc toevoerlciding een weerstand van ongeveer 5000
olim op te nemen. In het algemeen zal nu V2 een vrij hooge anode
stroom opnemen; stemmen we echter L2C2 af, dan zal, als alles in
orde is, de anodestroom Ias in afstemming sterk verminderen.
Tegelijkertijd loopt dan de roosterstroom Ig2 op; minimum I»,
moet samenvallen met maximum Ig2. De antenne koppelen we
weer op dc wijze, zooals in het vorige hoofdstuk is beschreven. Is
alles zoover in orde, dan pas nemen we de weerstand van 5000 ohm
uit de plaatspanningslciding van trap II weg.
Bij het afstemmen van de antenne zal men als regel ontdekken,
dat een bepaalde lamp, gestuurd, een grootere antenneënergie kan
leveren, dan zclfoscilleerend, voorondersteld natuurlijk dat V2 vol
geëxciteerd wordt. Evenwel zal dc lamp V2, wanneer we haar de
maximale antenneënergie laten leveren, meestal boven haar toe
laatbare anodedissipatie worden belast. En dit is niet veilig. We
mogen bij een gestuurde zender bij niet te hooge frequentie rekenen
op een rendement van 70% van de versterkertrap. Hebben we dus
een lamp met een toelaatbare anodedissipatie van 10 watt, dan
mag de plaatketen van die lamp dus niet meer dan ongeveer 33
watt opnemen. Voor telegrafie kunnen we deze grens wel iets
overschrijden, maar het is toch beter van niet.
Wil men het rendement van trap II zoo hoog mogelijk opvoeren,
dan moet men de negatieve roosterspanning vergrooten en de lamp
tot in de roosterstroom exciteeren, dus stootexcitatie toepassen.
Men behoeft daarvoor niet een grootere roosterspanningsbatterij
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te nemen, doch kan de spanningsval, die door de roosterstroom in
de lekweerstand ontstaat, hiervoor benutten. Door een groot ere
lekweerstand (R.) te nemen, kan men in het algemeen de negatieve
roosterspanning en het rendement verhoogen. Men zal dan zien
dat de anodestroom Ia. van V, vrij sterk vermindert, terwijl de
antennestroom nagenoeg gelijk blijft. Wordt de negat ieve rooster
spanning te hoog, dan zal ook de antennestroom vrij sterk verinin-
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deren en het rendement wordt lager. Een en ander is voorgcsteld
in fig. 59, waarin de verschillende stroomen zijn uitgezet, afhan
kelijk van de waarde van de roosterspanning Vgï. Deze is dan
gelijk aan vga = —(Vg + IgR2), waar Vg de spanning van de
batterij is en Rs de ingestelde waarde van de roosterlekweerstand.
Na is de anode-dissipatie; »; het rendement: deze krommen zijn
moeilijk te bepalen. De vaste roosterspanning Vg is zoo gekozen,
dat Ia2 nul wordt, wanneer de trap niet wordt geëxciteerd, dus
wanneer de stuurtrap buiten werking is.
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Uit de fig. zien we, dat beneden een bepaalde waarde vg2 de
stroom Ia2 sterk toeneemt, terwijl Iant, v en gewoonlijk Ig2 sterk
afnemen. De anodedissipatie Na neemt sterk toe en ook ïail de
anodestroom van de stuurtrap. Willen we veilig werken dan moe-'
ten we dit gebied mijden, dus nooit instellen op een waarde vg.
links van de lijn A. En het heeft geen nut met de instelling rechts
van de lijn B te gaan. Men kan in de practijk rekenen op een lekweerstand tusschen ioooo en 25000 ohm om dit te bereiken. Bij
normaal bedrijf en volle belasting zal Ig. dan een waarde hebben
van ongeveer 15 a 10 mA. Om een overzicht te krijgen van het
gedrag van trap II doet men het beste krommen als in fig. 59 op
te nemen, wat wel te doen is, behalve voor Na en ij. Men neemt
dan voor R. enkele
bekende weerstanden,
1
vindt cenige punten van ja :ai
de krommen en zoekt
lol
hieruit, bij welke waar
de van vg2 de beste in
stelling is. Bij die waar
de lezen we Ig2 uit de
\
kromme af en daar we
Ig2.R. weten, kunnen we
de juiste waarde van R2
berekenen.
Ja
In fig. 60 is aange
geven het verloop van
de stroomen Ia
a2 en
WkilJOE C j V,
Jqï
iin<
Ig2 tijdens het afstem
O
ma*
men van L.C., zonder
jTAno v C2
antennekoppeling. De
Fig. 60
fig. demonstreert dui
delijk het gevaar van
afstemmen bij volle plaatspanning; buiten afstemming wordt de
toelaatbare anodedissipatie gemakkelijk overschreden (Ia. groot
buiten afstemming !).
Bij de twee-trapszender seint men het beste in de min-hoogspanning van de tweede trap als men voor iedere trap een afzon
derlijk p.s.a. gebruikt. Hebben de trappen een gemeenschappelijk
p.s.a., dan moet men in de plus-hoogspanning seinen, tenzij men
weer de gloeidraden van de lampen afzonderlijk (of gescheiden)
voedt. Bij gescheiden gloeistroomvoeding kan men seinen, door
onderbreken van de verbinding van de gloeidraad van trap II naar
min-hoogspanning. Men seine nooit in de stuurtrap of in de roostergelijkstroomketen van een ver sterker lamp. Dit geeft groote belas-
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tingsvariaties op de stuurlamp; het gevolg is onconstantheid van
de frequentie en dus een slechte toon.
De sleutelklik is weer op de normale, in het vorige hoofdstuk
aangegeven, methode weg te werken.
De voeding. De gloeidradcn kan men voeden uit een accu ; even
tueel kan men elke glocidraad een afzonderlijke accu geven, met
het oog op de vrij groote gloeistroomen (varieerende van 0,5 tot
2 a 3 A. per lamp). Ook kan men wisselstroomvoeding toepassen
naar fig. 61 a of 6x6. In fig. 61a zijn A en B twee gelijke zaklantarenlampjes voor ongeveer 0,3 a 0,4 A.; in fig. 6i/> zijn < , en ( 2
twee gelijke condensatoren van 0,01 /i¥., waarbij de transformator
een middenaftakking heeft. De resultaten, met het oog op de in-
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Fig. 61
vloed op de toon van de zender door mogelijke brom, zijn met de
schakeling volgens fig. 61 a beter dan naar fig. 61 b. Bovendien
geeft fig. 610 de mogelijkheid om de gloeispanning eenvoudig te
varieeren zonder dat het electrische middelpunt van de transfor
mator verloren gaat.
Het hoogspanningsgedeelte kan men met een gemeenschappelijk
p.s.a. uitvoeren volgens fig. 62. De waarden van het klikfilter bij
de seinsleutel S zijn in het voorgaande hoofdstuk te vinden. Dc
weerstand Raj is slechts klein (1000 a 2000 ohm) en heeft de vol
gende bedoeling. Bij neergedrukte sleutel S neemt de lamp in
trap II anodestroom op, die van invloed is op de roosterstroom
en dus op de belasting van trap I. Laat men S los, dan zal door het
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verdwijnen van de anodespanning op trap II, de roosterstroom
van deze trap toenemen en dus de belasting op trap I. Daardoor
neemt de plaatstroom Iai van deze trap toe. Door deze verandering
in de werkingstoestand van de stuurtrap kan een belangrijke frcquentic-variatie optreden en dus een slecht seinteeken ontstaan.
Deze ongewenschte toestand wordt min of meer voorkomen, door
+ HSp.
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de toepassing van de weerstand Rai, die bij toenemen van Ia, een
grooter spanningsverlies forceert en dus als het ware door ver
kleining van de plaatspanning de belastingsverandering op de
stuurtrap min of meer compenseert. Daardoor worden frequentievariaties tijdens het seinen tot een minimum gereduceerd.
Afstem moeilijkheden. Het komt meermalen voor, dat men, na
te hebben geneutrodynisccrd, trap II niet meer kan afstemmen.
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Nadert men de juiste afstemming dan neemt Ia. eerst af om dan
plotseling sterk toe te nemen; de roosterstroom wordt dan meestal
zeer klein en blijft bestaan ook al schakelt men de stuurtrap uit.
Meestal zijn deze verschijnselen een aanwijzing dat trap II in een
z.g. parasitaire of wilde trilling genereert. Draaien aan de afstemcondensator C, brengt dan gewoonlijk weinig verandering in de toe-
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go
stand. De lamp V. van de tweede trap genereert dan meestal in
een frequentie, bepaald door capaciteit en zelfinductie van de
verbindingsdraden van rooster- en plaatkring. We zullen dit dui
delijk maken aan de hand van fig. 63. Zijn de leidingen a, b en c
lang dan zullen deze voldoende zelfinductie en capaciteit t.o.v.
elkaar hebben, om oscilleeren in een zeer hooge frequentie te doen
ontstaan; de ketens as-C,-Cs en al-b-Cl-c vormen daarbij dan de
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Fig. 64a

afgestemde kringen. Deze wilde trillingen kan men voorkomen,
door de leidingen a, b en c zoo kort mogelijk te maken en koppe
lingen van a. opa„b en c te vermijden. Ook geeft liet aanbrengen
van de combinatie C9-R3 vaak verbetering (C„ = 1000 ///<F.;
R3 = 1000 ohm b.v. een 50-watt kooldraadlamp).
Er kan zich nog een geval voordoen, dat we geschetst hebben
in fig. 64a en b. Het schema fig. 64a is in fig. 646 iets overzichte
lijker geteekend, met
‘ CM
I
weglaten van die onderI
deelen, die in dit geval
^
niet van wezenlijk be
o<
o c, o(
lang zijn. Als de kring
ol
Li.O
o
O
bo
7=
^ La L,b met Cn en de lampc2 ol
0 L,<x
o
capaciteit in serie in af
o
o
o
stemming komt met de
kring L,a en de roostergloeidraadcapaciteit in
Fig. 64b
serie, dan zal, wanneer
C, niet te groot is (practisch kleiner dan ±75/</«F.) weergenerceren
kunnen optreden in een vrij hooge frequentie. Hiertegen is niets
anders te doen, dan toepassing van een andere stuurkringschakeling.We nemen dan een Colpitts-schakeling (zie hoofdstuk V)
voor de stuurtrap. In fig. 65 is dit nader aangegeven. De genoemde
genereermogelijkheid is nu buitengesloten, omdat een sterke capacitieve koppeling bestaat (voor de parasitaire trilling !) tusschen

I

9i

roostcr- en plaatkring. Genereeren is dan uitgesloten (zie hoofdstuk IV).
Deze genereermogelijkheid treedt meestal eerst dan op, als L,
groot wordt, dus bij de lagere frequenties. Boven 4000 kp/sec.
behoeft men hiervoor niet bevreesd te zijn en kan de stuurtrap als
llartley-oscillator worden uitgevoerd.
Het toepassen van schermroosterlampen. De terugwerking
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van anodekring op roosterkring maakt neutrodyniseeren noodza
kelijk. Bij gebruik van lampen, waarbij die anodeterugwerking
zeer klein is, wordt neutrodyniseeren overbodig. Wanneer we dus
een schermroosterlamp toepassen, kunnen we trap II veel eenvou
diger uitvoeren en is het alleen maar noodig, door een goede micacondensator tusschen schcrmrooster en kathode ervoor te zorgen,
dal het schcrmrooster geen h.f. potentiaalverschil kan hebben
t.o.v. kathode.
In hoofdstuk III is de werking van de S-tetrode uitvoerig be
sproken ; het resultaat zullen we hier nog eens samenvatten in de
formule voor de stuurspanning, waaruit de invloed van schermrooster- en anodespanning blijkt. Is vg de stuurrooster-, en zijn
vSg en va resp. de schcrmrooster- en anodespanning dan is de
stuurspanning:
, vsg
va

v..-vg + -g_ + —,

wanneer gt en gs resp. zijn de versterkingsfactoren van de in hoofd
stuk III genoemde trioden I en II, waaruit de S-tetrode is opge
bouwd.*) yoor een ideale S-tetrode zou g- oneindig groot zijn,
in de practijk is deze toestand niet te bereiken en is g,g, van de
grootte-orde van 250; gt ongeveer 5. Een getallen voorbeeld demon
streert duidelijk de invloed van vsg en va op de stuurspanning.
*) Zie voor afleiding van deze formule: Roorda, „Handboek der Radio-rechnick" pag.
112-114.
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Stel b.v.: vg = — 10V.; vsg = 125 V.; va = 500 V.; gt = 5
en gigs — 250. Dan vinden we:
vSt =

_IO + i? + ^,= l6volt'

Maken we nu va = o. dan wordt vst = 15 volt; wordt vsg daar
entegen o, dan is vst = — S volt. Dit voorbeeld wordt nog geïl
lustreerd door de karakteristieken uit fig. 27. Hieruit blijkt ook,
dat we in de practijk ervoor moeten zorgen, dat de schermroosterspanning constant blijft. Dan alleen zijn stuurrooster- en anodespanning van invloed en is de anodctcrugwerking uiterst klein.
Bovendien blijkt: hoe grooter we vg maken, des te kleiner de
anodeterugwerking; dus wanneer we de roosterexcitatie grooter
maken, wordt de terugwerking kleiner.
De anodeterugwerking wordt ook kleiner, door grootere waarde
van g,g, of van vsg, maar hieraan kunnen we niets doen, omdat de
grenzen worden gesteld door de lampenfabrikant op grond van
constructieve mogelijkheden. Meestal is g,g, ongeveer 250 en vsg
ongeveer */4 va.
De energie-versterking van een
S-tetrode is ongeveer 1 op 6, ter
wijl bij een triode als h.f. ver
sterker ongeveer 1 op 3 is te be
reiken. Voor dezelfde uitgangsenergie kunnen we dus bij toe
passing van een S-tetrode met een
kleiner stuurvermogen, dus een
kleinere stuurlamp volstaan.
De physische eigenschappen
van S-tetroden.*) In amateurzenders worden schermroosterlampen nog betrekkelijk weinig
ta
1-2
toegepast, vermoedelijk als ge
volg van de onbekendheid met de
*1
I
eigenschappen van deze lampen.
S
l
De boven ontwikkelde beschou
t
wingen gelden, strikt genomen,
Sg
alleen wanneer geen rooster- en
schermroosterstroomen opt reden.
s, , 1-2 i ,o
Zoolang de anodespanning grootcr is, dan de schermroosterspanning,zal er pract isch geen schermFig. 66
roosterstroom 100pen. Wordt Va

LAL_t

*) Zie hierover ook een artikel van ir. de Lussancc de la Sablonicrc in „Radio Nieuws"
van 1 Juli 1932 gemeld: „Over de werking van schcrmroostcrlampen".
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echter kleiner, dan Vsg, dan ontstaat een sterke Isg. In het
grensgeval Va = VSg is Isg = o, afgezien van enkele storende
invloeden, ontstaande door de constructie van de lamp. In fig. 66
is uitééngezet het verloop van Ia en Isg voor verschillende waarden
van de anode wisselspanning ea. Geval i geldt voor een kleine
impedantie in de anodeketen ; geval 2 voor een impedantie, waar
bij ea = Ya — Vsg en geval 3 een anodeimpedantie, waarbij ea>
Va — Vsg. I11 het laatste geval treedt een sterke schermroosterstroom op, terwijl de anodestroom afneemt met het bedrag van
die schermroosterstroom. Want de som van schermrooster- en
plaatstroom is constant en gelijk aan de stroom, die door het
stuurrooster wordt doorgelaten.
Daar nu het schermrooster ook niet meer, dan een bepaalde
energie mag dissipeeren, moet er bij het afstemmen van de anodekring van een S-tetrode steeds op worden gelet, dat deze maximale schermroosterdissipatie niet wordt overschreden. Want in
afstemming neemt de anodewisselspanning ea sterk toe (vooral,
wanneer de kring onbelast is) en wordt gemakkelijk de voorwaarde yoor veilig werken, 11.I. ea
< , Va-Vsg, overschreden en
A>--°
zal een sterke schermroosterstroom optreden (fig. 66, ge
val 3). Afstemmen met ver
11
laagde anodespanning geeft
l
geen verbetering hierin; wel
echter verlaagde schermroosterspanning. Heeft men nu af
gestemd, dan belast men de
kring zooveel, dat Isg ^ o is
—Vsg
en daarna voert menVsg op tot
de gcwcnschte waarde. Dan ^
zal Isg niet meer nul zijn,
maar grooter. Hierop komen
we terug bij het afstemmen
van zenders met S-tetroden.
In fig. 67 is het verloop
van ia en isg geschetst, af
hankelijk van Vsg en voor ver
schillende waarden van de
—Vsg
plaatkring impedantie. Krom
me 4 geldt dan voor een plaatFig. 67
kr ingimpedant ie o, terwij 1 voor
3, 2 en 1 die im«pedantie steeds grooter is gemaakt. Uit fig. 67
blijkt duidelijk dat telkens, wanneer de schermroosterspanning
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grooter wordt, dan het minimum van de anodewisselspanning, de
anodcstroom afneemt en een sterke schermroosterstroom optreedt.
Hebben we dus een tetrode met constante roosterexcitatic, dan
zal, bij afstemmen van de anodekring op de frequentie van de
exciteerendc wisselspanning, de anodestroom ia afnemen. Is de
anodewisselspanning ea daarbij grooter, dan de grenswaarde ca —
Va — Vsg, dan zal een sterke schermroosterstroom isg optreden.
Als alles in orde is moet het minimum van ia op dezelfde afstem
ming vallen, als het maximum van isg. Gaan we dan de anode
kring belasten, dan wordt de anodewisselspanning kleiner, de
anodcstroom ia neemt toe en de schermroosterstroom isg neemt af.
In het algemeen is de instelling het gunstigst voor ea = Ya —
Vsg, dan is dus isg = o; maar dan werkt de lamp ook net als een
triode (weliswaar als een triode met groote g, dus kleine anodeterugwerking, waardoor ncutrodyniseeren overbodig is) en liet gevolg
I53 i-a
is dat het plaatkring rendement van
een S-tetrode niet grooter is, als dat
van een triode. De energie-verhouding van trap op trap, dus de cnergieversterking van een S-tetrode is
M/ Aa™*
gunstiger als bij een triode, omdat
men met een kleinere roosterexcitatie kan volstaan om dezelfde anode
wisselspanning
te krijgen. De verlie
AF ST
zen in de roosterkring van een te
trode zijn dus kleiner, dan bij een
triode, vandaar de grootere energieFig. 68
versterking.
Bij juiste afstemming en belasting is isg klein (theoretisch nul,
practisch een kleine waarde); de anodestroomafname in afstem
ming is klein. Dit in tegenstelling met de triode, waar ia buiten
afstemming sterk oploopt. Dit is voorgesteld in fig. 6S, waarin het
verloop van ia voor een triode en ia en isg voor een tetrode bij
het doorloopen van de afstemming zijn geschetst. Uit de fig. zien
we dat buiten afstemming isg negatief is. Dit is practisch bijna
altijd het geval, omdat we altijd met stuurroosterstroom werken
en dan een secundaire emissiestroom kan optreden van schcrmrooster naar stuurrooster. Dit wordt vaak nog in de hand gewerkt
doordat bij de fabricage van de lamp een weinig van de emitteerende stof van de kathode verstuift en zich vastzet op het scherm rooster. Door de nabijheid van de anode, die een hoogc tempera
tuur krijgt, kan dan door z.g. terugverhitting, schermroosteremissie optreden.
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Tweetrapszender met S-tetrode. In fig. 69 is het volledige
schema gegeven. De waarden van onderdeden zijn dezelfde als
in fig. 57: C, = 10.000 /«/«F. De stuurtrap moet nu zeer goed wory,
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Fig. 69
den afgeschermd, terwijl de verbindingen in trap II zoo kort mo
gelijk moeten zijn; C, moet zeer kort tusschen schermrooster en
gloeidraad staan. De instellingen worden weer op dezelfde wijze
gemaakt, als bij de twee-trapszender met triode, met deze uitzon
dering dat de eerste instellingen worden gedaan met verlaagde
seker mroosterspanning, inplaats van met verlaagde anodespanning.
De st uurroosterstroom zal nu, omdat V, een kleinere lamp is, met
lagere anodespanning ongeveer de helft zijn van de bij fig. 57 op
gegeven waarde.
Heeft men voor V* b.v. een Philips QC0S/i5 in gebruik, dan zal
deze, bij 500 volt plaatspanning en 125 volt schermroosterspanning, volbelast en vol geëxciteerd een anodestroom van 40 a 50
mA. nemen; de roosterstroom is dan bij Rs = 15000 O en Vg =
— 30 volt, ongeveer 6 a S mA. de schcrmroosterstroom ook on
geveer 6 mA. Deze waarden zijn opgenomen aan een experimenteel
zendertje naar het schema van fig. 69 en afgebeeld in fig. 70.*)
Omdat voor deze waarnemen ingen met een kunstantenne werd
gewerkt, kon de antennckoppeling van fig. 69 vervallen. De stuur.trap werd hierbij gecontroleerd door de h.f. kringstroom en niet
door de opgenomen anodestroom.
Bij experimenteeren lette men erop, dat men niet teveel van de
tetrode vergt door de schermroosterspanning op te voeren met het doel,
*) Foto welwillend afgestaan door de N. V. Ncdcrlandschc Scintoestcllcn-fabrick te Hil
versum.
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meer energie uit de lamp te halen. \\ ant wordt \ $g > l/s ^ a. dan
overschrijdt men gemakkelijk de toelaatbare schermroosterdissipatic en wordt de lamp zacht door het vrijkomende gas.
i

9
l

i

Met een B 405 kan men, tot ongeveer 7500 kp/sec.. een QC"5/,, zeer
goed sturen ; boven deze frequentie is het beter een drietrapszendcr
te nemen. Dit geldt trouwens
Va-2 ook voor gebruik van trioden.
Va.
vsq
De voeding van de zender.
In fig. 71 is een methode
c, i b®'
geschetst om door middel
van een potent iometer van
+0
het p.s.a. voor de plaatspanning ook de schennroostcr^2
spanning te betrekken. De
waarden zijn de volgende: K,
500V.
= 25000 ü (max. stroom 15
R4
mA.); R, = 16000 ü (max.
\y
Cs.
stroom 35 mA.); Rs = 8000 Q
—o(max. stroom 25 mA.); C, =
2 /<F (max. spanning 300 volt);
Fig. 71
R4-Ca: zie klikfilter.
De hier aangegeven methode voor het betrekken van Vsg van het
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hoofd p.s.a. is de eenige juiste! Een sericwcerstand in de schermroosterleiding kan niet worden toegepast met het oog op het omkceren van de schermroosterstroom! De scliermroosterspanning
zou dan gevaarlijk hoog oploopen en de lamp zou overbelast
worden. Dit wordt vermeden door toepassing van een potentiometer. De scliermroosterspanning zou ook van een afzonderlijk,
goed afgevlakt p.s.a. kunnen worden betrokken. Ook de stuurlamp zou een eigen p.s.a. kunnen hebben. Dit zijn echter details,
die ieder voor zich moet uitmaken. Afzonderlijke p.s.a.-en zijn
vrij duur, maar goede potentiometers ook.
In fig. 71 is tevens de seinmethode aangegeven, n.1. door in de
rustpoozen het schermroostcr aan aarde (min hsp.) te leggen.
Seinen in de plus hoogspanning gaat hier niet, omdat dan in de
rustpoozen de schermroosterdissipatie zou worden overschreden.
Daarom seinen we in de schermroosterkring. Met de sleutel ,,op * »
ligt het schermroostcr aarde; de lamp neemt dan geen anodestroom
en levert dus ook geen antenneënergie. Is de sleutel „neer" dan
is alles normaal. We hebben dus een sleutel met rustcontact
noodig.
In amateurzenders hebben de S-tetroderrnog niet veel toe
passing gevonden. Toch zal dit in de toekomst wel anders worden,
omdat neutrodyniseeren overbodig wordt. Bovendien is telefonie
mogelijk met een kleine modulatorlamp in de schermroosterkring,
waarbij dan bij goede kwaliteit nog een redelijke modulatiediepte
is tc verkrijgen (zie hoofdstuk VIII).
De drietraps gestuurde zender. De besproken tweetraps-zender
voldoet goed voor de lagere frequenties (beneden 7500 kp/sec.),
maar het is zeer moeilijk een stabiele stuurtrap te bouwen voor
hoogere frequenties. Een oscillator voor 15000 kp/sec. (± 20 m.)
is zeer gevoelig voor belastingvariaties, Men kan nu frequent ieverveclvoudiging toepassen, maar het cnergic-rendement-is daarbij
slecht en men komt er met twee trappen niet meer. Daarom is men
ertoe overgegaan een drietrapszendcr te bouwen, met achter de
stuurtrap een vcrdubbclaar, een z.g. separator, die met geringe
roosterstroom werkt (door b.v. een groote lekweerstand toe te
passen). Achter deze separator komt dan een versterkertrap, die
sterk geëxciteerd wordt en dus een behoorlijke energie kan leveren.
Het voordeel van een separator met geringe roosterstroom is de
kleine terugwerking op de stuurtrap, terwijl de stuurtrap zelf ook
kleiner kan zijn,dan bij eentweetrapszendcr. Frequentieverdrievoudiging kan eventueel ook worden toegepast; dit geeft verhoogde
stabiliteit zonder extra moeilijkheden.
Bij frequentie-verdubbeling of -verdrievoudiging behoeft niet
te worden geneutrodvniseerd. Bij verdubbeling is het echter wel
B & R, Araatcur-zenders
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aan te bevelen, omdat er, vooral bij de moderne lampen met
groote steilheid, toch nog wel ccnige terugwerking kan optreden.
We zullen hier de trappen uitvoeren met neutrodynecondensator,
ook al omdat het rendement van een geneutrodyniseerde verdubbelaar groot er is. Een S-tetrode kan natuurlijk ook worden toe
gepast; dit heeft het voordeel van een nog kleinere stuurlamp,
dus lage spanningen; terwijl het rendement van een tetrode voor
verdubbeling bij hooge frequenties meestal beter is, dan van een
ongeneutrodyniseerde triode.
In fig. 72 is het volledige schema van een drietrapszender met
trioden geschetst. We zien, dat de trappen I en II volledig zijn
afgeschermd. Dit is een eerste vereischtc met het oog op directe
koppelingen tusschen L,, L. en L3. Op de lagere frequenties (3500
kp/sec. en lager) gaat het nog wel zonder afscherming, maar op
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Fig. 72

7000 kp/sec. en hooger is afscherming absoluut noodzakclijk, te
meer, omdat het neutrodyniseeren dan gemakkelijker is. Boven
dien kan de bouw compacter zijn en de kans op parasitaire tril
lingen is dan kleiner.
De waarden van condensatoren en weerstanden zijn de volgende:
C, = 300 /ifiF. max.; C. = C3 = 250 /i/iF. max.; C& = C0 = C8 =
C10 = C„ = 1000 /i/iF.; C, = C„ = 300 — 500 /t/iF.; C,2 = C 13 —
2 //F.; Cn, = Cns = 50 mi F. max.; R, = 35000 Ü (max. stroom
5 mA.); Rt = 50000 — 250000 Q (wordt bepaald door de grootte
van de stuurlamp; max. stroom 2 mA.); R3 = 10000 — 20000 Q
(max. stroom 20 mA.). R« en Rj, zijn afhankelijk van de plaatspanning op de eindtrap. Gebruiken we voor V, een kleine zendlamp met b.v. 500 V. plaatspanning, dan mogen we rekenen, dat
V, een lamp zal zijn, werkende met 200 a 250 V. plaatspanning bij
ongeveer 15 mA. plaatstroom; R4 wordt dan ongeveer 25000 Q
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R& moet zoo worden gekozen, dat V. nooit de maximale anodedissipatie kan overschrijden. Is V. b.v. een xo-watt lamp, dan
moet in ons geval Rs max. 3500 !i zijn. De lamp V3 krijgt een zoo
groote negatieve roosterspanning, dat ze ongeveer afgeknepen zit;
in elk geval moet Vg, zoo groot zijn, dat zonder excitatie de ma
ximale anodedissipatie niet wordt overschreden.
Voor het maken van de spoelen en smoorspoelcn zij verwezen
naar pag. 76 e.v. De opstelling der onderdeden moet weer logisch
zijn. Fig. 73*) geeft hiervan een goed voorbeeld voor de trappen I
en II. Weliswaar is de stuurlamp kristalgestuurd en wijkt de kop
peling met trap III (rechter compartiment) af van het schema

fig. 72, maar daardoor wordt de logica van de bouw niet gestoord.
Voor het opnemen van de foto is het deksel van de afschcrmdoos
natuurlijk weggenomen. De condensatoren worden met eboniet
verlengassen nitgevoerd. Dit voorkomt handeffect en het aanraken
van spanningvoerende deelen.
Zooals we uit fig. 72 zien, wordt trap III vanuit zijn eigen anodeketen geneutrodyniseerd en niet vanuit de voorgaande, Dit is
om de volgende reden gedaan. De LC-kring van trap II moet zoo
goed mogelijk zijn, omdat de spanning aan deze kring, met het
•) Foto welwillend afgestaan door de N. V. Ncderlandschc Scintocstcllcn-fabrick te Hil
versum.

'
100

1

'
l

!

1

:

r

oog op de frequentie-verveelvoudiging, zoo hoog mogelijk moet
worden opgevoerd. Neutrodyniseeren we V3 nu vanuit deze trap,
dan moeten we op spoel Lt aftakken, zooals nu op L., is gedaan.
Daardoor wordt de excitatie van V3 onnoodig verlaagd. Om de
zelfde reden neutrodyniseeren we V, vanuit kring L,C,.
We dienen nog op te merken, dat, om Vs te neutrodyniseeren,
de kring L.C2 op de frequentie van L,C, moet worden afgestemd.
Waarom dit zoo is, wordt in hoofdstuk VII nader besproken. Voor
het neutrodyniseeren vergrooten we daarom tijdelijk C2, tot we
in afstemming zijn met L,C, en passen dan een van de vroeger
vermelde methoden van instellen van de neutrodynecondensator
toe. Trap II wordt eerst geneutrodyniseerd, dan pas komen de
andere instellingen aan de beurt.
Het regelen en afstemmen van de drietrapszender. Als trap
II geneutrodyniseerd is, stellen we trap I in op de helft van de
gewenschte frequentie, want we willen immers verdubbeling toe
passen. Dan sluiten we de plaatspanning Vat aan en nemen waar,
dat V. een vrij groote plaatstroom opneemt. Deze zal vrij sterk
afnemen, zoodra L.C» afgestemd is op de dubbele frequentie van
L,C,, terwijl de roosterstroom van V3 dan sterk toeneemt. We
stemmen nu af op minimum plaatstroom van V2, waarbij de roos
terstroom van V3 dan maximum moet zijn. Dan controleeren we
de frequentie van L2C2, want ook bij verdrievoudiging treden de
zelfde verschijnselen op.
Trap III heeft nog steeds geen plaatspanning, want we moeten
eerst nog deze trap neutrodyniseeren op één van de bekende me
thoden. Is dit gedaan dan zetten we verlaagde plaatspanning op
de cindtrap en stemmen weer af op minimum plaatstroom. Daarna
koppelen we de antenne (zie hoofdstuk V) en dan pas voeren wc
de plaatspanning op tot de gewenschte waarde. Voor de instelling
van trap III gelden dezelfde voorwaarden, als voor de cindtrap
in een tweetrapszender. We verwijzen daarvoor naar de opmer
kingen bij fig. 59.
Onderzoek van de excitatie. Een interessante methode om de
juiste instelling voor trap III te vinden is de volgende. Men neemt
van trap II de z.g. ,,low-power-karakteristiek” op (zie ook hoofd
stuk VIII), waaruit verschillende conclusies te trekken zijn. Daar
toe varieert men de plaatspanning van trap II van Vas = o tot
(de in ons voorbeeld reeds aangehaald) Va2 = 500 V. b.v. in stap
pen van 50 V. Bij elke instelling van Va2 noteert men de waarden
van Ias, Ig3, I33 en Iant (zie fig. 72). De verschillende stroomen
worden als functie van Va, op millimeter papier uitgezet. Een
voorbeeld van het verloop der krommen vinden we in fig. 74. Als
alles normaal is, dan zullen de stroomen vcrloopen, zooals de
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getrokken lijnen aangeven. Krijgt men een verloop als door de
stippellijnen is aangegeven, dan beteekent dat niet anders, dan
dat trap II niet vol
doende door trap I
wordt geëxciteerd; dan Ja
moet men trap I meer
plaatspanning geven, 1,5
om zoodoende de exci
tatie op trap II te vergrooten. Natuurlijk kan
men ook voor een tweetrapszendcr soortgelijke
karakteristieken opne
men, waarbij dan Ia:i en
Ig3 vervallen. De krom
men geven de z.g.Heising-karakteristiek van
de zender (zie hoofd
stuk VIII).
100
2oo
300
400
*12
Is alles in orde ge
maakt en krijgen we
Fig- 74
karakteristieken, als de
getrokken lijnen in fig. 74, dan stellen we in volgens lijn A en
moeten wc dus Vas = 375 V. maken. Dan werken we onder de
gunstigste voorwaarden van trap III en met het hoogste rende
ment.
Wil men zich overtuigen, dat de excitatie op trap II voldoende
is, dan kan men een bundel karakteristieken opnemen met V#l
als veranderlijke. Ten bewijze, dat de min of meer geïdealiseerde
karakteristieken van fig. 74 practisch goed kunnen worden be
naderd, zullen we voor dit geval de waarden geven, opgenomen
aan een bestaande drietrapszender met de stuurlrap ingesteld op
1875 kp/sec. (160 m) en de tweede en de derde trap op 3750 kp/sec.
De meetresultaten zijn samengevat in achterstaande tabel. De
gegevens van de zender waren de volgende:
V, : TC0S/S.
V, : TC°‘/10; Vaa = 400 volt.
V3 : TO/,„; Vaj = 500 volt.
Rg.. = 100000 Q ; Rg3 = 15000 Q.
Vg3 = — 20 volt; Vg3 = — 30 volt.
f2 = 3750 kp/sec.
De waarden zijn uitgezet in de krommen fig. 75, aan de hand,
waarvan we de verdere conclusies zullen trekken.
Bij het opnemen van de krommen begint men met de zender
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vrij willekeurig in te stellen, doch op de gewenschte frequentie.
Men neemt b.v. Vai = 200 V.; Va. = 4°° ' • er* ^'aa — 5°o ^ •
en stelt in op een behoorlijk antennevermogen. Daarna verandert
men Va. van nul tot 250 a 300 volt en doet de waarnemingen; men

ziet dan gauw genoeg waar men kan ophouden. De krommen van
"g- 75 zijn opgenomen met zooveel constante negatieve roosterspanning voor V2 en V3, dat beide lampen net dicht zitten. Anders
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worden Ias en Iaa niet nul voor Va, = o. Heeft men de juiste in
stelling gevonden, dan kan men Va automatisch negatieve rooster spanning over Rs geven en deze weerstand zoo inregelen, dat de
stroomen kloppen met de krakteristick.
Uit fig. 75 zien we, dat bij de lijn A voor Va, = 200 volt de
lamp V3 zijn gunstigste rendement heeft. Trap II bereikt echter bij
B voor Vai — 2S0 volt zijn maximum en is dan pas vol geëxciteerd.
Met spreekt vanzelf, dat we instellen volgens A, omdat we dan
het meest economisch werken. Instelling volgens B heeft boven
dien tengevolge, dat er meer energie in de harmonischen wordt
uiigestraald, wat storingen kan verwekken op andere frequentiebereiken (zie ook bij antennes).
l)o metingen zijn gedaan met een grootere lamp in de stuurkring, dan strikt noodzakelijk is, omdat de plaatspanning nogal
hoog werd opgevoerd. Een kleinere lamp met dezelfde eigenschap
pen kan als stuurlamp worden gebruikt. Een B 405 gaf nagenoeg
dezelfde resultaten als een TC03/*. Niet-neutrodyniseeren van trap II
gaf slechtere resultaten. De instelling van Vas moest dan belang
rijk worden veranderd om dezelfde resultaten te krijgen.
Ten slotte merken we op, dat het met een kristalbesturing in
trap I veel gemakkelijker is de ideale krommen te benaderen. Dit
is een gevolg van het feit, dat een verandering van de plaatspanning Vai ook een kleine frequentieverandering van de stuurtrap
geeft.
De drietraps-zender is heel goed te gebruiken voor 3500 kp/sec.
en 7000 kp/sec., maar voor 14000 kp/sec. krijgen we het nadeel,
dat we een stuurkring moeten maken voor 7000 kp/sec., wat zeer
hoog is voor een oscillator. We krijgen dan gauw last van frequen
tieveranderingen door „creeping”, omdat kringstroom en anodestroom vrij groot worden, zelfs voor kleine vermogens. En om be
hoorlijk te kunnen exciteeren hebben we al gauw een grooter ver
mogen, dan bij de lagere frequenties. We zouden kunnen verdrie
voudigen, maar om voldoende excitatie voor trap II te krijgen is
een grooter stuurvermogen dan toch ook weer noodzakclijk.
Om hieraan te ontkomen moeten we wel uitbreiden tot een
viertrapszender, waarbij dan tweemaal wordt verdubbeld. Voor
een grooter eindvermogen dan 50 watt, moeten we trouwens een
d riet rapszender ook al uitbreiden met een vierde trap.
De viertraps gestuurde zender. Dit gedeelte zullen we in twee
stukken splitsen n.1. in de eerste plaats behandelen we de viertrapszender voor 14000 kp/sec. in de eindtrap en ten tweede de
viertraps voor groot vermogen.
Eig. 76 geeft het schema voor een viertrapszender met twee
verdubbeltrappen en uitgevoerd met trioden. Trap II is niet ge-
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neutrodyniseerd. Dit is niet zoo noodzakelijk — tenminste voor
telegrafie en wanneer we niet in trap II seinen — omdat de terug
werking niet groot is (meestal te verwaarloozen) en trap II ook
ongeneutrodyniseerd wel voldoende excitatie levert voor trap III.
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Fig. 76
Verschillende waarden van onderdeden vinden we in het vol
gende lijstje:
C, = C, = 250 /i/iF. mx.; C3 = C4 = 100 — 250 ppF. max.; Cs =
250 ftfiF.; C6 = C7 = Cs = Cu = C13 = C14= 1000 /«/«F.; C8 =
C10 = C12 = 500 ///«F.; R, = 35000 Si (max. stroom 5 mA.);
R3 = 50000 — 250000 Si (max. stroom 2 mA.); Rs
50000 —
100000 Si (max. stroom 5 mA.); R4 = 10000 — 20000 .0 (max.
stroom 20 mA.). Rs en R„ worden weer bepaald door de plaat stroom van de eerste-, resp. de derde trap. De lampen kunnen zijn:
V, : B405; Vs : TCM/S; V3 : TC0,/io; V4 : F410 of daarmee over
éénkomende typen. (25-watters).
Er zijn twee p.s.a.-cn aangenomen, n.1. één van 300 volt voor
de trappen I en II en één van 500 volt voor de trappen III en IV.
Alles kan natuurlijk op één p.s.a. worden gezet, maar dat is een
kwestie, die ieder voor zich moet uitmaken.
De aardleiding loopt door de geheele zender en is op één punt
geaard en wel bij trap IV. Dit is het beste, omdat nu niet de vereffeningsstroom in de aardleiding alle voortrappen behoeft te passeeren, wat ongewenschte koppelingen kan geven. Bovendien is
op deze wijze de kans op parasitaire trillingen veel geringer, dan
bij een willekeurige aarding. Trap I en trap III moeten worden
afgeschermd , voor trap II is dit niet noodzakelijk, hoewel afschcrmen soms verbetering kan geven. De montage moet weer zoo kort
en zoo symmetrisch mogelijk geschieden. Neutrodyniseeren en in
stellen doen we weer op dezelfde wijze, als reeds werd aangegeven.
Trap III wordt terug-geneutrodyniseerd. Dit is gedaan om de
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excitatie van V, niet onnoodig te verkleinen, door de spoel L3 af
te takken.
In fig. 77 is het schema geschetst voor het gebruik van tetroden
in de trappen III en IV. We gebruiken dan voor V3 en V4 lampen
m

i
CU,

iR‘
:

«7

1

M
-joov

[Fig. 77
QCus/u of daarmee overéénkomende typen. Enkele gegevens vol
gen hier nog: C17 = CI8 = o,oi //F. (io.ooo /i/iF.) ; C1S = C1S =
i /tl'.; R7 = Sooo !)] Rs = ióooo O.
Er kan weer geseind worden op de wijze, als aangegeven in fig.
71. Een voordeel van tetroden is, dat we niet behoeven te neutrodyniseeren. Wel moeten we trap II zeer goed afschermen, waarbij
we de lamp V3 in de kast inbouwen. De afscherming van trap III
moet dus met ventilatie worden uitgevoerd.
De viertrapszender voor groot vermogen. Het schema kan
zijn, zooals fig. 76 aangeeft; alleen moet nu trap U ook worden
geneutrodyniseerd met het oog op terugwerking. De kans hierop
wordt immers grooter, omdat de laatste drie trappen nu alle op
dezelfde frequentie werken. Bovendien moet trap II zoo volledig
mogelijk worden afgeschermd. Als lampen kunnen we b.v. nemen:
voor V, : B405; voor V2 : TC03/SI voor V, : TC01/,S en voor V4 :
TC1/,,. Trap IV moet dan, vooral op de lagere frequenties (hoogere
wisselspanning op de LC-kcten !) ruimer worden gedimensioneerd,
want de plaatspanning wordt al gauw 1000 è. 1200 volt en de
kringstroomen worden ook veel grooter, waardoor de condensato
ren hooger worden belast.
Wil men in de trappen III en IV tetroden toepassen, dan kan
men het beste het schema fig. 78 volgen. De trappen I en II zijn
weer uitgevoerd als in fig. 77 d.w.z. trap II wordt weer geneutrodyniseert vanuit de kring L.Ca en niet vanuit L,Cj. Dan is de terug-
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werking minimaal. Volledige afscherming van de trappen I, II
en III is noodzakelijk. In fig. 78 is V, weer een kleine eindlamp
(b.v. B405); V. is b.v. een TC01/,, V, een QC0V,j en V, een QB*/7S.
De condensatorwaarden zijn dezelfde als in de voorgaande sche------ 1
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Fig. 7S
ma’s. Die voor trap IV moeten echter geschikt zijn voor hooge
spanningen (2000 V. gelijkspanning met max. 2000 V. h.f. span
ning voor C4 en Cl4). De weerstanden hebben dc volgende waarden :
R, = 35000 .0 (max. stroom 5 mA.); R. = R3 = 50000 — 100000
-Q(Imax = 5 mA.); R, = 10000 — 30000 O (Imax = 20 mA.);
Rj = 25000 ü (Imax = 15 mA.); R0 = 5000 Ü (Imax = 35 mA.);
R- = 8000 Q (Imax = 25 mA.); Rs = 16000 Q (lmax = 3« mA.);
R„ = 3000 -O (Imax = 50 mA.).
Vg3 = — 40 volt ) Kunnen van een kleine anodeaccu worden
Vg4 = — 50 volt ) betrokken ; droge batterijen vermijden !
Er is aangenomen, dat de eerste drie trappen en het schermrooster van trap IV op één p.s.a. van 500 volt staan, terwijl trap
IV een afzonderlijk p.s.a. voor plaatspanning heeft. Er wordt ge
seind in het schermroostcr van trap III. Met de sleutel ,,op” zit
trap III dichtgeknepen; trap IV wordt dan niet geëxciteerd en
geeft dus geen energie in de antenne.
Voor de allerhoogste frequenties (14000 en 28000 kp/sec.) ver
dient het aanbeveling ook in trap III frequcntieverdubbeling toe
te passen, of van trap I op trap II frequentie-verdrievoudiging.
Daardoor wordt op die frequenties de stabiliteit verhoogd. We
laten enkele voorbeelden volgen van dc frequentie instellingen
voor verschillende bereiken.
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Bereik
3500kp/sec
7000 ,,
14000
2S000 ,,

Trap I
i75okp/sec
3500 ,,
3500 ,,
4667

Trap II

Trap III

350Ó kp/sec 3500 kp/sec
7000
,,
7000 ,,
7000
,,
14000 ,,
14000 ,,
2S000 ,,

Trap IV
3500 kp/sec
7000 ,,
14000 ,,
28000 ,,

Het seinen bij drie- en viertrapszenders met trioden. Bij de
drietrapszender kunnen we seinen in de plus hoogspanningsleiding
van trap III, dus op de wijze als aangegeven is in fig. 62. In geen
geval mogen wc de totale plaatstroom van de geheele zender onder
breken, want daardoor zouden we frequentievariaties invoeren,
als gevolg van het telkens onderbreken van de stuurtrap. Seinen
in de plaatkring van trap III zal de minste terugwerking op de
stuurkring geven. De volle belasting blijft immers op deze trap
staan, onafhankelijk van
het feit of de sleutel ,,op”
of ,,nccr” is. Een nadeel
O
van seinen in trap III is
O
dit, dat we een vrij groot
vermogen plotseling onder
O
breken met de seinsleutel.
Daardoor ontstaat, on
danks alle voorzorgen, al
gauw vonkvorming en de
storing door slcutelklikkcn
kan, ondanks het klikfilter, nog vrij erg zijn. Daar
om kunnen we in trap II
seinen, ook weer in de plus
hoogspanning. We nemen
dan hel ldikfilter op of in
de plusleiding (wat naar
onze ondervinding het bes
te is !) öf in de roostergeIijkstroomkcten van V3; bo
vendien kan men dan nog
in de hoogspanningsleiding
uou
van trap III een weerstand
5mz
van 1000 a 1500 ohm op
+■ H.Sp
nemen (b.v. een 50 watt
Fig.
79a
kooldraadlamp voor 220
volt). Dit vermindert de
.
klik vaak nog aanmerkelijk. Fig. 79 toont ons de seinwtjzen
schematisch. Men kan natuurlijk alleen in trap II seinen, als
trap III zooveel vaste negatieve roosterspanning heeft, dat,
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met de sleutel op, Vs nooit meer kan dissipeeren dan maximaal
toelaatbaar is. Fig. 79a geeft de methode voor het seinen in trap
III, fig. 79* die voor het seinen in trap II.
Bij de viertrapszender kan men seinen m trap III of trap IV.
Seinen in trap III is weer het beste.
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Fig. 79b
Een interessante mogelijkheid is het seinen met ballastlamp. Dit
is schematisch aangegeven in fig. 80. Deze seinmethode moeten
we wel in trap II (bij een drietrapszender) of in trap III (bij een
viertrapszender) toepassen, omdat we een tamelijk groote anodeweerstand Ra op moeten nemen. Deze weerstand moet n.1. zoo
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groot zijn, dat met de sleutel ,,op” de anodespanningen van de
lampen V» en Vb nagenoeg nul zijn.
De werking van de ballastlamp Vb is de volgende. Is de sleutel
..°P . dan zijn van Vb rooster en kathode direct verbonden en
deze lamp zal dus een groote plaatstroom opnemen, zoodat over
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de weerstand Ra een groot spanningsverlies optreedt. Dit is dan
n.1. gelijk aan Vri = >(labi -f- Ia:ii)RA. De anodespanningen op
V, en Vb zijn dan gelijk aan Va2i = 500 — Vri. Wanneer Vri =
500 V. is, dan is Vasi = o, wat ideaal zou zijn, want dan zou Vs
geen excitatie aan V, leveren. Va.i kan echter niet nul zijn, want
dan zou Vb ook geen plaatstroom opnemen. Va.j moet dus altijd
een zekere waarde hebben, groot genoeg om Vb een behoorlijke
plaatstroom te laten opnemen. Om dus Va5i zoo klein mogelijk te
houden, moet Vb een ia-vg karakteristiek hebben, die zoo ver mo
gelijk links van de nullijn ligt, m.a.w. Vb moet een groote steil-
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heid en kleine inwendige weerstand en versterkingsfactor hebben.
Drukken wc nu de sleutel S neer, dan geven we \'b zoo veel ne
gatieve roosterspanning, dat ze voor de dan optredende anodespanning „dicht” zit. Dan is dus Iabn = o en liet spanningsverlies over Ra is dan gelijk aan Ia2n X Ra. De plaatspanning van
V*. dus ook van Vb is dan Va.n = 500 — Ia2rt. Ra, m.a.w. dan
exciteert V. trap III weer normaal.
Doordat bij de sleu
tel „op” Va» niet nul
is, zal trap III nog
zwak worden geëxci
teerd en dus ook nog,
zij het dan ook wei
nig, energie in de an
tenne geven. Om dit
te voorkomen, geeft
men Vs nu zooveel
roosternegatieve
spanning, dat de
lamp bij die zwakke
excitatie nog net
„dicht” zit. Meestal
beteekcnt dit, dat
men V3 150 a 200
volt extra negatieve
roosterspann ing moet
geven; dit moet ex
perimenteel worden
bepaald . De kleine
energieafgifte in de
sein pauzes moet wel
worden onderdrukt,
omdat de wettelijkc
bepaling het werken
met een z.g. rustgolf
verb ieden. Een gevo lg
van deze groote negatieve roosterspanning voor V3 is, dat we de
lekweerstand meestal moeten verkleinen tot 3000 a 10000 ohm
om met de sleutel „neer” nog voldoende energie in de antenne te
krijgen.
Welke lamp komt nu in aanmerking voor ballastlamp? We
weten reeds, dat we een lamp noodig hebben met kleine g, groote
S en kleine Ri. Deze lamp moet bij heel lage anodespanning en
nul volt roosterspanning een groote plaatstroom opnemen. We
i
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zullen een practisch voorbeeld bespreken. Stel, dat trap II met
de sleutel „neer" 30 mA. plaatstroom opnccmt. De weerstand Ra
(feitelijk Rs uit fig. 72) is om de daar genoemde redenen 4000 .O
gekozen. De plaatspanning van V. is dus nu 500 — 120 = 380
volt. Deze spanning moet bij sleutel „op" minstens tot 100 volt
(liefst lager) worden gereduceerd. Als we voor deze nieuwe toe
stand Ia, = o stellen, moet de lamp Vb dus een stroom Iab = 100
mA. opnemen, im
mers het spanningsverlics over Ra moet
nu 400 V. zijn en de
stroom dus *00jao,* X
io3 = 100 mA. De
lamp Vb moet dus bij
va = 100 volt en vg
= o een stroom ia
= 100 mA. opnemen.
Er zijn niet veel lam
pen, die aan deze
voorwaarde voldoen.
Een goed voorbeeld
is b.v. de Philips
E406, die bij va =
100 V. en vg = o
circa 125 mA. op
neemt en dus 12,5
watt dissipeert, wat
nog net kan (max.
dissipatie is 12 watt).
Het seinen met
bal last lamp is zeer
soepel en beperkt de
sleutelklik tot een
Fig. S2. Overzichtsfoto van de zender PAOASD te
minimum, omdat de
Amsterdam.
sleutel geen stroomvoerendc leidingen
onderbreekt. Er treedt nu alleen klik op door de plotselinge
spanningsverandering. Dit kan voor het grootste gedeelte wor
den ondervangen, door parallel aan de sleutel weer een con
densator en weerstand te plaatsen. Dit moet nu echter dubbel
worden uitgevoerd, omdat rust- en werkcontact beide in gebruik
zijn.
Enkele algemeene opmerkingen. Tusschen de tekst door heb
ben we hier en daar reeds enkele belangrijke punten over bouw
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en constructie genoemd. We zullen ze hier nog eens herhalen en
aanvullen.
In de eerste plaats moet bij het ontwerp van de zender het aan
tal trappen worden bepaald. Dit aantal hangt natuurlijk af van
het vermogen, dat men wil gebruiken, maar ook van de frequentie,
waarop men wil werken. Het is aan te bevelen, de frequentie van
de stuurtrap niet op te voeren boven ± 4600 kp/sec.; willen we
dan de eindtrap op 14000 kp/sec. instellen, dan hebben we meestal
4 trappen noodig. Hierbij moet het volgende ook in overweging
worden genomen. Op hooge frequenties is meestal tweemaal frequentieverdubbeling toegepast. Heeft de stuurtrap nu een zekere
frequentievariatie, dan zal deze in elke trap mee worden verdub
beld. Verandert b.v. de stuurfrequentie van 4000 op 4001 kp/sec.
dan zal dit bij tweemaal verdubbelen in de eindtrap de frequentie
veranderen van 16000 op 16004 kp/sec., dus een verstomming van
4 kp/sec. geven. Daarom moet de stabiliteit van de stuurfrequentie
zoo hoog mogelijk worden opgevoerd. Een zeer goed middel daar
voor is, de stuurtrap kristal gecontroleerd te maken. Dit wordt in
het volgende hoofdstuk uitvoerig besproken. Ook de mechanische
bouw kan veel bijdragen tot de frequentiestabiliteit; de verbin
dingen moeten dan zoo kort mogelijk worden gehouden. Het gevolg
is: zeer compact bouwen. Dit geeft weer kans op ongewenschte
koppelingen tusschen verschillende kringen. We moeten dan trap
voor trap goed afschermen. Bij de hoogste frequenties moeten wc
soms ook de spoelen nog afzonderlijk afschermen, omdat dan zelfs
de capacitieve koppelingen van verbindingen enz. op de spoelen
een rol kunnen gaan spelen.
Met het oog op parasitaire trillingen moeten de gloeidraden van
de verschillende lampen direct worden geaard aan een gemeen
schappelijke aardingsrail of aan het frame. Deze worden dan op
één punt geaard, liefst het punt waar we de hoogste h.f. vereffeningsstroom kunnen verwachten. Treden er dan nog parasitaire
trillingen op, dan kunnen in rooster- en/of anodeleidingen kleine
smoorspoeltjes worden opgenomen. Hierop komen we in het vol
gende hoofdstuk nader terug.
Voor het verkrijgen van een inzicht in de bouw verwijzen we
naar diverse afbeeldingen. Het spreekt vanzelf dat persoonlijke
opvattingen bij de diverse constructies een niet onbelangrijke rol
spelen.
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HOOFDSTUK VII.
KRISTALGESTUURDE ZENDERS.
Algemeene opmerkingen. In hoofdstuk V zijn reeds de twee,
voor anmteurzenders in aanmerking komende, kristalschakelingen
aangegeven. En wel in fig. 47 de schakeling voor een goed kristal
en in fig. 4S voor een kristal, dat in de eerstgenoemde schakeling
niet wil genereeren en dus een extra terugkoppeling noodig heeft.
In het vorige hoofdstuk hebben we ook reeds eenigc malen
gewezen op het gebruik van een kristalgestuurde stuurtrap met
liet doel de frcquentie-stabilitcit te vergrooten, wat vooral in
gestuurde zenders met verdubbelingstrappen van groot belang is.
Ken voordeel van kristallen is ook nog, dat ze bij zeer hooge
frequenties (b.v. 7000 kp/sec. en hooger) zeer constant zijn en dat
zeer goede stuurtrappen zijn te maken, zelfs voor 14000 kp/sec.
Daar 14000 kp/sec.-kristallen zeer duur zijn, zal deze mogelijk
heid voorloopig wel buiten het bereik van de amateur vallen.
Kristalsturing geeft dus een groote frequentie-constantheid,
hoewel daarvoor ook nog zekere voorzorgen in acht moeten worden
genomen. De toon van de zender wordt zeer mooi en het opnemen
dus gemakkelijker. De ruimte, die een kristalgestuurde zender in
de frequentie-band inneemt is zeer klein, de afstemscherpte groot.
Dit is eigenlijk een klein nadeel, omdat men dan gemakkelijk
door de afstemming heendraait. Er kunnen in een band echter
meer kristalgestuurde dan gewone zenders werken.
Een nadeel van kristalsturing, is het gebonden zijn aan één
frequentie. Om op verschillende frequenties in één band te kunnen
werken zou men verschillende kristallen in voorraad moeten heb
ben, wat nogal kostbaar is.
De eigenschappen van piëzo-electrische kristallen. Door J.
en P. Curie werd ontdekt, dat sommige kristalsoorten, zooals
tourmalijn en kwarts, electrische ladingen vertoonden, wanneer
ze onder mechanische druk werden gebracht. Ook het omgekeerde
bleek waar; wanneer deze kristallen in een electrisch veld, dus
b.v. tusschen de platen van een geladen condensator, werden
B & R, Amaicur-zcndcrs
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gebracht, trad een vormverandering op. Deze verschijnselen wor
den piëzo-electrische verschijnselen genoemd. Door W. G. Cady *)
werden deze eigenschappen nader onderzocht en uitgewerkt tot
een systeem om radio-frequenties te meten of te controleeren.
Sedertdien vindt kwarts in de radio-zendtechniek een uitgebreidc
toepassing voor het opwekken van h.f. trillingen van constante
frequentie. Want de piëzo-electrisclie eigenschappen treden niet
alleen op bij statische toestand, doch ook bij dynamische toe
standen d.w.z. wanneer het electrische veld, waarin het kwartskristal zich bevindt, varieert
van sterkte of richting, volgt
de vormverandering van het
kristal deze variaties ook.
Net als elk ander lichaam bij
voorkeur trillingen uitvoert,
die worden bepaald door zijn
vorm, afmet ingen en toestand
(denk b.v. aan stemvorken,
snaren van muziekinstrumen
ten, enz.), heelt ook een
kwartskristal eigenfrequenties, waarin het bij voorkeur
trilt. Door te zorgen, dat de
frequentie van de electrische
veldverandcringen overeen
komt met een eigenfrequentic
van het kristal zullen we met
geringe electrische verande
ringen sterke mechanische
trillingen van liet kristal kun
nen opwekken. Onder omstan
digheden kunnen deze me
Fig. 83
chanische trillingen zelfs zoo
Een stuk ruw kwarts kristal cn
sterk worden, dat het kristal
enkele geslepen resonatoren. “*)
wordt vernield.
De eigenfrequentic van de vrije mechanische trillingen van een
lichaam worden bepaald door de vorm, de afmetingen en de toe
stand van de omgeving, waarbij b.v. temperatuur een rol speelt.
Wordt de physische toestand, waarin het kristal verkeert, con
stant gehouden, dan is ook de frequentie van de vrije mechanische
trillingen constant. Met een piëzo-electrisch kristal kunnen we
•) „The piczo-elcctric resonator", Proc. Institutc of Radio Enginccrs, 1922.
*•) Foto welwillend ter beschikking gesteld door PAORZ. Rotterdam, het IJkburcau van
de N. V. l.R.
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daarom trillingen van een zeer constante frequentie opwekken.
Om het grootste effect te bereiken moet het kwartsplaatje op bij
zondere wijze uit het ruwe kristal worden gesneden en verder zeer
zorgvuldig worden geslepen. Met betrekking tot de stand van de
assen in het ruwe kristal t.o.v. de afmetingen van het uitgesneden
kristalplaatjc, bestaan twee mogelijkheden om het piëzo-clectrisch
effect zoo prominent mogelijk te maken. Deze mogelijkheden staan
bekend onder de namen X-snede en Y-snede, waarvan de laatste
in de zcndtcclmiek het meest gebruikelijk is. Kwartsplaatjes vol
gens de Y-snede vervaardigd trillen n.1. het gemakkelijkst.
Het electrische equivalent van een gemonteerd kwarts
plaatje. Monteeren we een rechthoe
kig kwartsplaatje van dikte d en lengte .
1 (fig. 84) tusschen twee platen A en 13
dan hebben we a.h.w. een condensator
met kwartsisolatie. Maar een conden Ld i
D
sator met zeer bijzondere eigenschap
pen, want de reactantie is voor die
pjg §4
frequenties, die gelijk zijn aan de
eigen frequenties van het kwartskristal, zeer klein als gevolg
van de piëzo-electrische eigenschappen. Het kan n.1. worden aan
getoond, dat een kwartskristal, gemonteerd op de wijze van fig.
S4, kan worden opgevat als een electrische trillingskring. De
electrische trillingskring, die dan gclijkwaardig is met de mecha
nische eigenschappen van fig. 84 is geschetst in fig. 85. Deze be
staat dus uit een capaciteit C0 en daaraan parallel een serieschakeling van L, R en C, waarbij deze drie grootheden worden bepaald
door de vrije mechanische tril
lingen van het kristalplaatje.
De capaciteit C0 is die van de
Co
condensator gevormd door de
A
B
platen A en 13 uit fig. 84, maar
met kwartsisolatie en kan dus
worden berekend uit de opper
vlakte van de platen, de afstand
Fig. S5
en de diclectrische constante van
kwarts (e = 4,6).
De eigenfrequenties van een kwartskristal worden hoofdzakehjk
bepaald door twee afmetingen n.1. de dikte en de lengte. Meten
we dikte en lengte in cm. dan zijn de hiermede overeenkomende
eigenfrequenties van het kwartsplaatje resp. ongeveer 285/d en
270/I kp/sec. Ruw benaderd kunnen we dus zeggen dat de eigen frequentie gelijk is aan 300 kp/sec. (/. = 100 meter) per mm. van
de afmeting die de trilling bepaalt. Want het blijkt dat de kwartsf/
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plaat zoowel in dc dikte (transversaal) als in de lengte (longitu
dinaal) een piëzo-electrische trilling kan uitvoeren.
Trouwens dit zijn niet de eenige trillingsmogehjkheden. Er zijn
er vele, ieder voor zich weer met een eigen frequent ie, bepaald
door de speciale wijzen, waarop het plaatje in mechanische trilling
kan komen. Zoo is b.v. een opvallende eigen frequent ie die. waar__ de frequentie wordt bepaald door de verhouding 1/d. Hieruit
van
volgt dat een kristalgcnerator meerdere afstemmingen kan heb
ben, omdat elke trillingsmogelijkhcid weer andere waarden van
L, R en C geeft. Tusschen twee frequenties van het kristal kunnen
ook zwevingen in een hoorbare frequentie optreden; het kristal
gaat „zingen”. Dit geeft soms aanleiding tot breken van het
kristal.
De volgende overwegingen kunnen dienen bij de keuze van een
kwartskristal. Het moet dun zijn, zoodat met betrekkelijk geringe
spanningen een sterk electrisch veld kan worden opgewekt. Bij
voorkeur moet het lang en smal zijn en gebruikt worden in longi
tudinale mechanische trilling om de gewenschte trillingstoestand
zoo goed mogelijk vast te leggen, liet volume mag echter weer
niet te klein zijn, omdat anders het effect niet voldoende is. Dit
voorzoover het betreft de lagere frequenties. \’oor liooge frequen
ties is transversale trilling te prefereeren; de plaatjes worden bij
voorkeur rond of vierkant gemaakt om dc gewenschte trillingsvorm goed te definieeren. In dit geval moeten dc vlakken zoo
zuiver mogelijk vlak en parallel worden geslepen.
De kristaltrillingen zijn zeer zwak gedempt en zijn dus gemak kelijk in stand te houden. Dit komt ook hierdoor tot uiting, dat
de verhouding van L en R in fig. 85 zeer groot is en de capaciteiten
C en C0 zeer klein. C0 bedraagt gewoon lijk enkele
C enkele
honderdste deelen van /</»E, L meerdere H, terwijl R eenige hon
derden ü is. Voor dc eigenfrequentic van het kristal zal dus dc
groote reactantie van dc condensator C0 kortgesloten zijn door
de weerstand R van enkele honderden 9, omdat voor de frequentie
<o, waarop het kristal resoneert het product <o2LC = 1 is en de
keten LRC zich dus gedraagt als een weerstand R. Buiten reso
nantie is de impedantie van de keten LRC zeer groot, zoodat enkel
de reactantie van Co van belang is. Hierop is een methode ge
baseerd om de werkzaamheid van kwartsresonatoren te onder
zoeken.
Onderzoek van kwartsresonatoren. Een oscillator, waarvan
de frequentie gemakkelijk kan worden gevarieerd, wordt gekop
peld met een trillingskring LC, waarin een hittedraad- of thermogekoppelde mA-meter is opgenomen. Denken we een oogenblik de
kristalresonator KR weg en nemen we de stroom I op bij verschil-
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lende frequenties, dan vinden wc een kromme als i in fig. 86, een
afstemkromme van de LC-kring. Zetten we nu de kwartsresonator
parallel aan C en laten wc aannemen dat de afstemming van KR
ligt in het frequentiebereik van kromme i. Nemen wc nu weer een
kromme op dan zullen we vin
den, dat bij een zekere fre
quentie x de kromme i een
zeer scherpe inzinking 2 ver
toont. x is dan de eigenfrequentie van de kristalresonator. Want bij deze frequentie
wordt de condensator C geshunt door de betrekkelijk
kleine equivalente weerstand
R van de kwartsresonator en
is de trillingskring LC dus
sterk gedempt. Bij deze proef
moet de frequentie van de
f
oscillator zeer fijn regelbaar
zijn, omdat de inzinking 2
Fig. 86
zeer scherp en nauw is als ge
volg van de uiterst scherpe afstemming van de kwartsresonator.
liet handige van deze methode van onderzoek is, dat de eigenfrequentie x van de resonator wordt bepaald, onafhankelijk van
de grootheden L en C.
Op deze manier kan ook de invloed van de luchtspleet op de
eigenfrequentie van de resonator worden vastgesteld. Want de
clectroden, die het kwarts opsluiten zullen nooit absoluut precies
tegen het kwarts liggen; er zal steeds een luchtlaagje zijn en heel
vaak wordt dit verstelbaar gehouden om de frequentie nog een
weinig te kunnen verschuiven. Bij bepaalde afmetingen van de
luchtspleet is het zelfs onmogelijk
dat het kristal in trilling komt,
omdat de cigcntrillingen van de
C|
Co
lucht in de spleet dit beletten.
Nemen we de luchtspleet mee
in aanmerking, dan moet ook het
vcrvangingsschema fig. 85 wor
L
C
R
den gewijzigd tot dat van fig. 87.
Fig. S7
Hierin hebben L, R en C en ook
Co dezelfde bctcekenis als in fig.
85, doch in serie staat nog een kleine capaciteit C,, die de invloed
van het luchtlaagjc of de luchtspleet tusschen kwarts en electroden
voorstelt.

ixS
De invloed van de schakeling op de kristalfrequentie. In
hoofdstuk V is een schakeling van een kristalgencrator aange
geven (fig. 47). Aan de hand van die schakeling zullen we enkele
verschijnselen bespreken, die van invloed zijn op de kristalfre
quentie.
a) De invloed van de kristalhouder. Het zal bij metingen blijken,
dat vergrooten van de electroden voor een bepaalde luchtspleet
de frequentie iets zal doen afnemen. Verkleinen van de electroden
zal tengevolge hebben, dat het kristal reeds bij kleine luchtspleet
zal ophouden te oscilleeren. Bij kleiner worden van de electroden
wordt immers de koppeling van het kristal met de trillingsketen
van de generator steeds losser.
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Fig. 88
In de practijk neemt men meestal
de toapelectrode (die met het rooster
van de lamp is verbonden) iets klei
ner, dan het kristal is, terwijl de on
derste electrode iets grooter is dan
het kristal. Fig. 88 *) is een afbeel
ding van een goede kristalhouder, fig.
89 is een teeken ing van de doorsnede.
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*) Dc afbeeldingen fig. 88 cn 89 zijn welwillend afgestaan door de N. V. Nederlandsche
Seimoestellenfabrick te Hilversum.
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b) De invloed van de temperatuur. De gevolgen van temperatuurs
verandering zijn moeilijk vooruit te zeggen. Temperatuursver
andering is van invloed zoowel op het kristal zelf, als op de
houder. Sommige gemonteerde kristallen hebben een positieve
temperatuurscoëfficient d.w.z. dat de frequentie afneemt met
toenemende temperatuur, andere hebben een negatieve tempe
ratuurscoëfficient. Soms komt het ook voor dat de kristalfrequentie indifferent is voor temperatuursveranderingen, dit is het ideale
geval.
Om de invloed van temperatuursveranderingen te elimineeren,
monteeren we het kristal in een thermostaat d.i. een kast, waarin
op een of andere wijze de temperatuur constant wordt gehouden.
Men kan dit doen door gebruik te maken van een z.g. contactthermometer d.i. een inrichting die bij het bereiken van een be
paalde temperatuur de warmtebron uitschakelt en deze weer inschakelt zoodra de
temperatuur weer te
laag wordt. In fig. go
is een thermostaat
geschetst, die door
een amateur gemak
kelijk is te maken. In
deze fig. is T de contactthcrmometer; K
het kristal; L het
verwarm ings lampje ;
R een relais; C het
contact voor de ver.
.....
,
warmingsstroomkring en B een batterij. Wanneer bij stijgende
temperatuur door de contactthermometcr de stroomkring BK
wordt gesloten, wordt contact C onderbroken en de lamp gaat uit.
Bij dalen van de temperatuur wordt de stroomkring BR weer
onderbroken en C weer gesloten. De verwarmingslamp wordt dan
weer ontstoken. Het relais R kan van een clectrische bel worden
gemaakt' T is bij een opticien of instrumentenhandel te koopen.
De grootte van de lamp is afhankelijk van de grootte van de kast.
Fig. 91 toont ons de thermostaat van PAORZ (het ijkbureau van
de N.V.I.R.) met de schakelinrichting. Daarin het standaard
kristal voor de ijking van frequentiemeters voor de amateurs,
c) De invloed van de lekweerstand. De frequentie neemt af, wanneer
de lekweerstand kleiner wordt; de invloed is echter gering, ben
capaciteitje parallel aan het kristal zal de frequentie ook doen
afnemen; wordt de parallelcapaciteit te groot, dan komt het
kristal niet meer in trilling. Een kristal zal soms niet willen oscil-
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leeren bij een lamp met groote rooster-kathode-capacitcit. In dat
geval gebruiken we dan een kleine roostercoiulensator (< io.«/<F)
in serie met het kristal.

big. 91

d) De invloed van de plaatkring. Veranderen we de capaciteit van
de plaatkring, dan gaat dit gepaard met een zeer kleine frequen
tieverandering. Fig. 92 toont ons de
frequentieverandering in perioden per
seconde, afhankelijk van de capaciteit
van de plaatkring. We zien dat de fre
quentieverandering het sterkst is in de
buurt van het punt waar de capaciteit
Cr resonantie van de plaatkring op de
kristalfrequentie geeft. Zooals bij de
TPTG schakeling (zie hoofdstuk IV en
V) werd opgemerkt, kan geen genereeren optreden, wanneer plaat- en roosterkring op dezelfde frequentie zijn afgestemd. De frequentie van
de vrije trilling van de plaatkring van de krisatloscillator moet
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altijd iets kleiner zijn dan de kristalfrcquentie, want de plaatkring moet zich inductief gedragen.
Hij de condensatorstand C, begint het stelsel te oscilleeren. Men
zal vinden, dat een instelling bij C2, dus niet vlak bij C2, de beste
resultaten geeft. Hij C2 heeft men in een stuurzcndcr maximale
excitatie voor de volgende trap en groote frequentie-constantheid.
Deze is eigenlijk bij C, het grootst, maar dan heeft men weinig
excitatie.
We willen nog opmerken, dat bovenstaande alleen geldt voor
zuiver vlak en parallel geslepen kristallen. Is een kristal niet

i

Pij». 93. Dc vijftraps kristalgestuurdc zender PAOEMD ie Hilversum.

zuiver geslepen, dan treedt vaak een groot aantal cigenfrequenties
vlak naast elkaar op, waardoor afwijkingen op kunnen treden.
Enkele publicaties over proeven met kristaloscillatorcn wekken
zeer sterk de indruk, dat de waarnemingen werden gedaan met
kristallen, die niet zuiver waren geslepen. In zoo'n geval zij men
voorzichtig met het trekken van conclusies,
e) De invloed van gloei- en plaatspanning. De invloed van deze
spanningen is gering, vooral die van de plaatspanning. Verhoogen
van de plaatspanning verlaagt de frequentie iets, maar dit is haast
niet merkbaar. De invloed van de gloeispanning is grooter, vooral
bij slecht geslepen kristallen. Dit is een aanwijzing om in de kristaltrap liever geen wisselstroomvoeding toe te passen, hoewel het
niet bepaald afkeuringswaardig is. Beter is accuvoeding.
De kristalgestuurde zender. Wanneer men van de gestuurde
zenders, in hoofdstuk VI besproken, de stuurtrap vervangt door
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een kristaloscillator, zijn de zenders kristalgestuurd. Simple
comme bonjour ! Maar we moeten eenige veranderingen aanbren
gen om te kunnen neutrodyniseeren vanuit de kristaltrap. De
schakeling fig. 47 moet dan worden uitgevoerd als aangegeven in
fig. 94. Past men echter schakeling fig. 4S toe, dan kan men niet
neutrodyniseeren vanuit de kristaltrap; het aantal roosterwindin-
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gen is dan te klein. In fig. 95 is aangegeven hoe men dan moet
handelen. Men neutrodyniseert dan n.1. trap II uit zijn eigen
'anodekring. Alle opmerkingen in hoofdstuk VI gemaakt over de
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Fig. 95
afscherming, instelling enz. gelden onveranderd voor kristalgestuurde zenders.
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Een zender voor ,,break-in”-werk. In Hoofdstuk XIV wordt
het ,,break-in ’ '-werk besproken; we verwijzen naar dat hoofdstuk
voor de beteekenis van dit begrip. In fig. gó is het volledige
schema van de zender gegeven. De waarden van de diverse con
densatoren zijn te halen uit hoofdstuk VI, alleen zijn CI3 = Cu =
Cu = CiC = 1000 /«/«F en CI8 = ioooo /</<F, evenals enkele smoorr
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Fig. 96
spoelen, nieuw. De h.f. filterkringen zijn noodig om, wanneer de
sleutel ,,op” is, alle h.f. trillingen binnen de afscherming te
houden. De sleutel kan worden opgenomen in de plus plaatspanning van trap II of in de schcrmroosterkring van trap III. In trap
II wordt frequentieverdubbeling toegepast; de trappen II en III
werken op dezelfde frequentie.
Bij de montage dient erop te worden gelet, dat de filtersmoorspoelen niet op elkaar cn/of de spoelen op L,, La, Ls en L4 kunnen
koppelen. Desnoods worden ze afzonderlijk afgeschermd. De ver
bindingen a, b, c, d en e worden in loodkabel uitgevoerd, evenals
alle gloeistroomverbindingen. Dit is trouwens voor iedere zender
aan te bevelen. De loodmantel moet oordeelkundig worden geaard.
In trap III kan men, inplaats van een S-tctrode ook een triode
toepassen. Deze ncutrodyniseert men dan uit zijn eigen anodekring.
Om op 14000 kp/sec. ,,break-in” te kunnen werken, kan men
ook in trap III verdubbeling toepassen. Het is dan meestal beter
deze trap niet te neutrodyniseeren.
De afscherming van de trappen onderling moet zoo volledig
mogelijk zijn; de aardleiding moet worden uitgevoerd zooals fig.
96 aangeeft; de afscherming wordt alleen op de in de figuur aan
gegeven punten geaard !
De ,,break-in” ontvanger wordt in hoofdstuk XII beschreven.
Twee interessante kristalgestuurde zenders. In dit gedeelte
zullen we twee schema’s behandelen, waarvan we de werking niet
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volledig kunnen verklaren, omdat we dan meer physische en wis
kundige kennis zouden eischen, dan de doorsneè-amateur bezit.
De onvolledigheid in de verklaringen is geenszins van dien aard,
dat de gegevens onvoldoende zouden zijn om met de zenders te
kunnen werken.
big. 97 geeft het schema van een drictrapszender, waarmee het
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mogelijk is een grootcre antenne-energie te krijgen , dan met de
gewone drictrapszender. Het bijzondere van deze zender is de
schakeling van trap II, waarin de roosters van de lamp parallel
zijn geschakeld, de anodekring in balans zijn uitgevoerd. Dit is
een ideale schakeling voor frequenticverdubbeling, waarbij men
ook niet behoeft te neutrodyniseeren. We komen daarop nog terug.
De condensator Cl3 en de weerstand R, dienen ter voorkoming van
parasitaire trillingen.
De gebruikte lamptypen zijn b.v. voor V, een B405; voor V.
en Vs' TC/0^; voor V3 en V3' TC0,/io: natuurlijk kunnen ook
hiermede overeenkomstige lamptypen worden gebruikt.
De weerstand R. behoeft nu niet grooter dan 100000 .O te zijn;
terwijl R3 max. 10000 O is. Voor R4 kan men geschikt een 50 watt
kooldraadlamp voor 220 volt gebruiken.
Trap II is alleen geschikt voor verdubbeling. Wil men deze trap
als versterker gebruiken (dus ft = f3) dan moet men de gloeidraad
van een der lampen dooven ; de gedoofde lamp doet dan dienst als
neutrodyne condensator.
De aftak a op spoel L2 moet precies in het midden zitten, de
twee spoelhelften moeten symmetrisch worden opgestcld. De eindtrap wordt op één van de vroeger beschreven wijzen geneutrodyniseerd, alleen heeft men nu twee neutrodyne condensatoren.
Wanneer de zender gencutrodyniseerd is, moeten de capaciteiten
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Cn, en Cn. ongeveer evengroot zijn, vooropgesteld dat de aftak
b in het midden op spoel L3 zit cn dat V3 en V3' gelijke lampen
zijn. Het neutrodyniscercn doet men als volgt. Men zet b.v. Cn,
op minimum en neutrodyniseert met Cns. Dan draait men Cn,
iets in cn regelt Cn. weer bij voor juiste neutrodyneinstelling,
want bij elke instelling van Cn, kan men met Cn* neutrodyniL3
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seercn. Men gaat hiermede zoolang door tot Cn, en Cn* ongeveer
dezelfde waarde hebben. Want wanneer de anodeketen van de
eindtrap symmetrisch is en als de cxcitatiespanningen op de
roosters van V* en V;t' in absoluten zin gelijk zijn, (wat met een
piekvoltmctcr, zie hoofdstuk XI, te controleeren is) dan is aan
te toonen, dat voor juiste neutrodyniseering Cn, = Cn. moet zijn.
Om te maken, dat de roostcrcxcitatie zoo symmetrisch mogelijk
is, past men wel inductieve koppeling toe tusschen de anodekring
van de voorgaande trap en de roosterkring van de volgende. Dit
is levens een methode om ook in de hoogste frequent iebereiken
(14000 en 2S000 kp/sec.) nog een behoorlijke wisselspanning op
dc roosters te krijgen, omdat dan de lampcapaciteiten van de
volgende trap niet parallel aan de LC-kring van dc voorgaande
komen te staan. Fig. 98 geeft hiervan een voorbeeld. Men moet
dan punt a niet via een condensator aarden, omdat dan de lampen
V* en V.' zeer gemakkelijk parasitair gaan oscillecren via L3 en
Ls' en deze condensator.
Spoeltje L. moet zoo klein zijn, dat (vooropgesteld dat dc
gloeidraden van V. en V.' aan zijn) met C3 dc kring L3L.L3'C3
kan worden afgestemd, zonder de kring L,C, buiten afstemming
te brengen.
>
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In fig. 99 is een andere aardige schakeling gegeven. Deze scha
keling geeft bij verdubbeling in trap II nog een goede energie in
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Fig. 99
de antenne en is dus de aangewezen schakeling om op eenvoudige
wijze een stabiel zendertje te krijgen, dat handig in te stellen is
en niet behoeft te worden geneutrodyniseerd. Een goed kristal
is evenwel een eerste vercischtc.
C„ en Rs dienen weer om parasitaire trillingen te stoppen. Ook
moet de aardlciding (cHe niet geteekend is) zoo symmetrisch
mogelijk door de zender worden gelegd.
Nadere beschouwingen over frequentie-verveelvoudiging.
Wanneer een stroom of een spanning niet-sinusvormig, doch wel
periodisch verloopt, dan kunnen we die stroom of spanning op
vatten als de (meetkundige) som van een aantal zuiver sinusvor
mige stroomen of spanningen, waarvan de frequenties een geheel
aantal malen de frequentie van de niet-sinusvormige zijn. Deze
sinusvormige componenten noemen we de harmonischen en wel
resp. de ie voor die componente, die dezelfde frequentie heeft als
de niet ontbondene; de 2e, die de dubbele frequentie heeft enz.
Kunnen we nu bewerken dat de anodestroom van een lamp (triode
of tetrode) niet-sinusvormig doch periodisch verandert, dan kun
nen we uit de harmonischen, waaruit die stroomverandering
samengesteld is, door middel van een afgestemde kring er één
uitkiezen, waarvan de frequentie een geheel aantal malen zoo
groot is, als die van de roosterkring. De gewenschtc anodestroom-
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verandering krijgen we door z.g. stoolexcitalie, d.w.z. we geven de
lamp een zoo groote negatieve roosterspanning, dat slechts ge
durende een gedeelte van de periode van de roosterwissclspanning
een anodestroom kan loopen (zie ook hoofdstuk IV). Een en ander
is aangegeven in fig.ioo. Links
van de kromme voor vg is de
3»
ia-vg karakteristiek van de
lamp geschetst (een kwartslag
uit de normale positie ge
draaid, zoodat de vg-as ver
ticaal komt te staan). Daarbo
ven het verloop van ia, gecon
strueerd uit de karakteristiek
en het verloop van vg (zie de
constructie van het bepalen
-v»
van de waarde iai op het tijd
stip t,). —Vg is de vaste ne
gatieve roosterspanning. Het
verloop van de anodestroom
'"i
V.
is nagenoeg ,,rechthoekig”,
wat ook de bedoeling is, want
Fig. 100
daardoor krijgen we rela
tief sterke liarmonischen. In fig. 101 is het verloop geschetst van
de eerste en de tweede harmonische (eerste harm. gestippelt),
wanneer de excitatie zoo is, dat de lamp gedurende een kwart
periode van de roosterwisselspanning in de verzadigingsstroom loopt. Mathematisch is
tr
V
dan aan te toonen, dat de am
plitude van deeerste harmoni
sche gelijk is aan i, = 0,45 Is.
en die van de tweede i. =
0,32 Is. De amplitude van de
derde harmonische is nog
V
kleiner en gelijk aan i3 =
— 0,26 Is, waarbij het minteeken aangccft, dat de maxi
ma van deze harmonische Vs
Fig. 101
periode in phase zijn verscho
ven t.o.v. de gelijktijdig optredende maxima van de eerste
harmonische (zie b.v. fig. 102). We zien dus dat de tweede har
monische niet zooveel zwakker is als de eerste (ongeveer 30%)
en dat deze manier van exciteeren wel aan te bevelen is voor
verdubbeling van de frequentie.
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Aan de hand van fig. ioi zullen we nu trap II van de zender
naar fig. 99 even nader beschouwen. Uit fig. 99 zien we dan, dat
de roostcrwisselspanning zich zoo over de lampen V2 en V3 ver
deelt, dat het rooster van V. maximum positief is op hetzelfde
oogenblik dat dat van V, maximum negatief is m.a.w. tusschen
de roosterspanningen bestaat een phaseverschuiving van */3 pe
riode. De anodestroomstooten van beide lampen zijn dus ook V2
periode t.o.v. elkaar verschoven ; wc krijgen dus per heele periode
twee stroomstootjes in de trillingskring, in dezelfde richting,
omdat de anodekring parallel aan beide lampen staat. Mathema
tisch kunnen we dan aantoonen, dat alleen de even harmonischen
aanwezig kunnen zijn, wanneer wc aannemen dat de slroomstooten
van beide lampen gelijk en ge
lijkvormig zijn. Constructief, met
•Ai
behulp van lig. 101 i* dit aange
toond in fig. X02, waarin voor
beide lampen dehai monischeanalysc is geteckendmet inachtnamc
van de phaseverschuiving van de
anodestroomstooten. Uit fig. 102
zien we dat de eerste en derde
harmonischen van de lampen el
kaar opheffen, wat practisch wil
zeggen dat ze elkaar tegenwer
ken. Omdat in de trillingskring
de ie harmonische niet kan op
\
treden is neutrodyniseeren in dit
geval ook overbodig.
We willen nog even wijzen op
een verkeerde wijze van afstem
men van een verdubbelingstrap.
Fig. 102
Men vindt n.1. wel dat in de
plaatkring twee kringen in serie worden opgenomen, de eerste
afgestemd op de ie harmonische, de tweede kring op de tweede
harmonische; de laatste kring exciteert dan de volgende trap.
In het gunstigste geval is dan de amplitude van de 2e harmo
nische ongeveer 14% van die van de ie harmonische, dus belang
rijk ongunstiger dan bovengenoemd. Deze methode moet dus
worden afgekeurd.
Parasitaire trillingen. Tenslotte nog iets over parasitaire tril
lingen. Deze kunnen wc onderscheiden in twee soorten n.1. de
z.g. serie-trillingen, dat zijn de parasitaire trillingen, die optreden
tengevolge van lange anode- en roost er leidingen en soms ook door
lange h.f. gloeidraad- en aardleidingen (zie b.v. fig. 1030). Ten
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tweede de parallel-trillingen, welke kunnen ontstaan door het
in-afstemming-komen van spoeldeelen via lampcapaciteiten enz.
(zie b.v. fig. 1036).
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Fig. 103b
Een vr/c-trilling is daaraan te herkennen dat vergrooten (indraaien) van de anode-condcnsator de trilling versterkt, wat met
een nconbuisje te controleeren is. Bij />ara//e/-trillingen daaren
tegen /.al verkleinen (uitdraaien) van de anodeafstemcondensator
de trilling versterken.
In het algemeen zal bij een serie-trilling bij a en b (fig. 103a) een
stroommaximum optreden. Die trilling kunnen we dus onder
drukken door daar kleine draadweerstandjes of smoorspoeltjes
van 10 a 20 windingen, om een potlood gewonden, op te
t nemen,
Een parallel-trilling is op te heffen door in de lcidin g C (fig.
1036) hetzelfde te doen. Uit de figuren blijkt ook, waarom de
stand van Ca van invloed is op de parasieten. Is in fig. 103a Ca
op nul gezet, dan zal de trilling het zwakst zijn, omdat dan voor
de parasiet de terugkoppeling het zwakst is. In fig. 1036 daaren
tegen sluit Ca de spoelhelftcn min of meer kort (uit h.f. oogpunt
gezien), naarmate de condensator grootcr of kleiner is.
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HOOFDSTUK VIII.
MODULATIESYSTEiM EX.
Inleiding. In de voorgaande hoofdstukken zijn uitsluitend telegrafiezenders besproken. De in hoofdstuk V besproken zenders
zijn zelfs uitsluitend geschikt voor telegrafie, want geen enkele
serieuze amateur zal op een enkele oscillator gaan telefoneeren.
De gestuurde zenders zijn echter alle geschikt te maken voor tele
fonie, ook al zijn ze oorspronkelijk alleen voor telegrafie opgezet.
Om telefonie d.i. het gesproken woord, muziek enz. uit te zen
den heeft men een z.g. draaggoll noodig, d.i. een ongedempte golf.
Een hoofdvoorwaarde voor telefonie, tenminste bij de gebruike
lijke modulatiesystemen, is, dat de frequentie van de draaggolf
zoo constant mogelijk is. Dit beteekent dus dat wc bij voorkeur
gestuurde zenders zullen gebruiken voor het opwekken van die
draaggolf. Niet-gestuurde zenders, osei Hat oren, zijn alleen toe
laatbaar bij geringe modulatiediepten en dan b.v. voor meetdoeleinden (zie b.v. hoofdstuk XI).
Onder moduleeren verstaan we het veranderen van de draaggolf
evenredig met de sterkte en in de frequentie van de laagfrequcnte
trillingen dus van de uit te zenden telefonie. Die verandering van
de draaggolf kan op twee manieren optreden, waarvan we of de
eene of de andere willen bewerkstelligen. Soms treden ze echter,
meestal buiten onze wil, gelijktijdig op, wat dan aanleiding geeft
tot vervorming enz. De bedoelde modulatiemethoden zijn:
a) Amplitudemodulatie, waarbij de amplitude van de draaggolf
evenredig met de sterkte en in de frequentie van de l.f. trillingen
wordt veranderd.
b) Frequentiemodulatie, waarbij de frequentie van de draaggolf
wordt veranderd evenredig met de sterkte en in de frequentie
van de uit te zenden telefonie.
De eerstgenoemde methode wordt vrijwel uitsluitend toege
past. Deze zullen we dan ook alleen behandelen en alleen dan
frequentiemodulatie bespreken, wanneer ze door gelijktijdig, doch

I3i
ongewenscht, optreden met amplitude modulatie aanleiding geeft
tot vervormingen.
Amplitudemodulatie. De amplitude van de draaggolf is recht
evenredig met de amplitude van de antennestroom. Alle modulatieverschijnselen kunnen we dus terugvoeren op antennestroom veranderingen. Het resultaat van modulatie moet dus zijn, dat
de antennestroom verandert. Wordt er niet gemoduleerd dan
hebben we een constante stroom I ant in de antenne. Moduleeren
we met een enkele, sinusvormige l.f. trilling (de l.f. trillingen
van telefonie zijn weliswaar zeer gecompliceerd, maar kunnen dan
toch weer worden ontbonden in zuiver sinusvormigc trillingen,
zie hoofdstuk I) dan moet de antennestroom dus varieeren tusschen
de grenzen lam + I» en Iant — I», wanneer Is de sterkte van de
moduleerende trilling is. In fig. 104 is het verschijnsel geteekend;
we zien duidelijk de som Iant + I2 en het
verschil I ant — I, optreden. Uit deze fig.
kunnen we ook het begrip modulatiediepte
afleiden. Onder de modulatiediepte k ver
staan we de verhouding van de sterkte van
de moduleerende trilling tot de sterkte van
de draaggolf. Dus k = L/Iant in fig. 104.
Maken we een wiskundige analyse van een
amplitude-gemoduleerde trilling, dan voert
*
dit tot een zéér eenvoudig resultaat, wan
neer we tenminste een enkele sinusvormi
ge moduleerende trilling aannemen. Voor
die analyse verwijzen we naar de handboe
JantOj
ken. *) De gemoduleerde trilling bestaat uit
drie componenten: 1. de eigenlijke draaggolf
Fig. 104
met amplitude Iant en frequentie, gelijk aan
de frequentie f0 van de zender;
2. een zijgolf met een amplitude Vs k.Iant en een frequentie
gelijk aan de som van de frequentie fx van de moduleerende trilling
en der zender frequent ie f„, dus f0 + ft;
3. een zijgolf met een amplitude */. k.Iant en een frequentie gelijk
aan het verschil van de frequenties van gemoduleerde en moduleerende trilling, dus f0 — fx;
waarin k de modulatiediepte is.
Ten opzichte van de draagfrequentie komen voor elke modulee
rende trilling zij frequenties, neven frequenties, en wel symme
trisch. De afstemming van een telefonie-zender is dus ..breeder”
dan die van een telcgrafiezender en wel des te breeder, naarmate
JO*t

*) Roorda: „Handboek der Radiotechniek' pas- 192;
Uouman en Roorda: „Radiotcchnisch Vademecum" pag. 181.
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de hoogste frequentie van de telefonie Iiooger ligt. Daarom kunnen,
zonder onderlinge storing, ook minder telefonie- dan telcgrafiezenders in een bepaalde frequent ie-band worden ondergebracht.
Daarom is in de wet ook bepaald (zie hoofdstuk XV, art. xo) dat
een telefoniezender geen grootere bandbreedte mag hebben dan
ioooo p/sec. We mogen f, dus nooit grooter nemen dan 5000 p/sec.
Voor goede spraakweergave hebben we voor f, een bereik noodig
van 150—3000 p/sec. Voor muziekweergave mogen wc dan gaan
tot 5000 p/sec., wat voldoende wordt geacht. 1 loogcr te gaan heeft
ook weinig zin, omdat de afstemscherpte van de LC-kringen,
zoowel in ontvangers als zenders, toch een belangrijke verzwak
king zou geven op de aan de amateurs toegewezen en gebruikte
frequenties (zie hierover verderop).
De modulatiedieptc k = I2/Iam wordt maximum voor I2 =
Iant. k drukt men meestal uit in %; k is dus maximum 100%.
Dan wordt degeheele draaggolf benut voor modulatie ; dit is wel
het voordeeligst met het oog op de ontvangst sterkte, maar ge
woonlijk kan noch de zender, noch de ontvanger roo' ,, modulatie
verwerken zonder vervorming te geven.
De invloed van modulatie op antenne-energie en -stroom.
Als de antenneweerstand R D is *) en de stroom Iant, dan is de
antenneënergie: Nant = I2ant .R. Moduleeren we nu, dan ontstaan
naast de draagtrilling twee andere trillingen, elk met een stroomsterkte van 7. k.Iant. Elke zijband heeft dus een energie N, =
(Vs k.Iant)2 X R. De totale antenneënergie bij de gemoduleerde
trilling is dus:
N'ant = I2am . R + 2 X '/* k2 . I2ant . R = I2ant . R (i + k2/2).
Voor 100% modulatie is k = 1; de antenneënergie wordt dan dus
N'ant = 3/s I2ant . R = 3/, Nant. De antenneënergie neemt dus toe
met de helft bij 100% modulatie. Hiervan komt in elke zijband
weer de helft, zoodat bij 100% modulatie slechts V4 van de draaggolfenergie in elk van de zijbanden aanwezig is. De energie in de
zijbanden is een maat voor de reikwijdte van een telefoniezender.
Uit bovenstaande volgt dus dat de te overbruggen afstanden bij
een telegrafiezender over het algemeen grooter zijn dan bij een
telefoniezender van hetzelfde antennevermogen.
De antenne-ampèremeter (thermokoppel of hittedraad) wijst de
effectieve waarde van de antennestroom aan; de aanwijzing is
dus evenredig met de wortel uit de energie. Bij een modulatiediepte van k, zal de meter dus een stroom aanwijzen van lm =
Iant V (* + ks/2), wanneer Iant de ongemoduleerde antennestroom
is. Voor 100% modulatie (k = 1) wordt 'dit Im = Iant V3/s =
*) Zie hierover hoofdstuk IX.
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i,225 lant, flus een stroomtoename van 22,5%. Het verband tusschcn de modulatiediepte k en de verhouding van gemoduleerde
cn ongemodulccrde antenne- *
stroom is gra- **
fisch uitgezet in 6
fig. 105. Een zeer
nauwkeurige be
paling van de p
/I
modulatiediepte *
geeft de aanwij
zing van de antenneampèremè/
tcr niet, zooals
uit fig.105 blijkt.
Voor 50",j mo- '
dulatie b.v. is
Im/Iant — I ,o6
en een stroom
toename van 6%
bij modulatie is
Fig. 105
op de gebuiikelijke meters met quadratische schaal zeer moeilijk precies vast te
stellen.
Het principe van modulatie-methoden. Uit het voorgaande
blijkt, dat we kunnen moduleeren, wanneer we een grootheid in
de zender kunnen vinden, waarmede de antennestroom recht
evenredig verandert. Dit blijken
te zijn of de roosterspanning of
de plaatspanning van een ver- UJ.
sterkerlamp.
11
Veranderen we b.v. de plaat
spanning Va van een versterkerlamp, dan blijkt (zie fig. 106) dat
de anodestroom en de antenne
stroom binnen wij de grenzen recht
evenredig met Va veranderen. In
fig. 106 is het stuk pr van de antennekarakteristiek recht, even
als deanodcstroomkarakteristick.
Fig. 106
Veranderen we dus Va recht
evenredig met de l.f. trillingen (m.a.w. passen we plaatmodulatie
toe) dan zal ook de antennestroom evenredig met die l.f. trillingen
veranderen. De bochten in de karakteristiek moeten we mijden,
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omdat daarin de antennestroomveranderingen niet meer evenredig
met de moduleerende trilling zijn en dus vervorming optreedt.
Willen we dan 100% modulatie bereiken, dan moeten we de plaat spanning zoo instellen, dat, in ongemoduleerde toestand Iant' pre
cies op de helft van het lineaire deel pr valt, dus volgens uv.
Verwaarloozen we het kleine stukje op (en dat is practisch toe
laatbaar), dan kunnen we, zonder vervorming te krijgen, I ant
recht evenredig met Va veranderen tusschen o en 2I, dus 100%
moduleeren.
Voor telegrafie zouden we op I. (rs) instellen, dus op de dubbele
waarde van de antennestroom bij telefonie. De antenncëncrgie is
dus bij telegrafie-instelling 4-maal zoo groot als bij telefonie-instelling. Maar ook de anodestroom Ia is recht evenredig met IantBeschouwen we dus de instellingen voor dezelfde plaatspanning,
dan zal bij de telegrafie-instelling de opgenomen gclijkstroomenergie (IaVa) slechts 2-maal zoo groot zijn, als bij telefonie-instelling. Het rendement van de lamp is nu ij
(Nom/Na) x xoo%,
maar bij modulatie neemt Nant 2-maal zoo veel toe als Na, zoodat
het rendement kwadratisch toeneemt met de modulatiediepte.
Bij maximum modulatiediepte bereiken we net de telegrafie-in
stelling (Ia,), waarbij het rendement van de lamp ongeveer 80%
is. In ongemoduleerde toestand moeten we de lamp dus instellen
op een rendement van ongeveer 30 a 40%.
Plaatmodulatie behoeft niet in de eindtrap van een gestuurde
zender te worden toegepast (z.g. ,,high-power modulatie”); men
kan het ook in een voorafgaande trap, desnoods in een verdubbelaar, toepassen. Zooals uiteengezet, berust plaatmodulatie op
««erfi'e-verandering en zal dus bij plaatmodulatie in een verdubbelaar geen verdubbeling van de l.f. trilling optreden, zooals vaak
wordt verondersteld. Moduleeren in een voortrap noemt men wel
„lowpowermodulatie”, naar het Engelsch ..Kleine-energie”,
omdat men voor 100% modu
latie in de eindtrap slechts
weinig vermogen voor de mo
J.J J.
dulator noodig heeft.
Een andere mogelijkheid
van amplitude-modulatie is
de z.g. rooster modulatie, waar
bij de roosterspanning van een
versterker lamp wordt veranv
derd. Zooals uit fig. 107 blijkt
-£
veranderen Ia en Iant binnen
wijde grenzen recht evenre
dig met de roosterspanning.
Fig. 107
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De telefonie-instelling wordt ook nu weer gemaakt, zoodat we
midden in liet rechte deel pr van de antennestroomkarakteristiek
werken. De bij plaatstroommodulatie gemaakte opmerkingen
gelden ook weer hier.
Men maakt vaak onderscheid tusschen roostergelijkstroom- en
roostergelijkspanningsmodulatie. In het eerste geval beïnvloedt
men direct de roosterstroom, in het tweede geval de roosterspanning. Principieel zijn echter beide methoden gelijk, omdat roostcrstroomverandering indirect toch ook een roosterspanningsverandering geeft. ,,Low-power” plaatstroommodulatie is indirect
ook een roostermodulatiesysteem, omdat de roosterwisselspanningsamplitude van de volgende trap, wordt beïnvloed.
Modulatiesvstemen. Op verschillende wijzen kunnen de zoocvcn behandelde principes worden toegepast voor modulatie. We
zullen alleen de hoofdsystemen behandelen en niet alle mogelijke
(en vooral ónmogelijke, door sommige amateurs ,,uitgevonden")
variaties daarop.
a) Dc Hcisi.ig-modulatiemetlwde*) Deze methode van plaatmodulatie is voor langen tijd de eenige methode geweest, die door
amateurs word gebruikt. Dit komt hierdoor, dat men met deze
methode gemakkelijk goede spraak-verstaanbaarheid kan ver
krijgen, terwijl de telefonie-instelling niet die zorg vereischt, die
andere methoden kenmerkt. Immers, bij deze methode beïnvloedt
men direct de door dc eindlamp van de zender opgenomen energie
en daardoor worden eventucele vervormingen door verkeerde in
stelling niet meer versterkt, zooals bij low-power- en roostermodulatie altijd het geval is.
In fig. ioSa is de schakeling voor Heising-modulatie aangegeven.
Hierin is Vz de zendlamp en Vm de z.g. modulator la nip. Zooals
we weten verandert dc anodestroom Iz van deze lamp evenredig
met de plaatspanning; het geheele stelsel zendlamp en antennesysteem kunnen wc dus opvatten als een weerstand Rz = Vaz/IzHieruit volgt, dat verandering van Vaz een verandering van Iz
tengevolge heeft, dus modulatie.
Zendlamp en modulatorlamp worden uit dezelfde hoogspanningsbron over een gemeenschappelijke i.f. smoorspoel L gevoed.
Verandert nu (b.v. door l.f. trillingen) de roosterspanning vgm
van de modulator, dan zal ook de anodestroom Im veranderen.
Deze verandering geeft door de reactantie van L een spannings
verandering en daar de hoogspanning Vb constant is moet de
anodespanning V^ op de zendlamp veranderen en bijgevolg de
anodestroom van Vz en de antennestroom. Wanneer de smoorspoel
*) Door Hcising het eerst aangegeven in Aug. 1921: „Proc. Inst. of Radio Engineers'.
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blijven constant. Maar door de werking van de modulator (onder
invloed van de l.f. roosterwisselspanning op deze lamp) verandert
de energieuerdeeling tusschcn de beide groepen en daardoor krijgen
we modulatie, liet kan worden aangetoond, dat de. werking van
de modulatorlamp onder deze omstandigheden het gunstigst is,
wanneer R2 = — 2 Rim (—beteekent: ongeveer) *). Daar deze
voorwaarde niet altijd zonder meer is te bereiken, moeten we vaak
door middel van een transformator ,,aanpassen” tusschen modu
lator en zend lamp. Dit bespreken we verderop bij depractische
uitvoering. Bij juiste instelling van een en ander zal dan vaz (en
dus 1/ en Iant) veranderen recht evenredig met de sterkte van de
microfoon- (of pick-up-) stroomen, die na behoorlijke versterking
het rooster van Vm cxciteeren.
Wanneer we fig. ioSaen 1086 nog even bekijken dan vinden we
de condensator C, die de h.f. stroomen van Vz buiten de modulator
om moet afvoeren. Verwaarloozen we de invloed van de h.f.
smoors poel Sm op de l.f. veranderingen, dan komt dus C, inliet
vervang ingsschcma parallel aan Rz te staan, dus in de plaatkring
van de modulator. Wanneer C, nu te groot wordt gemaakt, dan
zal deze de werking van de modulator voor de hooge tonen beïn
vloeden (capacitieve shunt op Rz). Om dit te voorkomen nemen
we C, nooit grootcr dan 1000 /«/<F. Ook moeten we verdacht zijn
op sericresonantie van C, en L bij de hoogste muzikale frequenties
(waarvoor de hoogspanningsvoeding een kortsluiting is), want dan
staat de weerstand van de smoorspoel parallel aan Rz en sluit deze
practisch kort. Bij L = 30 H. en C, kleiner dan 1000 /«/«F kan deze
resonantie pas optreden bij een frequentie grooter dan 1000 p/sec.
en valt dan dus niet meer in het bereik van de muzikale frequenties
en zeker niet, wanneer wc de frequenties boven 5000 p/sec. niet
meer gebruiken (zie boven).
Het voordeel van de Heising-modulatie methode is reeds ge
noemd. Daarbij komt nog, dat wc slechts te doen hebben met één
afgestemde h.f. kring, die gemoduleerde energie voert. De kans op
verzwakken van de hooge tonen door te scherpe afstemming is
dus zeer klein.
Een nadeel van dit modulatiesysteem is, dat we een modulator
lamp van groot vermogen moeten gebruiken en dus ook een grootc
voorversterking om deze lamp behoorlijk te exciteeren. Voor
100% modulatie moet immers de antenneënergie met 50% toe
nemen ; daartoe moet de anodestroom varieeren tusschen nul en
2-maal de waarde in rusttoestand; in de piekwaarden! moet dus
de zendlamp 4-maal de energie van de rusttoestand opnemen en
*) Zie b.v. de artikelenreeks over „Energievcrsterking" door J. v. Heideveld en M. Hytrerson in „Radio Nieuws' Jan. 19U c. v.
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deze energie moet door de modulatorlamp worden geleverd, terwijl
in de nuhvaarde de modulatorlamp deze 4-voudige energie moet
kunnen opnemen. Daartoe is noodig dat, om b.v. één 10-wattzendlamp te moduleeren, twee tot vier lampen van hetzelfde ver
mogen, parallel geschakeld, als modulator worden gebruikt. Dit
maakt het overigens zoo mooie systeem zeer kostbaar,
b) De ,,low-power" modulatiemethode. Deze methode kunnen we
toepassen om de zeer kostbare Heising-mcthodc te vervangen.

Fig. 109. Dc zender PAOLL te Amsterdam.
Kristalgcstuurdc telefoniczcnder met schermroostcrlampen.
Op dc tafel dc microfoonvcrstcrkcr, daarboven de microfoon.

De methode is niet anders dan plaatmodulatie in een voortrap.
In hoofdstuk VI is bij het onderzoek van de instelling van een tclegrafiezender het opnemen van de low-power-karakteristiek reeds
besproken. Voor telefonie moeten wc natuurlijk de instelling
anders maken en weer zoo dat we halfweg in het lineaire gedeelte
van de antennestroomkarakteristiek werken. Met de noodige voor
zorgen (zie: practische uitvoering) kunnen we dan in de plaatkring
van een van de voorgaande trappen moduleeren. In een meer-
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trapszender kunnen we, theoretisch gesproken, in elke trap, be
halve de stuurtrap moduleeren, maar we moeten er altijd op ver
dacht zijn, dat modulatie een be last ingsverandering beteekent en
dus aanleiding kan geven tot frequentievariaties. We moeten dus
de gemoduleerde trap zoo kiezen, dat de terugwerking op de
stuurtrap zoo gering mogelijk is.
Om op enkele gevaren te kunnen wijzen, geven we in fig. iio
nog eens schematisch het verloop van de stroomen in een drietrapszender, wanneer we de plaatspanning van trap II verande
ren. Zooals reeds gezegd maken we de telegrafieinstelling volgens
lijn AH, de tclefonieinstclling volgens uv (Iant m = l/s Iant t).
We zien duidelijk uit de fig., dat door de verandering van Ig2de
plaatstroom Ia, van de stuurlamp iets varieert, m.a.w. dat er
kans op frcquentiemodulatie is. Zouden we plaatmodulatie in
trap III toepassen, dan
zou weliswaar door veran
deren van I.1.3 de belasting
op trap II veranderen,
.
Joi
maar de variatie van Ig2 3 P
Jai
A
zou dan nul zijn ; de stuur- f'
trap zou dan constant zijn.
Low-power modulatie in
een 3-trapszender geeft dus
meer kans op frequent ic°9»
modulatie dan Heising(high-powcr.) modulatie in
dezelfde zender. Beter is
dus: of de zender kristalgestuurd te maken, of in
Fig. 110
trap III van een 4-trapszender te moduleeren. Ook kunnen we Ig.. öf zoo klein öf zoo
groot mogelijk maken; zoo klein mogelijk om de belastingsverandering zoo miniem mogelijk te houden; zoo groot mogelijk om
om de verandering klein te houden t.o.v. de totaalbelasting.
Men prefereert natuurlijk het werken met zoo geringe Ig2 als
maar mogelijk is (ideaal is: Ig2 = o). De invloed van de ver
andering van Ig2 is dat Iant en Ia3 niet geheel lineair verloopen
maar meer volgens de gestippelde krommen in fig. 110.
Ook het optreden van Ig3 is eenigszins van invloed op de vorm
van de krommen Iant en Ia3. Door Ig3 wordt n.1. de plaatkring
van trap II belast en bij grooter worden van Ig3, dus toenemende
belasting op die kring, zal de amplitude van de anodewisselspanning dus de excitatie van trap III kleiner worden. Het gevolg zal
zijn een afname van Ia3 en Iant, ongeveer zooals door de streep-
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stippellijn in fig. iio is aangegeven. De kromming van de moduiatiekarakteristicken wordt daardoor grooter; de kans op ver
vorming dus ook. Om dit tegen te gaan moeten we of Ig3 zoo klein
mogelijk houden, of trap II zoo zwaar belasten dat verandering
van Ig3 weinig invloed meer heeft. Het laatste is liet beste, omdat
we daarmede tevens bereiken, dat de afstemming van de LC-kring
van trap II minder scherp wordt en de mogelijkheid van ver
zwakken van de hooge tonen dus wordt gereduceerd. I)c LC-kring
van trap II wordt dus extra gedempt (zie bij practischc uitvoe
ring) en hiermede stooten wc op een eigenaardige tegenstrijdigheid
bij low-power modulatie: we moeten een behoorlijke excitatie op
trap III geven en we moeten de cxciteerende kring dempen (waar
door de excitatie belangrijk afneemt) om vervorming tegen te
gaan. Dit nadeel weegt echter ruimschoots op o gen het voordeel
van een kleinere modulatorlamp en voorversla king en geringer
kans op h.f. in het modulatorgcdeelte. De kw.okeit is trouwens
zeer goed te maken en waar haast alle moderne omroepzenders
low-powermodulatie toepassen, moeten de amateurs lat toch ook
wel met dit systeem kunnen !
c) Rooster modulatie. Deze modulatiemethode is onder de amateurs
weinig populair. Dit komt waarschijnlijk hierdoor, dal de instel
ling zeer lastig is en de kwaliteit daardoor moeilijk goed is te
krijgen.
Bij roostergelijkstroommodulatie gebruikt men een triode als
lekweerstand, door roosterspanningsverandering (door telefonie
b.v.) verandert men de werkingstoestand van deze z.g. leklainp,
waardoor de roosterspanning van de zend lamp verandert. Deze
methode is zeer lastig in te stellen. Om deze moeilijkheid te om
zeilen heeft men z.g. roosterspanningmodulatie toegepast, waarbij
men echter slechts gedeeltelijk onafhankelijk is van de roosterstroom.
In fig. III is het schema voor roostergelijkstroommodulatie ge
schetst. De lamp Vm, dus de modulatorlamp, doet hier dienst als
lekweerstand en wel als variabele lekweerstand, want de grootte
van de anodestroom van deze lamp (d.i. de roosterstroom van de
zendlamp V*) wordt beinvlocd door de l.f. trillingen, die het
rooster van Vm exciteercn. Vm wordt ook wel roosterleklamp
genoemd. Hierbij blijkt dat de roosterspanning van de zendlamp,
dus ook de anodestroom, binnen zekere grenzen, recht evenredig
verandert met de roosterspanning vgm van de leklamp. Practisch
zal blijken dat, bij goede telefonieinstelling de lineariteit tusschen
Iant en vgm zoo groot is, dat een modulatiediepte van ± 65% is
te bereiken, voordat vervorming optreedt. Echter alleen bij een
gestuurde zendlamp. Men kan dit systeem ook weer toepassen in
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een voorgaande trap, waarbij echter direct dit nadeel optreedt, dat
die trap een groote roosterstroom
moet hebben. Dit
y2
O
modulatiesys_t
O
teem leent zich ^ -tr
daarom het beste
o Sm,
voor toepassing
o
in de cindtrap.
Het moei lijkste
C.
probleem is nu
Sm2
om bij een gege
Vm
ven zend lamp de
juiste modulatorlamp te vin
den. Daartoe ne
men wc eerst een
karakter istiekop
van
amennestroom en anodeFig. in
stroom van die
lamp afhankelijk van de roosterspanning; we laten de leklamp dus
tijdelijk weg en vervangen deze door een batterij. We krijgen dan
karakteristieken als in fig. 112 en moeten dus instellen volgens
de lijn uv, met negatieve roosterspanning Vg, en roosterstroom
Igl. Als leklamp moeten we nu een lamp zien te vinden die met
een Aworfespanning gelijk aan Vg! een anodestroom neemt gelijk
aan I g,. Deze waarden geven
direct een aanwijzing voor de
grootte van de te gebruiken Vit
modulator lamp. Is b.v. IgI
= 7 mA, dan weet men direct
dat men geen A415 moet ne
men, maar dat een B405 hier
beter geschikt, want deze IgI
is de ruststroom en tijdens
het moduleeren moet de roos
terstroom op sommige oogenblikken véél grooter kunnen
worden. Maar dan zijn we er nog niet, want voor het modu
leeren moeten Ig en Vg op een bepaalde wijze veranderen en
dat verband, dat gegeven is door de karakteristiek fig. 112,
moeten we terugvinden in de roosterspannings-anodestroom en
anodestroom-anodespanningskarakteristiek van de modulator-

8

w

1

!

-

I

>

.

i

142

lamp, waarbij dan nog als voorwaarde komt dat de roosterspanning van de modulator niet positief mag worden, omdat anders
vervorming in de voorversterker optreedt. Dit alles moet hoofd
zakelijk experimenteel geschieden en kost veel tijd (en geduld
moet een amateur hebben!). Het resultaat moet uiteindelijk zijn,
dat de Iant-Vgm karakteristiek van het complex modulator-plus
zendlamp over een zoo groot mogelijk bereik van vgm lineair
verloopt.
Bij deze experimenten zal men de ervaring-opdoen dat gewoon
lijk een bepaalde modulatorinstelling slechts goed is voor één
Vr
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Fig. 113
zendfrequentie, tenzij men een gestuurde zender heeft, waarbij
de eindtrap voor verschillende frequenties een vrijwel constante
roosterstroomkarakteristiek heeft. Hieruit volgt ook al dat bij
een oscillator roosterstroommodulatie absoluut ongeschikt is, om
dat de roosterstroom daarbij sterk afhankelijk is van de frequentie
om van de frequentiemodulatie nog maar niet te spreken.
Enkele van deze bezwaren vervallen, wanneer men roostergelijkspanningsmodulatie toepast volgens fig. 113. De modulatorlamp Vm neemt behalve de roosterstroom Ig2 van de zendlamp
nog een extra stroom I'gm, die door een batterij (of p.s.a.) Vam
wordt geleverd over een weerstand R. Dit vergemakkelijkt de
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instelling van liet gehecle systeem. Principieel is de werking van
dit stelsel gelijkwaardig met de vorige methode, alleen staat pa
rallel aan de leklamp de batterij Vam in serie met de weerstand
R. Deze weerstand moet zoo gedimensioneerd zijn, dat een hooge
weerstand wordt geboden aan de l.f. trillingen, die in hoofdzaak
de modulatorlamp moeten beïnvloeden. Men kiest daarom R 8
a io-maal de inwendige weerstand van de modulatorlamp. Is b.v.
Vm een B405 met een inwendige weerstand van ongeveer 2500 Q,
dan moet R
25000 ü zijn. Stel verder Igz = 8 mA, Igm = 10
mA, dus I'?m = 2 mA (Igm = Igz 4- Igm) dan is de spanningsval
over R gelijk aan 50 volt. Stel verder dat de spanning aan Vm (de
roosterspanning van de zendlamp) 100 volt moet zijn, dan moet
V am
100 - 50 = 150 V. zijn. Onder deze omstandigheden is
dus een extra p.s.a. voor 150 V. noodig.
De nadeden van rooster modulatie zijn: het gebruik van een extra
accu, die, bij giootere zendlampen, gemakkelijk onder een behoor
lijke spanning komt te staan. Bij roostergelijkspanningsmodulatie
komt daarbij ook nog een extra p.s.a. Buiten deze practische be
zwaren komt dan natuurlijk de reeds vermelde moeilijke instelling
van het modulatiesysteem.
Voor de condensatoren C, uit de fig. 111 en 113 gelden weer
dezelfde opmerkingen als voor C, uit de fig. ioSaen io8é. Deze
condensator mag weer niet grooter zijn dan ongeveer 1000 fi/iF,
met het oog op verlies van hooge tonen van de modulatie.
Practische uitvoering van modulatiesystemen. Naast de
principieele beschouwingen over modulatie, biedt ook de toepas
sing van verschillende systemen nog wel eenige moeilijkheden.
De uitvoering van de systemen zullen we weer in dezelfde volgorde
doornemen als de voorgaande theoretische beschouwingen.
In fig. 114 is het schema geschetst van een 3-trapszender met
Hcisingmodulatie, zooals het meestal in de practijk wordt toe
gepast. In de anodeleiding van de zendlamp wordt bij A een weer
stand opgenomen, die in rusttoestand de anodespanning op VZ3
zooveel verlaagt, als noodig is om in het midden van de modulatiekarakteristiek in te stellen. Deze weerstand draagt er tevens toe
bij om de modulatiediepte, met gegeven modulatorlamp Vm,
grooter te maken, dan zonder die weerstand mogelijk is. Of, wat
hetzelfde is, het gebruik van die weerstand laat een kleinere lamp
Vm toe.
In het schema fig. 114 is de smoorspoel uit de principieele be
spreking vervangen door de transformator Ta. Zooals reeds werd
opgemerkt moet, om de gunstigste resultaten te bereiken Rz =
— 2 Rjm zijn. Aan deze voorwaarde wordt als regel niet voldaan
en dan moet door middel van een transformator de juiste aanpas-
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sing worden gezocht. Maar hier stoot men op een tegenstrijdigheid.
De modulator moet n.1. zooveel mogelijk energie aan de zendlamp
kunnen leveren, maar ook moeten de spanningsveranderingen zoo
groot mogelijk worden gemaakt. In fig. 115 is deze tegenstrijdig-
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Fig. 114
heid in twee diagrammetjes uitgezet; fig. 115a, geeft het verloop
van de anodcwisselspanning van de modulator, afhankelijk van
Rz/Rim, fig. 1156 dat van de afgegeven energie. De anodewisselspanning wordt maximaal voor Rz oneindig groot; de afgegeven
energie voor Rz = 2 Rim.
Voor Rz > 2 Rim neemt
de energie echter niet zoo
sterk af en daarom kiezen
we als regel Rz =
3
i *
* s
y
a
5
Rim;
volgens
fig.
105a
Si*
a)
Rim
neemt dan de wisselspan
ning niet zoo sterk meer
Fig- 115
toe.
Nu is Rz = Vaz/Iaz en Rim is bekend. Voldoet Rz nu t.o.v.
Rim niet aan de gestelde voorwaarde, dan kunnen we de transfor
matieverhouding van Ta berekenen uit u = 0,45 «10,57 V (Rz/Rim)
om aan de zooeven genoemde grenzen te voldoen. De zendlampwikkeling van Ta krijgt dan u-maal zooveel windingen als
de andere. De wikkelingen worden zoo geschakeld dat de anodcstroomen Iaz en Iam tegengesteld zijn gericht t.o.v. de kern; dan
is de gelijkstroommagnetisatie het kleinst (zie hoofdstuk X).
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De afbeelding fig. 116 *) toont ons een complete modulator met
voorversterker (submodulator) en volumeregeling (Royalty po-

Fig. 116
tentiometer). Rechts op de foto zien we de microfoontransformator, gevolgd door de submodulator (E424). Deze is door middel
Vm

Aahp.

+
♦ 5M

- V^m +

+SG

+ H.SP

Fig. 117
van een l.f. transformator met twee parallel geschakelde modu
lator lampen gekoppeld, welke worden gevolgd door een aanpas *) Deze foto is welwillend afcestaan door de N. V. Ncdcrlandschc Scintoestellenfabrick
te Hilversum.
B & R, Amatcur-zcndcrs
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singstransformator met aftakkingen. De modulator lampen zijn
F443, penthoden voor groot vermogen. Daar een penthode bij
juiste aanpassing maximaal 50% van de opgenomen gelijkstroomenergie als nuttige, onvervormde l.f. energie kan afgeven, tegen
een triode 25% *), is de penthode de aangewezen lamp voor Heisingmodulatie. In fig. 117 is het schema van deze modulator.
Een penthode heeft nog een voordeel boven een triode; de roosterwisselspanning voor max. energie is kleiner dan die van de
overeenkomstige triode; de submodulator kan dus kleiner zijn.
Verder geeft de penthode de hoogere tonen beter weer dan de trio
de**), wat van belang kan zijn als tegenhanger voor het verzwakken
van de hooge tonen door de h.f. kringen.
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In fig. 114 kan men Ta natuurlijk vervangen door een smoorspoel. Deze moet dan echter berekend zijn voor het voeren van
een groote gelijkstroom (de som van Iaz en Iam) en zal dan wel
met een luchtspleet moeten worden uitgevoerd.
Een schema voor ,,low-power” modulatie is geschetst in fig.
118; het schema van een 3-traps kristalgestuurde zender met mo
dulatie in trap II. Voor het modulatorgedcclte als zoodanig,geldt
hetzelfde als zooeven voor Heisingmodulatie werd besproken.
Bij de kring LaC, zijn dempingsweerstanden Rd, en Rd» geteekend. Een van beide dempingsmethoden behoeft slechts te worden
gebruikt. Het best kan Rd! worden toegepast, omdat Rds lastig
*) Zie Roorda: „Handboek der Radiotechniek" pas. 161-166.
•*) Zie „Radio Nieuws" 1929 no. 5.
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te maken is. Trouwens een kooldraadlamp van io watt bij 220 volt
kan vaak heel aardig de functie van Rds vervullen. Voor Rd!
neemt men een weerstandje van 1 a 5
bifilair van nickelineof constantandraad van 0,2 mm. dik gewikkeld. Boven 10000 kp/s
zal men deze dempingsweerstand niet noodig hebben; daar be
neden wel en zeker op 3500 kp/s. In het laatste geval kan men dan
beter Rd» toepassen.

Fig. 119
De koppelcondcnsator Ck is variabel aangegeven, omdat de
koppeling tusschen de trappen II en III tamelijk los moet zijn om
een goede linearitcit tusschen Va« en Iant te krijgen. De juiste
koppeling moet experimenteel worden bepaald.
Fig. 1x9 geeft een afbeelding van een modulator voor een
tusschentrap.*) We zien uit deze afbeelding, dat er twee lampen
*) Deze foto werd welwillend afgestaan door de N. V. Nederlandsche Scintocstcllcnfabriek te Hilversum.
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voorafgaan aan de modulator, een E406. De B405 dient voor
correctie van hooge tonen en versterkt nagenoeg niet. Deze cor
rectie is noodig, omdat we een triode als modulator gebruiken.
De correctie voor hooge tonen wordt bereikt door de combinatie
RsLj (zie schema fig. 120). Is het eventueel gewenscht om lage
tonen op te halen dan wordt door de schakelaar S parallel aan L4
een condensator C4 geschakeld, waardoor dan resonantie voor lage
tonen ontstaat. De potentiometer R,, geeft de mogelijkheid om de
mate van correctie of voor de hooge of voor de lage tonen in te
stellen. In de versterker worden de volgende onderdeden gebruikt.
C, = C2 = Cs = C6 = C8 = 2/<F, ontkoppelcondensatoren; Ra =
100000 Q) R4 = 15000 £>; R7 == 15000 .0 (ontkoppelweerstanden);
Ri = 200000 .0; R3 = 35000 Q; R, = 100000 !); R, = 20000 Q;
R8 = 300000 ü. C3 = C7 = 0,1,«F; C4 = 0.02//F; L, = 10 H.

UIT

Met de uitgang wordt de modulatietransformator of -smoorspoel
verbonden. De mogelijkheid van omschakelen van de tooncorrcctor is ingevoegd met het oog op het gebruik van een penthode
als eindlamp. Dan dient men de lage tónen wat ,,op te halen”,
wat ook bij gebruik van een pick-up vaak wenscheüjk is.
Roostermodulatie is uitvoerig behandeld. Voor tooncorrectie
kan men hierbij natuurlijk ook gebruik maken van de zooeven
besproken hulpmiddelen. De leklamp wordt ingesteld als de eind
lamp van een l.f. versterker en mag dus niet in de roosterstrooin
loopen op straffe van vervorming, want de voorversterkcr kan
gewoonlijk de roost erstroom ver liezen niet suppleeren zonder te
vervormen.
Het moduleeren van S-tetroden. Gebruiken we schermroosterlampen in de zender, dan levert modulatie van die trap speciale
moeilijkheden op. Roostermodulatie is mogelijk, maar plaatmodulatie in een schermroosterlamp is niet goed mogelijk, als gevolg
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val! het feit, dat er afwijkingen in de werking van de S-tetrode
optreden, wanneer de anodespanning lager wordt dan de schermroosterspanning. Na hetgeen hierover werd besproken in hoofdstuk
VI, behoeft dit weinig toelichting meer. De tclefonieinstelling
eischt een lagere anodespanning dan de tclegrafieinstelling (theo- .
retisch ongeveer de helft); de schcrmroosterspanning blijft de
zelfde. De anodewisselspanning zal dan, in ongemoduleerde toe
stand, grooter zijn dan het verschil tusschen anode- en scherm roosterspanning en de lamp zal een sterke schermroosterstroom
opnemen. Het gevaar dat de toelaatbare schermroosterdissipatie
wordt overschreden is dan groot. Bovendien zullen er, wanneer
de anodespanning va gelijk aan de 'schermroosterspanning is,
eigenaardige verschijnselen optreden, waarop we niet nader zullen
ingaan. Nemen wc een karakteristiek op van het verloop van
antennestroom, anodestroom enz. afhankelijk van de plaatspanning van een schermroosterlamp, een z.g. statische modulatiekaraktcristiek dus, dan zullen we de afwijkingen wel zien ver
schijnen en ook opmerken, dat plaatmodulatie bij een scherm roosterlamp niet het gewenschte systeem is.
Er is echter een andere methode n.1. moduleercn door veranderen van dc schcrmroosterspanning. We weten dat de spanning
van het schermrooster van grooten invloed is op de anodestroom.
Het blijkt nu dat de antennestroom vrijwel rechtevenredig met
de schermroosterspanning Vsg verandert. Mathematisch is aan te
toonen, dat voor Ysg = V2Va de maximale li.f. energie wordt
afgegeven. Hieruit volgt dus dat voor de telefonie-instelling Vsg
= -— '/, Va zal moeten zijn. Inderdaad vindt men bij onderzoek
dat de instelling van Vsg ongeveer */s a V« Va nioet z9n- ^e.ze
afwijking vindt vermoedelijk zijn oorzaak in de lampconstructie,
die b.v. nog altijd een kleine anode-roostercapacitcit overlaat. Het
is niet uitgesloten dat in de toekomst, door verbeterde lampcon
structie ook de statische karakteristiek voor schermroostermodulatie nog kan wor
den verbeterd.
Vo>In fig. 121 is het 1 I I
verloop van de diverse stroomen in de
eindtrap gegeven, af
o.,
hankelijk van de
schermroosterspan
ning. De krommen
voor Iant en Ia3 verloopen nagenoeg li
Fig. I2i
neair met de scherm
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roosterspanning. De telegrafie-instelling is gegeven door de lijn
pq, de telefonie-instclling door uv.
Een andere mogelijkheid van modulecren zou zijn dat Va en
Vsg in een constante verhouding zouden worden veranderd even
redig met de l.f. trilling; op elk oogenblik zou dan moeten gelden
ea/esg = constant. Neemt men een statische modulatiekarakteristiek op, dan zal men opmerken, dat deze practisch recht wordt.
Het is echter niet eenvoudig om deze eigenschap practisch in een
modulatiesvsteem te verwerken; wc zullen hierop niet nader in
gaan.
Het opnemen van karakteristieken. In liet algemeen zal men,
vooral bij de allerhoogste zendfrequenties, bij het opnemen van
statische modulatiekarakteristickcn de ervaring opdoen, dat deze
niet lineair zijn. De afwijkingen zijn veelal een gevolg van te sterke
belastingsvcrandering op de voorgaande trap. De invloed daarvan
kan worden verminderd door
het aanbrengen van demping
en door dimensioneering van
de kringconstanten (door b.v.
grootere C en kleinere L te
kiezen). Ook kan de lekweerstand ongunstig zijn gekozen
en moet deze of grooter of
/
kleiner worden genomen. Een
/
te klein stuurvermogen of te
kleine verzadigingsstroom van
de lamp, die wordt onder
Fig. 122
zocht, doet de modulatiekarakteristiek vaak eerder ombuigen dan wel wenschelijk is.
Bij rooster- of low-powermodulatie heeft men een zendlamp met
groote verzadigingsstroom noodig in de eindtrap. De plaatspanning op de eindtrap blijft immers constant, zoodat men hier van
..stroommodulatie” zou kunnen spreken, waarbij de lamp zonder
bezwaar de dubbele anodestroom van de ongemodu leerde toestand
moet kunnen verwerken. Bij Heising-modulatie, waar de spanning
wordt veranderd, moet de lamp de dubbele spanning van de rust
toestand kunnen verwerken. De groote stroom- en spanninsgveranderingen eischcn natuurlijk ook een p.s.a. dat erop berekend is,
dit zonder bezwaar te kunnen verwerken; dus grooter vermogen
en betere afvlakking.
Ten slotte willen we nog op een fout wijzen, die vaak wordt
begaan n.1. het toepassen van een te groote, vaste negatieve roos
terspanning. Men geve de zendlamp nooit een grootere, vaste ne
gatieve spanning op het rooster, dan voldoende is om de lamp net
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voor het afknijppunt in te stellen. In fig. 122 is dit geschetst.
Kromme I geelt een voorbeeld van een goede instelling van de
vaste negatieve roosterspanning; kromme II is een verkeerde in
stelling met een teveel aan vaste negatieve roosterspanning, waar
door een deel, w, van de anodespanning ongebruikt moet blijven
voor modulatie. Het gevolg is dan, dat gemakkelijk z.g. ,,overmodulatie” en dus vervorming optreedt, en allerlei onaangenaam
heden b.v. sterkere „brom” op kunnen treden.

HOOFDSTUK IX.
ANTENNESYSTEM EN.
Inleiding. Het ligt niet in de bedoeling de antennes theoretisch
mathematisch te behandelen. Behalve dat dit ver buiten de
strekking van dit boek zou vallen, hebben deze berekeningen be
trekkelijk weinig waarde, omdat zicli op de zeer hooge frequenties
waarop de amateurs werken, allerlei afwijkingen voordoen. We
zullen ons beperken tot de bespreking van weerstand, spanningsen stroomverdeeling en de voeding van antennes. Voor de theorie
verwijzen we naar de handboeken.*)
De volgende beschouwingen gelden voor vrije antennes, d.w.z.
antennes, opgehangen zooveel moge lijk vrij van gebouwen, hoo
rnen enz. Maar hoeveel amateurs hebben ruimte en gelegenheid
om een antenne te bouwen, zooals ze zouden wenschen ? We den
ken b.v. aan de amateurs in groote steden. Maar ook daarvoor is
gedeeltelijk een oplossing gevonden door het toepassen van voedingslijnen, zoodat de antenne op eenigen afstand vanaf de zender
kan worden opgesteld.
De maatgevende grootheden van antennes. De belangrijkste
factoren van de antenne zijn de stralingsweerstand, de afstemming
en de mogelijkheid van uitstraling in de harmonischcn. Het is
aan te toonen dat een vrije antenne kan trillen in een grondfrequentie, overeenkomende met een golflengte gelijk aan 4-maal de
lengte van de antenne. Bij stroomvoeding aan een van de uit
einden (zie verderop) vertoont de antenne resonantie voor alle
frequenties, die een oneven veelvoud zijn van de grondfrequentie.
Bij spanningsvoeding aan een van de uiteinden zal blijken dat er
resonantie is op de even veelvouden van de grondfrequentie.
Door serieschakelen van de antenne met capaciteit, zelfinductie
of een combinatie daarvan kan het antennesysteem worden af
gestemd op een willekeurige frequentie.
*) Roorda, Handboek der Radiotechniek pas. 4-1 e. v.:
Rcin-Wiriz, Radiotclcgraphisches Praktikum;
Turner, Wirelcss; Hund, Hochfrcqucnzmcsztcchnik.
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De antenneweerstand. De antenneweerstand bestaat uit drie
componenten: i° de h.f. weerstand van de draad, Rh; 2° de verliesweerstand Rv door diëlectrische verliezen in de isolatie; 30 als
voornaamste de z.g. stralingsweerstand Rs. Door toepassing van
doelmatige isolatie (b.v. gebruik van pyrex-isolatoren en -invoer)
kan Rv tot een minimum worden gereduceerd. We hebben dan in
hoofdzaak te doen met Rh en Rs.
De h.f. weerstand kan men belangrijk reduceeren door de keuze
van de te gebruiken antennedraad. Het gebruikelijke siliciumbronsdraad van 1,5 mm. dik moet voor zendantennes, ook voor
gering vermogen, ontoelaatbaar worden geacht. Want dit draad
heeft meestal een harde buitenlaag, die electrisch minder goed
geleidend is dan de zachtere kern. Door het huidcffect, dat de
stroom naar de buitenkant van de geleider dringt, zullen de ver
liezen. bij de lioogc zendfrequenties, dus onnoodig hoog worden.
Hard getrokken roodkoperdraad van minstens 2 mm. dik, is veel
homogener van samenstelling en uit electrisch oogpunt dus beter.
Een typisch voorbeeld van het verschil tusschen beide draadsoorteii is lier volgende. Bij een frequentie van 7000 kp/sec. von
den wc voor een spoel van siliciumbronsdraad van 1,5 mm. een
h.f. weerstand van 3,78 -O. Een gelijke en gelijkvormige spoel van
hard roodkoperdraad van 1,5 mm. had bij dezelfde frequentie een
h.f. weerstand van 2,23 O. De verliezen in de eerste spoel waren
dus 70% grooter, dan die in de tweede spoel! Dit zij een waar
schuwing tegen het gebruik van silicium-bronsdraad voor de
zendantenne.
Voor de aardleiding neme men zoo mogelijk koperband (geen
messing !) van ongeveer 10 x 2 mm2, en soldeere alle verbindingen
op die leiding. Gaten boren kan de doorsnee te veel verkleinen.
In elk geval moet de aardleiding zwaarder zijn dan de antenne
om niet te veel verliezen te geven. Ook de aardleiding moet tot aan
het aardpunt zorgvuldig worden geïsoleerd. Men vermijde lange
aardleidingen met veel bochten.
.
De door de weerstanden Rh en Rv opgenomen energie is verloren, dus zullen we steeds deze weerstanden zoo klein mogelijk
houden. Door de antenne wordt nu een zekere energie in de ruimte
uitgestraald en die energie moeten we juist gebruiken. We zullen
er dus op uit zijn om cïie stralingsenergie zoo groot mogelijk te
maken. De stralingsweerstand is nu een maat voor de uitgestraalde
energie. Want onder de stralingsweerstand verstaan we een denk
beeldige weerstand in de antenne, die zooveel energie zou opnemen
als in werkelijkheid wordt uitgestraald. We zullen er dus steeds
op uit zijn om de stralingsweerstand van een antenne zoo groot
mogelijk te maken. De grootte van de stralingsweerstand wordt
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voornamelijk bepaald door twee factoren n.1. de grond frequent ie
f0 van de antenneafstemming en de verticale hoogte boven het
electrische nulpunt (meestal de aardaansluiting) van de zender.
Bovendien nog door een factor, die afhankelijk is van de vorm van
de antenne. Het kan dan worden aangetoond dat de stralingsweerstand, afgezien van de vorm factor, recht evenredig is met het
kwadraat van de frequentie en de hoogte. Bovendien is gebleken
dat de vormfactor het gunstigste is voor een horizontale antenne.
Bij voorkeur zullen we dus hooge, horizontale antennes gebruiken
en deze afstemmen op een harmonische van de grondfrequentie,
want dan hebben we de gunstigste stralingsweerstand.
Stroom- en spanningsverdeeling in k.g. antennes. Op een
gegeven oogenblik zijn niet in alle deelen van een antenne de span
ningen of stroomen even groot en ze behoeve] evenmin dezelfde
richting te hebben. Op bepaalde plaatsen kan <ie suoom b.v. nul
zijn, terwijl op hetzelfde oogenblik op andere plaatsen de stroom
maximum kan zijn. Bij een antenne die op een bepaalde manier
geëxciteerd wordt, zijn steeds punten aan te wijzen, de z.g.
stroomknoopen, waar de stroom altijd nul is, terwijl op andere
plaatsen de stroom de normale veranderingen van een wisselstroom
ondergaat, doch op verschillende plaatsen met verschillende am
plitude. We kunnen nu langs de antennelengte uitzetten hoe groot
de stroomarnplituden op verschillende punten zijn en krijgen dan
een z.g. stroomverdcelingsdiagram van de antenne. De plaatsen
waar de grootste stroomarnplituden optreden heeten stroombuiken.
Evenzoo spreken wc van spanningskuoopen en spanuingsbuiken.
In fig. 123 zijn verschillende mogelijkheden geschetst van
stroom- en spanningsverdeeling over een horizontale antenne.
Volgens definitie is de grondfrequentie die, waarbij de lengte van
de antenne gelijk is aan */« van de golflengte waarop wordt ge
werkt. De stroom- en spanningsverdeeling voor de grondfrequentie
(f = f„) is geschetst in fig. 123a; aan het eene uiteinde treedt een
stroombuik en een spanningsknoop op, aan het andere einde het
omgekeerde. Fig. 123* geeft stroom- en spanningsverdeeling voor
de tweede harmonische; 123c en i2j,d resp. voor de 3e en 4e har
monische van de grondfrequentie. We zien dus, dat we de antenne
kunnen aanstooten in elke willekeurige harmonische van de grond
frequentie. Wanneer een zender niet vrij van harmonischen is, kan
dus bij een gegeven antenne ook energie op die harmonischen
worden uitgestraald, waardoor storingen kunnen ontstaan. Welke
harmonischen dat zijn, wordt bepaald door de wijze, waarop de
antenne wordt gevoed. Hierbij geldt één voorwaarde, te verklaren
uit de wetten van Kirchhoff: aan het vrije uiteinde van een anten
ne moet steeds een stroomknoop, dus een spanningsbuik optreden.
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Dezelfde mogelijkheden van stroom- en spanningsverdeeling
gelden voor een verticale antenne; het vrije uiteinde van de an
tenne (de top dus) heeft dan
steeds een stroomknoop. Een ver- \
ticalc, geaarde antenne kan ech- j‘~
ij-..
ter alleen in de grondfrequentie i
11-ft.XA.. 'A\
en de oneven harmonischen wor- Tr
den aangestooten. omdat hier
twee voorwaarden in acht moe
ten worden genomen : de top moet
een stroomknoop en de voet moet ;
een spanningsknoop hebben.Daar
de aan de amateurs toegewezen
b
frequent iegebieden even veel
vouden van de laagste frequentie
zijn (35?o, 7000, 14000 kp/sec)
en we liefst met een en dezelfde ____
M!4X.« Ka
antenne op de verschillende fre- ■__
quenlies werken, zullen wc bij 1—
voorkeur een antennesysteem ne
men, dat zonder verandering
het werken op de even harmonischen toelaat. Hieruit volgt dus
%
dat een geaarde, vert icale antenne
&
voor amateurgebruik eigenlijk
niet in aanmerking komt.
d
De voeding van antennes. In
Fig. 123
verband met de stroom- en span
ningsverdeeling in de antenne kunnen we twee manieren van
voeden van de antenne toepassen n.1. stroonwoeding of spannings
voeding. Hiermede wordt het volgende bedoeld. Wanneer we de
antenne zoo met de zender koppelen, dat in de antenne bij het koppelelement een stroombuik optreedt, dan spreken we van stroom
voeding. Treedt echter in de antenne een spanningsbuik op bij het
koppelclement, dan spreken we van spanningsvoeding. Infig. 124
zijn deze twee mogelijkheden voor een verticale antenne geschetst,
waarbij de antenne resp. afgestemd is op de grondfrequentie (fig.
124a) en op de 2e harmonische (fig. 1246). In het eerste geval moet
de stroom aan de aardkant van de antenne maximum zijn; in het
tweede minimum (theoretisch nul), terwijl de kringstroom Ik in
dat geval maximum moet zijn. Spanningsvoeding aan het einde
van een verticale of horizontale antenne komt voor de amateurs
in aanmerking, omdat we dan tevens afstemming van de antenne
•ui

z

I
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hebben op de even veelvouden van de grondfrequentie (vgl. fig.
1236 en I23rf).
Vanwege de betere straling werken wc voornamelijk met hori
zontale antennes, waaruit volgt dat het vocdingspunt van de an
tenne op eenigen afstand van de zender verwijderd is. Dan zijn we
genoodzaakt z.g. voedingslijnen (..fcederlincs” of ..feeders”) te
gebruiken, die zoo moeten zijn ingericht, dat ze zelf geen energie
uitstralen. Dit voorkomen van uitstraling wordt bereikt door de
voedingslijn zoo in te richten dat op gelijke afstanden van de zen
der in de twee geleiders de stroomen evengroot doch tegengesteld
gericht zijn en de geleiders dicht bij elkaar (hoogstens met2ocm.
tusschenruimte) parallel te spannen. De uitstraling van de cene
geleider wordt dan tegengewerkt en opgeheven door die van de
andere. De voedings
lijnen kunnen om dit
te bereiken op twee
verschillende wijzen
worden gecon
strueerd, n.1. i° zoodat opde voedingslijn
een z.g. staande golf
staat, d.w.z. dat wc
ook op de voedingslij n
een stroomverdeeling
hebben met vaste
stroomknoopen, zooJont
als op de antenne
zelf; 2C met een loo
CL.
pende golf d.w.z. dat
p,V I2, jj
er geen vaste stroomFig. 124a
'
knoopen zijn aan te
wijzen. I11 het eerste geval is de stroomsterkte dus niet even
groot in alle punten van de lijn, in het tweede geval wel.
Voeding met loopende golven komt voor een amateur wel haast
niet in aanmerking, omdat dan aan het voedingspunt van de an
tenne een afgestemde kring moet worden opgenomen met een of
andere koppeling op de voedingslijn. Een en ander is zeer lastig
uit te voeren en af te stemmen, hoe wel het voeden met loopende
golven wel aanlokkelijk zou zijn, omdat de lengte van de voedings
lijn dan willekeurig kan worden genomen. Wc zullen hierop niet
nader ingaan.
Bij de voeding met staande golven moet de lengte van de voe
dingslijn wel degelijk in aanmerking worden genomen. Wil men
met dit systeem op stroom voeden dan moet de lengte van de

157

voedingslijn pcrcics gelijk zijn aan een even aantal malen ‘/4 gOlflengte (2n x 7,/); willen we op spanning voeden dan moet de
lengte van de voedingslijn gelijk zijn aan een oneven aantal malen
i/4 golflengte {(2n + i) X 7«*}. vóórondersteld dat we aan de
zender in de voedingslijn maximale stroom exciteeren.
In fig. 125 is een voorbeeld geschetst van een horizontale an
tenne aangestooten op de 2e harmonische van de grondfrequentie
en aan een eind gevoed door een voedingslijn met staande golf.
Dit systeem staat bekend onder de naam Zeppelin-antenne, kort
weg Zepp, omdat dit systeem het eerste op een Zeppelin is toe
gepast.*) In dit geval kan alleen spanningsvoeding worden
toegepast, omdat aan het vrije
V
einde van de voedingslijn niet
anders dan een stroomknoop
1
\
kan optreden. Dit systeem kan
V
/
alleen worden toegepast, wan
\
1
neer de antonnelengte la =
A
x'
n x V2A is, waarin n een ge
7
heel getal is; de voedingslijn
moet dan een lengte hebben
gelijk aan lv = (211 -f- 1) X
7 \\
In hoofdstuk XIV zijn de
i 1
gegevens voor verschillende
\
gevallen in een tabel uitge
V
werkt. Het is van groot be
A
lang de voedingslijnen en de
antenne zeer nauwkeurig af te
meten, omdat er anders ver
schijnselen optreden, die de
stralingsvrijheid van de voe
dingslijn in gevaar brengen.
Bij goede instelling moeten de
Fig.125
stroomen I, en I. gelijk aan
elkaar zijn. Meestal schakelt men in iedere voedingslijn een seriecondensator, om het geheel af te stemmen op de zender en om
kleine frequentievariaties te kunnen toepassen.
Voedt men een horizontale antenne in het midden dan krijgt
men een z.g. Hertzantenne, die ook veel wordt toegepast. Deze
kan ook met een voedingslijn met staande golven worden gevoed
en hier kan men zoowel stroom- als spanningsvoeding toepassen.
Een systeem van stroomvoeding van een Hertzantenne is ge
schetst in fig. 126. Hierbij is de lengte van de voedingslijn plus de
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*) Zie: Zcnneck: Drahtlosc Tclcgraphic" pag. 19J.
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In dit geval kunnen we
ook nog stroomvoeding toe
passen wanneer we 1, = 'U?.
of (211 + 1) x V.,;. maken
en de lengte van de voedingslijn L gelijk maken
aan een even aantal malen
golflengte dus 13 = 2n'
X V.,;., waarin n en n' gelicele getallen zijn. We la
ten liet over aan de lezer
om dit geval aan de hand
van een figuur te onder-

f,vEtoi1andig aLn.teilnesysteem is dat volgens' fig. 1246, waarvan
iLatL;0PraC 1Sche uitvoering laat zien. Cam is een klein conrwïvan™ax- 5°/'/'F; Iant is een meter tot max. 0,5 A.
door
th?TetlSGh §e,sProken nicts ™gen aanwijzen, maar
.P tle7e lek enz’ zaI altiJd iets "'orden aangewezen. De
lengte 1 van de antenne moet steeds een even aantal malen >/4
golflengte zijn (dus 1 =
2n x
Maakt men
Cant
1 willekeurig dan kan
] weliswaar het systeem
I
LiC, — 1 in afstemming
Hl-----worden gebracht, doch
dit is in Holland niet
Fig.127
toelaatbaar. De P.T.T.
.
.
. ,
acht in dit geval de an
tenne galvanisch gekoppeld, wat verboden is (Art. xo, lid 1).
net afstemmen van antennes. Opnemen van capaciteit of zelf
inductie is van invloed op de afstemming van de antenne. Een
antenne heeft een zekere zelfinductie La, een capaciteit Ca en een
weerstand Ka. Deze zijn gelijkmatig over de lengte van de antenne
verdeeld. Voor eenvoudige berekeningen echter mogen we ze ge
comprimeerd denken en wel als een serieschakeling van La, Ca
en Ka. Hieruit zien we dan dat een spoel in serie met de antenne
de resonantlefrequentie verkleint, omdat de totale zelfinductie
grooter wordt. Serieschakelen van een condensator in de antenne
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vergroot de rcsonanticfrcqucntie, omdat de totale capaciteit wordt
verkleind. Door serieschakelen van een spoel en een condensator
en de antenne kan deze of elke willekeurige frequentie worden
afgestemd, afhankelijk van het feit welk van beide onderdeden de
grootste invloed heeft. Spoel en condensator parallel en het geheel
in serie met de antenne verkleint de resonantiefrequentic, omdat
liet geheel kan worden opgevat alsof L en La in serie staan en C
en Ca parallel. Uit een en ander volgt dus, dat we door doelmatige
schakeling van L en C de antenne en de voedingslijnen in reso
nantie kunnen brengen met de zenderfrequentie. (zie ook hoofd
stuk XIV).

Fig.128
Enkele bijzonderheden over de montage van antenne en
voedingslijnen. Voor het op afstand houden van de voedings
lijnen kan men het beste gebruik maken van houten plankjes, in
parafine uitgekookt. De draad wordt door gaatjes in de plank
gestoken en vastgezet. De plankjes moeten op niet te groote onder
linge afstand worden gemonteerd om bewegen van de voedingslijnen
t.o.v. elkaar tot een minimum te beperken. Fig. 128 maakt een
en ander duidelijk, terwijl ook een methode is aangegeven voor
het bevestigen van het vrije uiteinde van een voedingslijn.
De tuien (afspandraden) van de antennemasten moeten in zoo
klein mogelijkc stukken (van ten hoogste 3 meter lengte) door
isolatoren worden onderverdeeld om absorptie van energie te
voorkomen.

l!»
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De invoeren van antenne of voedingslijnen moeten, zooals reeds
werd besproken, zeer goed zijn. Het liefst moet aan de invoeren
een spanningsknoop (stroombuik) liggen om de verliezen tot een
minimum te reduceeren. In elk geval ziet men het zoo in te richten
dat de doorvoer zoo dicht mogelijk bij een spanningsknoop ligt.
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HOOFDSTUK X.
VOEDINGSSYSTEMEN VOOR ZENDERS.
De gloeistroomvoeding. De gloeidraden kunnen worden gevoed
door een accumulator, een transformator of een laagspanningsgelijkstroommachine. De laatste methode komt alleen voor grooterc zendlampen in aanmerking en is van weinig belang voor de
amateurs.
Bij voeding door een accu moeten we er steeds aan denken op
geregelde tijden de gloeidraadvcrbindingen naar de lampen onder
ling te verwisselen. Daardoor krijgen we een meer gelijkmatige
belasting van de gloeidraad. Gebruiken we seinweerstanden of
weerstanden voor automatische negatieve roosterspanning, dan
moet elke trap een afzonderlijke accu hebben, omdat we anders
de kans loopen de weerstanden kort te sluiten door de gloeistroomleidingen.
Door wissclstroomvoeding krijgen wc een meer gelijkmatige be
lasting van de gloeidraad. In dit geval dient men echter maat
regelen te nemen ter voorkoming van ,,brom", doordat het rooster
een kleine wisselspanning opneemt b.v. wanneer de roosterkring
aan een kant van de gloeidraad is bevestigd. De eene trap is daar
voor gevoeliger dan de andere, zooals uit het volgende voorbeeld
blijkt. Stel dat we 2 zendlampen hebben elk met een 4-volts gloei
draad. V, is b.v. een stuurlamp met 150 volt plaatspanning; V2
een versterkerlamp met 500 volt op de plaat. Verder nemen we
voor beide lampen dezelfde versterkingsfactor (b.v. g, = gs =10)
en gelijke werkingstoestand aan. Is er nu een kleine onsymmetrie
in de gloeidraadvoeding, zijn b.v. de beide helften van de gebruik
te gloeistroomtransformator niet volkomen gelijk, dan zullen beide
lampen b.v. Vs volt wisselspanning op hun rooster krijgen, af
komstig van de gloeistroomvoeding. In de anodekringen van de
lampen zal dan een modulecrcnde wisselspanning optreden, in
ons geval gelijk aan 7. x 10 — 5 volt. De brom in procenten is dan
voor V, : b, = 7l50 X 100 = 3V?% en voor V. : b. = 1%. De
lampen met lage plaatspanning zijn dus het gevoeligst voor het
B & R, Amaicur-zendcrs

n
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optreden van brom. Voor stuurlampen passé men dan ook bij
voorkeur accu-voeding toe.
Zooals vroeger reeds is gezegd, is het maken van een kunstma
tige (regelbare) middenaftakking op de transformator aan te be
velen boven het gebruik van een vaste middenaftakking op de
wikkeling. Dit is op de volgende wijze te verklaren. In fig. nga
is een transformator geschetst met een middenaftakking op de glocistroomwikkeling. Nu ligt in bijna alle gevallen een van de leidingen
van het electriciteitsnet aan aarde (de nulleider). De middenaftak
king van de gloeistroom ligt ook aan aarde. Nu is tusschen primaire
en secundaire wikkeling van de transformat< >r altijd een zekere capa
citeit voorhanden, verdeeld over de lengte van de wikkeling. Door
capacitief ,,lek” zal daardoor een verstoring van de spanningen e,
..cp
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en e. ontstaan, want van de eene wikkeling ligt het midden, van
de andere een uiteinde aan aarde. De door de parasitaire capaciteit
Cp in de secundaire doordringende spanningen zullen ongelijk zijn
voor de beide helften van die wikkeling. Daardoor krijgt de eene
kant van de gloeidraad een iets hoogere wisselspanning t.o.v.
aarde dan de andere en daar het rooster indirect ook aan aarde
ligt, zal het rooster dus t.o.v. de gloeidraad een kleine wisselspan
ning krijgen, die brom veroorzaakt. Dezelfde redeneering geldt
ook voor een hoogspanningstransformator. Om hieraan te ontko
men kunnen wc te werk gaan als geschetst in fig. 129*. 1-! en Ls
zijn gewone 4-volts lampjes voor 0,3 amp. Beide lampjes nemen
dezelfde stroom en daardoor wordt de gewenschte gelijkheid van
de spanningen e, en e, bereikt.
Deze methode van een kunstmatig middelpunt is lastig toe te
passen voor een hoogspanningstransformator. Daarvoor wordt een
andere methode toegepast, waardoor de invloed van de capaciteit
zooveel mogelijk wordt geëlimineerd. Tusschen primaire en secun
daire wikkeling wordt een dunne strook latoenkoper geplaatst,
met een spleet, omdat anders een kortgesloten winding wordt ge-
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vormd en de transformator zou uitbranden. De koperen afscher
ming wordt geaard. De hoogspanningswikkeling wordt nu in twee
gescheiden, symmetrische helften gewikkeld (zie fig. 130). De
capaciteiten Cp en Cp' t.o.v. het
cf?' ,,CPs'
scherm doen nu geen kwaad meer
rir-rir-i
evenmin als de nieuwe capaciteiten
CpS en CpS' tusschen de secundaire
SEC,
en het scherm. Doordat het scherm
§
e
aan aarde ligt kunnen geen capaci- D*IM §
o txsec
tieve lekstroomen van de eene naar
^
de andere wikkeling overgaan en het
.
2
middelpunt van de hoogspannings- ? ! „
wikkeling is juist en kan zonder "*rm .If -jj~i
Cp m 7f ^Ps
bezwaar worden geaard.
Soms schakelt men parallel aan
Fig.130
de lampies L, en L. (fig. 1292»)
evengroote condensatoren om een goede h.f. aarde maken. Dit
moeten dan goede micacondensatoren zijn, omdat bij de hoogste
h.f.
frequenties de
stroom door die con
densatoren niet onbe
langrijk is.
Constructie van trans
fer matoren. In fig. 121
zijn een tweetal goede
constructies van trans
formatoren geschetst.
£
Constructie A geeft de
afmetingen van een z.g.
b
ab
b
mauteltransformator] B
van een z.g. kerntransjormator. De factor k in
de formule F = k x b
X 1) is de z.g. ijzervulfactor; deze is voor de
d -f
^ 0 1-1
gebruikelijke transformatorblikken ongeveer
p= k b D
F*fe.bD
0,9. De gegeven afme
v= Z - Zfi b
V sb b
tingen zijn natuurlijk
h = s -6 b
h= 5 rsb
geen 'axioma’s, maar
A
dienen meer om een
idee te geven van de
onderlinge verhoudingen. Kleine afwijkingen geven natuurlijk niet
direct slechte transformatoren. Trouwens, wanneer een amateur
J»
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een transformator gaat maken, dan zal hij als regel een kern heb
ben en die willen gebruiken om de gewenschte spanningen te produceeren. De kernafmetingen zijn dan gegeven.
Een goede spoelconstructie is geschetst in fig. 132. De primaire
wordt over de geheelc spoellengte gewikkeld; de secundaire wordt
m twee helften gewikkeld. De z.g. schijvenwikkeling, die veel
wordt aanbevolen is,
door de grootere kans
I
P<v
op parasitaire brom✓ karton
spanningen, voorgelijkrichters en plaatstroom<^SEb.g.eM.
apparaten niet aan te
bevelen.
Latoem Koper
Men doet het beste de
windingen laag voor
M
laag van elkaar te schei
den door dun geparafineerd papier, omdat
I
vaak de spanningsver
<|>PRlth GEM.
schillen tusschen de la
gen onderling grooter
zijn, dan de osolatie van
de draad toe laat. Pri
maire en secundaire
moeten zeer goed van
Sa
elkaar worden geïso
Fig.132
leerd. Wil men ook nog
een gloeistroomwikkehng op de transformator leggen, dan doet men dit om de se
cundaire en isoleert beide wikkelingen goed van elkaar.
Het spocllichaam maakt men van karton, waarbij de buiten
flenzen minstens 1,5 mm. dik moeten zijn. Kan men geen goed
karton krijgen, dan neme men presspaan dat tot 3 mm. dik te
verkrijgen is.
De kern, die gelamelleerd is, schuift men blik voor blik in de
spoel. Daar dc laatste bilkken zwaar zullen ingaan moet men de
noodige voorzichtigheid betrachten om beschadigen te voorkomen.
De blikken perst men daarna met hoekmessing van b.v. 10 x 10
op elkaar door middel van bouten. Boren van gaten door de kern
is niet aanbevelenswaard met het oog op het verhoogen van de
magnetische weerstand, wat toename van de transformatorverliezen tengevolge heeft.
Berekening van de transformator. Voor de berekening zijn
gegeven:
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het vermogen (in watt) dat secundair moet worden geleverd.
Hierbij zijn de glocistroomverliezen eventueel ook op te ne
men ;
2° de primaire- en secundaire klemspanningen;
3° meestal de kernafmetingen;
4° de frequentie.
Bij i° willen we opmerken, dat we het rendement van een goede
transformator bij volle belasting gerust op 90% mogen stellen.
De primaire energie is dan dus Vo,« = 1,11 X de secundaire
energie (N2/N, = 0,9 = ?/).
Bij 2C merken we op, dat meestal de netspanning (primaire
spanning) gegeven is en voor de secundaire de door het p.s.a. te
leveren gelijkspanning bij maximaal vermogen. Hierop komen we
nog terug.
Bij 3C bedoelen we, dat de afmetingen b, v en li (zie fig. 131)
gegeven zijn, D en F moeten we dan berekenen.
De secundaire klemspanning bepalen we als volgt. Gegeven is
de gelijkspanning Ej bij volle belasting. Stel het gelijkspanningsverlies in de afvlaksmoorspocl dan E2. Dan moet de secundaire
klemspanning Ek2 gelijk zijn aan:
Ek2 = V« n (E, + E,) V 2.
Verder is Ek« door de transformator gegeven door:
Eks = 4,44w2 x f X F x B x icr® volt,
waarin f de frequentie, B de magnetische inductie en w2 het aantal
windingen is, terwijl F = o,9bD cm2. De magnetische inductie is
voor lage ijzerverliezen 6000—10000 en voor hooge ijzerverliezen
10000—14000. Men kan voor goed dynamoblik met kleine ijzer
verliezen B — 10000 nemen. Is men niet overtuigd, dat het blik
zeer goed is, dan neme men B = 8000.
Het schijnbare vermogen, dat secundair wordt afgegeven d.i. de
secundaire spanning maal de secundaire stroom, is gegeven door:
N, = E2Ij = 4,44 xfxBxawxDxFx icr®watt.
Het aantal toelaatbare ampère-windingen aw is ongeveer 250 bij
luchtkoeling, ongeveer 400 bij oliekoeling.
Nu zijn N, en f gegeven, B en aw worden aangenomen en we
kunnen dus het product FD berekenen. Verder is F = 0,9 bD en
b is bekend. Daaruit vinden we:
D = V (K/0,9 b)
waarin:
N. X io8
K = 4,44 x f X B x aw
Weten we nu D, dan kunnen we F berekenen en daaruit met
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behulp van de formule voor Ek2 het aantal secundaire windingen
i

ws.

De primaire (inwendige) spanning Ei, is te berekenen uit de
netspanning, omdat het rendement wordt aangenomen op 0,9.
We vinden:
Ei, = o,9Ek,
Het aantal primaire windingen vinden we dan uit de formule:
w, = Wj x Ei,/Ek2
Uit de voorwaarde dat de windingen niet meer stroom dan 2A
per mm8 mogen voeren, vinden we dan de draaddikten. De weer
stand kunnen we dan berekenen uit:
R = 1,30 x 1/q (zie hoofdstuk I),
waarin nog de factor 1,3 is ingevoerd, omdat de wisselstroomverliesweerstand als gevolg van het huideffect grootcr is dan de
gelijkstroomweersta nd.
Voor een manteltransformator wordt de ijzerdoorsnede, die
maatgevend is, 2-maal zoo groot als voor cm kcrnlransformator.
Dan is het product dat we bereiken D x 2F. Maar dan is ook
2F = 0,9 X 2bD en we vinden voor D toch weer:
D = V (K/0,9 b).
Voorbeeld van een transformatorberekenin**. Aangenomen
dat we een transformator moeten hebben, die bij volle belasting
achter het afvlakfiltcr 500 volt bij 100 mA, moet kunnen leveren,
dus 50 watt. Verder is gegeven b = 1,5c 111. De netspanning is
220 volt. De transformator is een manteltransformator met toe
laatbare B = 10000 en aw = 250.
Het spanningsverlies in de afvlaksmoorspocl aannemende op
50 volt, berekenen we voor de secundaire klemspanning:
Ek2 = V«ti (500 + 50)y 2 = 610 volt.
De primaire spanning is: Ei, = 0,9 x 220 = 200 volt.
Verder is:
N. = E.Ij = 4,44 x 50 xio4 x 250 DF x io~8 = 50,
1000
jr
______ 50 x io8
waaruit volgt: DF =
—
=
9
=
Iv.
in
y
4,44 X 50 X IO4 x 250
Dus:
D = V (9/0,9b) = V (10/1,5) =2,6 cm.
X 0,9 x 2,6 x 1,5 = 7 cm2 (manteltransformator !)
Daaruit volgt weer:

610 = 4,44 x 50W. x io4 x 7 x 10-8
en:

w, =

610 X IO9
4,44 x 50 X 104 x 7

610 xio8
= 3940 windingen
15.5
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Dan wordt:
Wi = 3940 x 50%io = 1290 windingen.
Hieruit volgt dus ook dat we lï9#/S0« = 6,45 windingen per volt
noodig hebben.
Het door de secundaire te leveren vermogen is 50 watt bij een
klemspanning van Eks = 610 volt. Aannemende dat de belasting
een zuivere weerstand is, berekenen we de secundaire stroom op
I2 = M/«o = 0,082 A. Voor transformatoren mag de draaddoorsnedc niet zwaarder worden belast dan met 2 amp./mm’. Voor de
secundaire vinden wc dus een draaddikte:
ds = 0,8 v Ij = 0,8 V°.°82 = 0,23 mm.
Deze draaddikte ronden we natuurlijk af op de meer normale
maat 0,25 mm. (q2 = 0,049
De draaddoorsnede voor de
primaire nemen we in de verhouding van de windingsgetallen
grootcr en vinden dus q, = 35,0/is9o X 0,049 mm* = 0,15 mm*.
Hieruit vinden we: d, = 4/.-1 v 9i = °,44 mm. Hiervoor nemen
we d, =0,5 mm. (q, = 0,20 mm*).
De ver liesweerstanden kunnen nu worden berekend, wanneer
de draadlengten bekend zijn. Deze berekenen we uit de gemiddelde
lengte en het aantal windingen. De gemiddelde lengte is weer te
berekenen uit de gemiddelde diameter. Deze waren voor ons geval:
; 0, = 7 cm. — 0,07 m.
0, = 4 cm. = 0,04 m.
De gemiddelde windingslengtcn zijn dus respectievelijk:
Iwi = .t x 0,04 = 0.126 m. ; Iwï = -1 x 0,07 = 0,22 m.
De draadlengten primair en secundair zijn dus:
1, = 1290 x 0,126 = 163 m. ; la =3940 x 0,22 = S65 m.
Met de soortelijke weerstand voor koper: o = o.oiS vinden we dus
Hj=i,3xo,oi8x1M/o,s=ï9-1" : Rs=i,3XO,oiSx8'iVo,o.9=4i5-'?Deze weerstanden zijn toelaatbaar wat de spanningsverliezen be
treft.
Uit de kerngegevens kunnen we nu verder nagaan of beide
wikkelingen behoorlijk kunnen worden geborgen. Hiertoe bereke
nen wc het aantal windingen per laag en daaruit, met inachtname
van de isolatie de dikte van de wikkelingen. In het algemeen zullen
we dan toekomen met de beschikbare ruimte. Is dit niet het geval
dan kunnen we grooterc kernafmetingen nemen; bij hetzelfde ver
mogen krijgen we dan een kleiner aantal windingen. Desnoods
kunnen we ook B hooger nemen en b.v. tot 12000 gaan; de ijzerverliezen worden dan echter grooter.
De constructie van plaatstroomapparaten. Voor de amateurs,
die als regel slechts over i-phase wisselstroom beschikken, komen
twee schakelingen in aanmerking n.1. enkele en dubbele gelijkrichting (veelal i-phase en 2-phase-gelijkrichting genoemd). In
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fi„ I2ofl en b zijn resp. de schakelingen voor enkele en dubbele
eeliikrichting aangegeven compleet met afvlak inrichting en een
aftakking voor lagere spanning. De schema ’s zijn vanzelfsprekend,
zoo dat we ons zullen beperken tot de bespreking van details.
De weerstand R, dient voor het tegengaan van overspanningen,
die bij in- en uitschakelen van de transformator kunnen optreden
en de condensator C, zouden kunnen verwoesten. Ri neemt men
ongeveer iooooo Q. De afvlaksmoorspoel I. moet een zelfinductie
hebben van 30 a 100 lienry en moet dus worden uitgevoerd met
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Fig. 133
ijzerkern. Bij hoogvaccuumgelijkrichtcrs moet Cj ongeveer 4/<F
zijn en berekend op de volle secundaire klemspanning Ek» van de
transformator. De condensator C2 varieert van 6 tot I2/<F; I2/«F
bij telefoniezenders om moduleeren in het p.s.a. tegen te gaan. C,
moet berekend zijn voor de normale bedrijfspanning van de zender.
De potentiometcr R„R3 dient om een lagere spanning af te takken
b.v. schermroosterspanning voor tetroden. Deze verlaagde span
ning wordt extra afgevlakt door de condensator C3 = 4/«F. De ijzer
kern van de smoorspocl mag niet worden geaard, omdat dan de
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capaciteit van de wikkeling t.o.v. de kern een lekweg naar aarde
vormt, wat onaangename gevolgen kan hebben.
Wanneer men een condensator overbrugt door een weerstand,
dan moet men ervoor zorgen, dat de reactantie van de condensator
voor de bet frequent ie altijd belangrijk kleiner is dan de weerstand.
Dus neme men steeds '/wC << R, met als hoogste grens '/wC =
t/a R.
Berekening van de afvlaksmoorspoel. De kerndoorsnede van
de smoorspoel wordt minstens even groot genomen als die van de
voedingstransformator. De zelfinductie van de smoorspoel is te
berekenen uit:
L = 0,4 .1 x w* x F/j x io~* henry,
waarin w het aantal windingen, F de kerndoorsnede in cm!, 1
de luchtspleet in mm. Gewoonlijk nemen we L aan en moeten dan
bij een gegeven F en 1 het aantal windingen berekenen. We kunnen
dus beter schrijven:
w = Sooo v {(L x 1)/F}.
Moeten we een smoorspoel berekenen, waarin geen extra lucht spleet is aangebracht, dan kunnen we bij benadering 1 op ongeveer
V» mm. aannemen en dan het aantal windingen berekenen. Is het
aantal windingen vastgesteld, dan moeten we de draaddikte be
palen en deze nemen we zoo groot als de ruimte het toelaat, om
daarmede de weerstand en dus het spanningsverlies tot een mini
mum te reduceeren.
Met deze gegevens kunnen wc nu de smoorspoel bij de boven
berekende transformator berekenen. Aangenomen dat we een ge
raamte van het kerntype hebben, dan moet b = 3 cm. zijn. F is
vroeger berekend en wel F = 7 cm!, D = 2,6 cm. en we nemen
aan 1 = 1 mm. Voor een smoorspoel van 50 henry berekenen we
dan het aantal windingen op: w = 8000 y {(5° X I)/.7) = 21400
windingen. Met een draaddikte van 0,5 mm. en een gemiddelde dia
meter van 8 cm. voor een winding is de weerstand dan 540 /?. Dit
is vrij hoog en geeft bij een stroom van 100 mA een spannings
verlies van 54 volt. Willen we dit reduceeren, dan moeten we F
grooter maken, waardoor w kleiner wordt. Eventueel kan ook de
luchtspleet worden verkleind, Bovenstaande berekening van w
geldt voor volbelaste toestand.
Speciale transformatoren en smoorspoelen. Met speciale be
doelen we modulatietransformatoren en -smoorspoelen, die eigen
lijk niet in dit hoofdstuk thuishooren. Waar we echter hier een en
ander over de berekening hebben meegcdeeld, zullen we daarover
ook een enkele opmerking maken over deze speciale onderdeden.
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In fig. 134 is het schema van een modulatietransformator ge
schetst. Rz is de vervangingsweerstand voor de zender (zie modulatiesystemen): Rz = Vaz/Iaz. Verder mogen we de totale weer
stand van de modulator stellen op
Rm = Vam/lam- Dan moet de transformatieverhouding d.i. de vcrhouding van het aantal secundaire win
S
dingen tot het aantal primaire, gelijk
zijn aan u = V (Rz/sRm). Naast
deze voorwaarde moeten we echter
'+H.SP.
ook nog in aanmerking nemen, dat
voor de laagste modulatiefrequentie
Fig. 134
(«Lp >> Rm moet zijn.
De primaire en secundaire wikkeling worden zoo geschakeld dat
de gelijkstroomen Iaz en Iam elkaar tegenwerken wat de magne
tisatie van de kern betreft. De kans op magnetische verzadiging
van de kern, waardoor sterke vervorming kan optreden, wordt dan
sterk verminderd. Bij verzadiging van de kern kan in de secundaire
een spanning met dubbele frequentie optreden, die een grootc
amplitude heeft t.o.v. de oorspronkelijke wisselspanning.
De kern kan men dan berekenen uit een vermogen gelijk aan
de som van de vermogens van modulator- en zendlamp. D<an is
men altijd aan de veilige kant.
Modulatiesmoorspoelen kunnen op dezelfde wijze worden be
rekend als afvlaksmoorspoelen; alleen moet men in aanmerking
nemen dat wL>>Rz moet zijn voor de laagste modulatiefrequen
tie. Tevens moet de smoorspoel berekend zijn voor de som van Iaz
en Iam. De smoorspoel wordt meestal in schijven gewikkeld om de
lekcapaciteit klein te houden. De kern van een modulaticsmoorspoel wordt nooit geaard.

HOOFDSTUK XI.
MEETINSTRUMENTEN EN MEETMETHODEN.
De voor de amateur in aanmerking komende instrumenten
voor directe metingen in en aan een zender zijn de draaispoel
volt- en milliampèremeter, de hittedraadmcter, de thermogekoppckle meter en de frequentiemeter. Voor de instellingen kunnen
we dan nog gebruik maken van de piekvoltmeter, de triodevoltmeter en de steekvoltmeter. De instrumenten zullen we in de
genoemde volgorde behandelen en hun gebruik bespreken.
De draaispoelmeter. Een schematische teekening van een draaispoelmeter (naar het principe van Deprezen
d'Arsonval) is aangegeven in fig. 135. Tusschcn de polen van een krachtige staalmagneet bevindt zicli een weekijzeren cylindera
tje, omgeven door een nauwe luchtspleet.
In deze luchtspleet hecrscht een overal cvensterk magnetisch veld. In de luchtspleet is
een spoeltje S draaibaar opgehangen. Dit
wordt door de te meten stroom doorloopen.
Door de wisselwerking tusschen het veld in
de luchtspleet en het magnetisch veld van
de stroom, zal op het spoeltje een kop
pel werken, evenredig met de stroom I,
dat het spoeltje doet draaien. De draaiing
van het spoeltje wordt tegengewerkt door
een koppel, opgewekt door twee spiraalveertjes, die tevens voor stroomtoevoer die
Fig- 135
nen. Een en ander is zoo ingcricht, dat de
draaiing van het spoeltje, die wordt geconstateerd door een wijzer
die over een schaalverdeeling loopt, recht evenredig is met de
stroomsterkte in het spoeltje. De draaispoelmeter is dus alleen
geschikt voor gelijkstroommetingen.
I11 principe is er geen verschil tusschen een draaispoel volt- en
ampère-meter. Bij voltmcters schakelt men een weerstand, de
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z.g. voorschakelweerstand in serie met het instrument, bij ampéreen milliampèremeter gewoonlijk een weerstand, de z.g. shunt,
parallel aan het instrument. De figuren 136a en 136b maken een
en ander duidelijk; hierin is R de weerstand van de spoel van het
;
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Fig. 136a

Fig. 136b

instrument; Rs de shunt, Rv de voorschakelweerstand. De shunt
zorgt ervoor, dat bij stroommetingen niet een te groote stroom
door het spoeltje kan gaan, terwijl bij spanningsmetingen de
voorschakelweerstand ervoor zorgt, dat evenmin een te groote
stroom in het spoeltje kan worden opgewekt. Een goede draaispoelmeter heeft een kleine eigenweerstand en geeft gewoonlijk
zijn volle uitslag bij een stroom van 2 a 3 mA. De genomen voor
zorgen zijn dus niet overbodig.
Doet men een spanningsmeting met voorschakelweerstand
Rv# en is de stroom door de meter I mA, dan is de gemeten
spanning gelijk aan:
V = V1000 I X (Rv -f- R) volt.
Is de shunt bij stroommeting gelijk aan Rs# en is de stroom
door de meter I mA, dan is de gemeten stroom It gelijk aan:
R +Rs
It= I
mA.
Rs
Hieruit zijn in voorkomende gevallen de waarden van voor
schakelweerstand of shunt te berekenen. Meestal kiest men de
waarden zóó, dat bij de te meten maximale stroom of spanning
de aanwijzing van de meter ongeveer I/3 is van de volle schaaluitslag.
De hittedraadmeter. De werking van deze meter, waarvan fig.
137 het principe toont, berust op de warmteontwikkeling door de
stroom, die moet worden gemeten. Deze stroom doorloopt de
hittedraad ab, een tamelijk dunne draad, welk door de ontwik
kelde warmte langer wordt. Door middel van de trekdraad t en
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de werking van de draad s, die over een katrol k loopt en gespan
nen wordt gehouden door een veer, wordt de uitrekking van de
hittedraad door een wijzer aan
getoond. De uitslag van de wijzer
is evenredig met de uitrekking
van de hittedraad, maar deze is
evenredig met het kwadraat van
de stroomsterkte. De schaal is
dus kwadratisch; de meter ge
schikt zoowel voor wissel- als 1—inrh
gelijkstroom. Men gebruikt de
vccr
meter meestal voor het meten
van antennestroomen.
ml
Daar bij verhitting van de draad
Fig- 137
de weerstand verandert, volgt
daaruit, dat de schaalverdceling niet meer juist is, wanneer men
de meter met een shunt gebruikt. Ook de kamertemperatuur kan
van invloed zijn op de aanwijzing, tenzij de hittedraad wordt
gemonteerd met een compcnsatieinrichting, die de invloed van
de temperatuurveranderingen buiten de meter opheft.
Nadoelen van de hittedraadmeter zijn het vrij groote energie
verbruik en de gevoeligheid voor overbelasting. Reeds lang
durige belasting met de toelaatbare stroomsterkte kan een blij
vende lengteverandering van de hittedraad tengevolge hebben.
Door het groote energieverbruik gaat vaak een vrij groot gedeelte
van de antenneënergie in de meter verloren, vooral ook, omdat
we meestal de stroom meten in een stroombuik van de antenne.
Daarom kan het nooit kwaad om na het afstemmen van de zender
in zoo’n geval de meter kort te sluiten.
Doordat de hittedraad, vooral bij meters voor kleine stroomsterkten, vrij lang en dun wordt, begint voor radiofrequenties de
zelfinductie van de draad een niet onbelangrijke rol te spelen en
is de aanwijzing van de meter dus frequentie-afhankelijk. Wordt
de meter geshunt, dan wordt die frequentic-afhankclijkheid
grooter.
,
De thermokoppelampère-meter. Wanneer we verschillende
metalen met elkaar verbinden (soldeeren of lasschen) en we ver
hitten de verbindingsplaat, dan zullen we kunnen waarnemen,
dat tusschcn de vrije uiteinden een potentiaalverschil ontstaat.
Verbinden we die uiteinden door een gevoelige galvanometer, dan
toont die een stroom aan, de lermostroom. De aan elkaar gesol
deerde of gelaschtc metalen vormen samen een thermokoppel.
Op dit principe berusten de thermogekoppelde ampèremeters,
waarvan fig. 138 een principe schema geeft. Twee draadjes *a en
:
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b van verschillend materiaal, gewoonlijk constantaan en manganin, zijn in P aan elkaar gesoldeerd en verbonden met een ver
warm ingsdraad h, die de te
mA.
meten stroom I voert. Daar de
/
werking van de meter niet be
rust op uitzetting van de hittedraad kan deze zeer kort
cc
, zijn en dus een lage weerstand
p h
hebben. Het potentiaalver
schil tusschen de uiteinden
Fig. 138
van a en b wordt gemeten met
een gevoelige mA meter. De uitslag daarvan is weer evenredig
met het kwadraat van de stroomsterkte 1.
Dit is de uitvoering voor grootere stroomslerkten. Voor kleinere
stroomsterkten laat men de stroom vaak gaan door de metalen
van het thermokoppel zelf. Deze worden dan in de vorm van een
kruisje gemonteerd, waarbij de vrije uiteinden dan met de mAmeter worden verbonden. Ook past men vaak een serie-parallelschakeling van meerdere thermokoppels toe, waardoor een zeer
groote gevoeligheid wordt verkregen. Dit
is b.v. toegepast bij de YVeston thermomilliampèremeters, waarvan fig. 139 een
afbeelding toont.
De therinogckoppelde meters hebben
veel voor boven de hittedraadmeters: 1° ze
hebben een veel kleinere weerstand ; 2° ze
zijn gevoeliger; 30 ze kunnen beter tegen
overbelasting; 4° ze zijn veel minder frequentie-afhankelijk, als ze niet worden
ges hun t. Een nadeel is, dat ze veel duur
Fig- 139
der zijn dan hittedraadmeters.
De frequentiemeter (golfmeter). Het meest belangrijke in
strument voor een amateur is de frequentiemeter. Zonder deze is
het welhaast practisch onmogelijk de zender op de gewenschte
frequentie in te stellen.
In principe is een frequentie- (golf-) meter niets anders dan een
gesloten trillingskring, waarvan de electrische constanten bekend
zijn of nauwkeurig worden gemeten.*) Verder is er een of andere
indicator aanwezig om te kunnen constateeren of de frequentie
meter in resonantie is met de kring, waarvan we de frequentie
willen controlceren.
De frequentie van de meter wordt meestal veranderd door mid-

m,-

*) B.v. door het IJkburcau van de N.V.I.R.
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del van een variabele condensator. Met een bepaalde spoel en die
condensator wordt dan een frequentiebereik bestreken, dat iets
grooter is dan de voor de amateurs aangewezen „bands". Want
het heeft geen doel buiten de amateur-banden te kunnen meten
en wanneer wc een enkel bereik over de heele schaal van de draaicondensator verdeelen, kunnen we nauwkeuriger meten. Dit be
reiken we door een kleine variabele afstemcondensator te nemen
en parallel daaraan
een vast condensatortje te schakelen.
o
O
_L
d..
In fig. 140 is die
oC
schakeling aangege
C,
ICv
o
ven, resp. met ver
schillende indicato
ren. Bij fig. 140a is
b.v. een neonbuisje
als indicator ge
dacht. De frequentieb.
fo
1
—r
meter kan ook wor
c
O
den uitgevoerd met
een gloei lampje in se
—(Q>
rie met de kring (fig.
140*), maar beter nog
met een thermo-ge>0
koppelde mA-meter
o
c.
(fig. 140c). Een zeer
Cv
C,
gevoelige methode is
ook nog het gebruik
van een detectorkristal in serie met een
draaispoel mA-meter
O
(fig. i40rf). In plaats
o
I
van
meter kan dan
o
cv
ro-N ook de
O
nog een telefoon
t; worden
geschakeld,
waarmede men de
Fig. 140
kwaliteit van telefon ie kan afluisteren.
De schakeling naar fig. 140a heeft een groot nadeel en wel, dat
de aanslagspanning van het neonbuisje hooger is dan de afslagspanning. Bovendien is een kleine verandering van Cv niet ge
makkelijk waar te nemen aan het meer of minder oplichten van
het neonbuisje, waardoor afstemmen op de zenderfrequentie
(max. oplichtcn van het buisje) tamelijk lastig is. Ten deelewor-
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den deze bezwaren ondervangen door in serie met het neonbuisje
een groote vaste weerstand (b.v. 500000 Q) op te nemen. Fig. 141
geeft een beeld van de constructie van zoo een frequentiemeter.*)
De methode naar fig. 1406 heeft dezelfde bezwaren en bovendien
het gevaar dat het lampje gemakkelijk verbrandt. Deze kans

Fig. 141
bestaat ook voor de meter in de schakeling fig. 140c, hoewel de
metingen volgens deze methode zeer nauwkeurig zijn. Schakeling
fig. iqorf heeft liet nadeel, dat verandering van de kristalweerstand
de meteruitslag onconstant doet zijn, wat ook weer van invloed is
op de nauwkeurigheid van de metingen.
Deze onaangenaamheden kan men omzeilen door gebruik te
maken van een geheel afgeschermde ontvanger met ingebouwde
frequentiemeter. Deze is b.v. afgcbceld in lig. 142 *). De frequentiemeter wordt door middel van een zeer klein condcnsatortje
met de ontvangkring gekoppeld. Alles wordt ingebouwd, ontvan
ger, l.f. versterker, batterijen enz., terwijl de verschillende onder
deden deugdelijk van elkaar worden afgeschermd. Bij controle
*) Foto ter beschikking gesteld door PAORZ, liet ijkburcau van de N.V.I.R.
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van de zender heeft men geen antenne noodig. De ontvanger wordt
genereerend afgestemd op de zender en wanneer men dan met de
frequent iemeter door de afstemming heendraait, hoort men een
klik, juist wanneer er resonantie is, of tenminste een toonvcrandcring. Het spreekt vanzelf, dat de frequent iemeter eerst moet

Fig. 142
worden geijkt. Vooral wanneer men in de anodekring van de
detecter een mA-meter opneemt (fig. 143) kan men zeer nauw
keurig meten. Als men dan genereerend ontvangt en men draait
aan de frequent iemeter, dan zal, in de buurt van resonantie, de
aanwijzing van de mA-meter veranderen. De juiste afstemming
bepaalt men dan door de maximale stroomverandcring waar te
nemen. De koppelcapaciteit Ck moet experimenteel worden vast
gesteld, meestal is deze slechts enkele /«/«F. Verder verwijzen we
nog naar de bespreking van de A.A.ontvanger met ingebouwde
frequent iemeter in het volgende hoofdstuk, dat aan ontvanginstallaties is gewijd.
De waarde van C, is gemakkelijk te berekenen, wanneer Cv de
maximale en Co de minimale capaciteit van de draaicondensator
B & R, Amatcur-zcndcrs
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I7s
is. Is voor een gegeven spoel van de frequentiemeter fmax'de
hoogste en fmin de laagste frequentie, die we willen nieten dan
kan worden aangetoond:
/ fmin V _ c, + Cv
C» + Co ’
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Fig. 143
waaruit C, is te bepalen, wanneer Cv en Co bekend zijn.
Er worden voor de golfmeters voor zendende amateurs zeer
goede speciale condensatoren in de handel gebracht de z.g. bandcondensatoren (o.a. door General Radio).
De piekvoltmeter. De piekvoltmeter dient voor het meten of
vergelijken van de h.f. spanningen in verschillende trappen van
een zender. Dit kan van groot nut zijn b.v. bij het opnemen van
statische modulatiekarakteristieken om te controleercn of de
spanningen hun normale verloop hebben en b.v. ook of er terug
werking is van de eene trap op de andere. Moduleert men b.v. in
de derde trap, dan-moet de spanning in de eerste trap constant
zijn, wat gecontroleerd kan worden met een piekvoltmeter.
De h.f. spanning wordt gemeten door middel van gelijkrichting
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door een diode, waarbij dan de stroom door de diode wordt waar
genomen. Het principe wordt weergegeven door fig. 134. De te
meten spanning wordt aan
gesloten tusschen A en B.
t
Via de condensator C, ont D *
wikkelt zich dus een li.f.
spanning over de diode V
(eventueel een triode met
plaat en rooster doorverbon
den). De diode zal nu een ge
lijkstroom doorlaten, waar- . &
voor een stroombaan aanwezig
is door de mA-meter en de
weerstand R. Wanneer I de
00009
stroom door de mA-meter is,
dan moet het spanningsverlies
1R gelijk zijn aan de amplitude
Fig. 144
van de h.f. spanning tusschen
A en B (vandaar de naam piekvoltmeter). Decondensatoren C,enC.
moeten voor h.f. een kleine reactantie hebben; men neemt daar
voor micacondcnsatoren van minstens 0,01 //F. Het punt A komt
steeds aan aarde te liggen en B wordt dus verbonden met het punt,
waarvan men de h.f. spanning t.o.v. aarde wil meten. De gloeistroom voor de meet lamp kan wisselstroom zijn. Feitelijk kan men
de roosterkring van een trap, wanneer daarin een mA-meter is
opgenomen, ook beschouwen als een piekvoltmeter. De grootte
van de roosterstroom is dan ook een indicatie voor de h.f. span
ning van de voorgaande trap.
De piekvoltmeter neemt eenige energie op, daarom zal men de
stroom door de mA-meter nooit grooter maken dan ongeveer 2 mA.
Wil men dan b.v. een spanning van 200 volt meten dan moet R
minstens 100000 .0 zijn. Voor hoogere spanningen neemt men een
grootcrc R en een grootere lamp V. De piekvoltmeter kan worden
geijkt met wisselstroom van 50 per/sec. IJking is echter niet noodzakclijk, wanneer de meter wordt gebruikt voor controle doelein
den of vergelijkende metingen.
De triode-voltmeter. Voor het meten van kleine l.f. en h.f.
spanningen, waarvoor de piekvoltmeter niet geschikt is, kunnen
wc gebruik maken van een triode-voltmeter. Hiervan bestaan
verschillende uitvoeringen, die we niet alle zullen bespreken *).
Een enkel type, geschetst in fig. 145 zullen we nader bespreken.
Deze meter is vrijwel frequentie-onafhankelijk en geschikt voor

l

•) Zie hierover: Roorda: „Handboek der Radiotechniek” pag. 277 c. v.
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spanning tot een waarde van ongeveer 1,5 volt effectief. De lamp
V is geschakeld als plaatdetector met een negatieve roosterspanning van 2 volt en geen extra anodespanning. Alle spanning wordt
betrokken van een 6 volt accu. Wc zullen waarnemen dat ook
zonder wisselspanning, dus in rusttoestant een zekere plaatstroom
vloeit, aangewezen door de meter G (die voor een max. stroom van
0,5, hoogstens 1 mA is), en deze ruststroom moet bij elke meting
dezelfde zijn. Vandaar het variabele gedeelte van de weerstand in
de gloeistroomkring, die dus dient voor de rustinstelling van het
instrument. De te meten spanning wordt tusschen A en B aange
sloten. Vooral voor
h.f. metingen moe------------ 1
■•v
i
ten C, en de lekV
—1 J_C
weerstand van goec.-o.oktF
"|
cj 10.000ji. t|e kwaliteit zijn.
E>Hf 2MJL
De ijking kan weer
.F*
gemaakt
worden
met behulp van wis
Ao
selstroom 50 per'sec.
Wil men grooter
° C.l/F,
spanningen meten
dan 1,5 volt cffectief, dan kan tus
-6V. +
schen C en D een
negatieve
F'g- 145
extra
roosterspanning
worden aangesloten. Dan is ook meestal een extra condensator C2
van 1 /«F. gewenscht. Gebruikt men die extra negatieve rooster
spanning, dan moet de meter natuurlijk eerst weer worden geijkt.
De aanwijzing van de meter is evenredig met het kwadraat van
de amplitude van de aangelegde wisselspanning. Hieruit volgt
dat het instrument wel vrijwel onafhankelijk is van de frequentie,
maar niet van de vorm van de wisselspanning. Ijken wc dus met
normale 50 per/sec. netspanning, die vrijwel sinusvormig is, dan
geldt die ijking voor elke willekeurige frequentie, mits de spanning
sinusvormig is. Bij metingen aan oscillatoren, naar verschillende
principes of onder verschillende condities moeten we dus voor
zichtig zijn met de conclusies, daar de vorm van de gemeten span
ning ook van invloed is. Voor het meten van de rimpelspanning
van een p.s.a. is dit instrument zeer geschikt en dus ook voor het
vergelijken van verschillende afvlaksystemen.
De steekvoltmeter. Een handig instrument voor vergelijkende
metingen aan een zender is de z.g. steekvoltmeter (fig. 146). Deze
bestaat uit een afgestemde kring, waarin een thermogckoppeldc

f 1

i8r
mA-mcter is opgenomen en die zeer los, door een condensator C2
met de zender kan worden gekoppeld. De
kringstroom I is dan een maat voor de
—=11'c.
Ca
spanning in het punt, dat men met de staaf
A aanraakt. Bij een balanstrap vooral is
L.
Di
de steekvoltmeter een geschikt instrument
om te controleercn of de spanningen op de
roosters of anodes gelijk zijn.
Heeft men een
meter tot 125 mA.
_ COOMiC 1
dan mag de kop- >
pelcondensator C, O
LV
hoogstens 10/i/«F. ^Lk
Me//ino
c
- ncuGCL
zijn. De conden- g
R
sator C, is hoog/
“°<>/ stens 100
|"ru1
voor de betreffen■‘-eeonicT defrequentiemoet
de spoel L, hier
/
bij worden uitge
zócht.
Dekunstantenne
(,,dummy "-an
DO.W
WATtll
tenne).Om van een
zender de afgegconocRAAn;
ven h.f. energie te
Fig. 147
Fig. 146
bepalen
maakt
men gebruik van
een kunstantenne, waarvan de weerstand bekend is. Voor die weer
stand kan men geschikt een grafietstaafje van 15 20 cm. lengte
nemen (b.v. de stift van een goed potlood), waarvan de gelijk
stroom weerstand (5 a 10 ü) nagenoeg gelijk is aan de h.f. weer
stand. Om te sterke verhitting te voorkomen, hangt men dit
staafje ter koeling in een bakje met gedestilleerd water en neemt
het geheel op in een afgestemde kring (zie fig. 147) die door een
koppelspoel Lk met de zender wordt gekoppeld. De door de kring
opgenomen energie is dan N = ISR, wanneer I de kringstroom in
ampère is. Geschakeld volgens fig. 147 is deze methode, zelfs voor
zeer hooge frequenties, zeer betrouwbaar, vooropgesteld natuurlijk
dat de meter I goed is.
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HOOFDSTUK XII.
ONTVANGINSTALLATIES.
Naast een zender is een goede ontvanginsi al lat ie op een amateurstation van zeer groot belang. Vele amat< urs zijn geneigd om het

Fig. 148
belang van een uitstekende ontvangapparatuur over liet hoofd te
zien. Dit is voor ons de aanleiding om in een werkje, dat bijna
uitsluitend handelt over amateurzenders toch ook iets te vertellen
over de bijbehoorende ontvangers. Ook al omdat, zooals in het

IS3
vorige hoofdstuk reeds is besproken, een goede ontvanger ook nog
als frequentiemcter kan worden gebruikt. Het uitwendige van
deze ontvanger van PAORZ is afgebeeld in fig. 14S. Een ander
voorbeeld van een goed uitgevoerde ontvanger is de installatie
van PAOXF, afgebeeld in de figuren 149 en 150. Van deze geheel
afgeschermde ontvanger is in fig. 149 het inwendige afgebeeld,
bestaande uit een detectorlamp, gevolgd door een laagfrequentversterkcr. Het uiterlijk toont ons fig. 150.
Deze voorbeelden geven ons afgeschermde ontvangers te zien,
die van PAORZ zelfs met ingebouwde batterijen. Dat is met het
oog op metingen aan de zender wel noodzakelijk, maar overigens
toch ook wel gewcnscht. Want waarom gebruiken we afgeschermde
ontvangers? Natuurlijk om te beletten, dat er buiten de antenne
om geen signalen kunnen binnendringen in de apparaten b.v.

Fig. 149
door inductie van het lichtnet of door andere antennes. Een kleine
kans. dat die door batterijleidingen nog naar binnen dringen,
bestaat echter altijd nog. En die kans heeft RZ bij zijn ontvanger
zelfs niet gewaagd. Ook belet de afscherming natuurlijk het om-
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Kmg van een ontvanger m principe bekend is.

1'ig. 150

S‘d;T^
we naar hoofdstukXIV.01 de gegevens van de sPoelc" verwijzen
Ci = max. 35 /i,,F. (lucht)
Ca — 150 ft/iF. (mica)
t-3 — 1000
(mica)
C4 = 10.000 ft/iF. (mica)
t-s = 2 //F. (papier)
C# = 1 /iF. (papier)

Ri = 2 megolim.
R
300 ohm (potentiometer)
R
o—50000 ohm. (variabel)
R
100.000 ohm.
V, = A414 (RE144)
V. = b443 (B405)

i35

Met antennecondensatortje Cam is klein, maximum 50 /1/1F.
Voor de 3500 kp/s-band staat dit vol in; dan mag C, ook wel
iets grootcr zijn als opgegeven. Voor de hoogere frequcntiebereiken wordt Cant kleiner gemaakt; men moet dan even experi
menteel bepalen wat de-juiste stand is. Door Cant grooter of
kleiner te maken, kan een gcwenscht frequent iebereik meer of
minder over de schaal van C, worden uitgespreid. De condensator
C, moet een zeer goede fijnregeling hebben; er zijn er maar wei
nige, die goed voldoen aan de zeer hooge eischen, die we stellen.
Er mag n.1. in die fijnregeling geen ,,doode gang” optreden, d.i.
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speling in de overbrenging. Een uitstekende fijnregelknop is b.v.
de ..utility". Schalen met slipkoppcling zijn gewoonlijk ook
goed bruikbaar. De minimum overbrenging moet 1 op 8 zijn;
de maximum ongeveer 1 op So.
Ook de kwaliteit van de condensator C, moet goed zijn; eindplaten van isolatiemateriaal zijn uit den booze; de eindplaten
moeten van metaal zijn. Is dit niet het geval, dan is de verliesweerstand (de h.f. weerstand) betrekkelijk groot; wij hebben
deze gevonden in de grootte-orde van 8—30 ohm. De lagering
van de condensator moet uitstekend zijn, evenals het contact
tusschen de eindplaten en de as. Daarvoor mag geen spiraalveertje worden gebruikt; een draadje op de as gesoldeerd is beter.
De weerstand R3, waarmede de terugkoppeling wordt geregeld,
en die dus een belangrijk onderdeel vormt in verband met de
instelling en afstemming van de ontvanger, moet van zeer goede
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kwaliteit zijn. Kraken bij het bedienen van die weerstand is
uiterst lastig en belet gewoonlijk het juiste instellen. De maximale
weerstand van Ra is niet zoo kritisch en mag gerust worden op
gevoerd tot iooooo ohm. De condensator C, is beslist noodzakelijk
en dient om evcntucele h.f. stroomen uit Ra te blokkeeren,
want een soepele instelling van deze weerstand is haast niet
mogelijk, wanneer R3 h.f. stroomen voert. Het soepele instellen
van het genereeren wordt ook nog bevorderd door de instelling
van de potentiometer R» (max. 300 !i), waardoor de roosterspanning van de detector op de juiste waarde kan worden in
gesteld.
De weerstand R, heeft ten doel h.f. spanningen, die eventueel
in de l.f. versterker zouden doordringen, onschadelijk te maken.
De spoelen L, en Ls zijn op een normale ! tmphuls gewikkeld
en de uiteinden der wikkelingen zijn verbonden met de lamppennen. Als spoelvoet kan dan een normale lampvoet worden
gebruikt. Een en ander geeft het voordeel dat men gemakkelijk
uitwisselbare spoelen van een handig formaat heeft, die ook
mechanisch zeer stevig zijn, zoodat trillen van <le spoelen buiten
gesloten is. Een nadeel van deze spoeltjes is, dat ze vrij groote
diëlectrische verliezen kunnen hebben, veroorzaakt door het
materiaal van de lamphuls. Zijn deze echter van bakeliet, dan
zijn die verliezen relatief klein te houden.
De beschreven ontvanger is onder de amateurs zeer veel in
gebruik om de volgende redenen: a) de instelling is zeer eenvou
dig, b) de bedrijfszekerheid is zeer groot, c) liet afzoeken van een
bepaald frequentiebereik kan zeer snel geschieden, omdat men
maar écn afstemcondcnsator heeft te bedienen. Evenwel mogen
we niet verzuimen ook de nadeelen te noemen. De ontvanger
is over een bepaald bereik zeer lastig op de rand van genereeren
te houden. Buiten genereeren neemt de geluidssterkte sterk af,
wat een nadeel is voor telefonic-ontvangst. Verder kunnen z.g.
,,doode plekken” in de ontvangst optreden, d.w.z. dat bij be
paalde afstemmingen de ontvanger niet in genereeren is te krij
gen. Dit is een gevolg van het feit dat de antenne zelf, bij die
bepaalde afstemmingen, in resonantie is en dan energie gaat
opnemen, wanneer de detectorlamp zou genereeren. Deze toe
stand maakt dan genereeren onmogelijk. De kans op het op
treden van ,,doode plekken” is niet denkbeeldig, omdat we
veelal werken met antenne van halve golflengten of veelvouden
daarvan. Bovendien straalt de o-v-i ontvanger vrij sterk tijdens
genereeren, waardoor, vooral in dichtbevolkte plaatsen, onder
linge storingen kunnen optreden. Om deze onaangenaamheden
te omzeilen wordt wel hoogfrequentversterking toegepast.
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De 1-v-l ontvanger. Dit is een ontvanger uitgerust met een
hoogfrequentversterker gevolgd door een detectorlamp en een
laag frequen t verst erker. De bedoeling van de h.f. versterkerlamp
is niet zoozeer het bereiken van een groote versterking, dan wel
het voorkomen van directe inwerking van de antenne op het
detectorgedeelte en omgekeerd. Dat er ook nog h.f. versterking
optreedt is eigenlijk een bijkomstig voordeel. Het schema van
een x-v-i ontvanger is geschetst in fig. 42. We laten een stukAnT
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lijst voor de onderdeden volgen. De gegevens voor de spoelen
L.-L3-L4 vindt men in het volgende hoofdstuk XIV.
C. = 2 ,<¥. papier
R, = 25000 ohm
o.ox 11V. mica
Ra = 2 megohm
C
R3 = max. 100000 ohm, variabel
c 3 o 01 //F. mica
0-50 pp F. lucht
R4 = 100000 ohm
Q
C- = 150 uuF. mica
U = smoorspoeltje, ongeveer af1000 /1/1F. mica
gestemd op het gewenschte
Cc‘‘
frequentiebereik
c 7 0,01 «F. mica
Cs = 2 pF. papier
HFSM = hoogfrequentsmoorCfl = 2 pF. papier
spoel.
,
Het antennecondensatortje Cant (max. 50 /</<F.) dient om de
antenne te koppelen met de spoel L, in de roosterkring van de
h.f. lamp. Om de bediening zoo eenvoudig mogehjk te houden
stemmen we die roosterkring niet af - wat trouwens ook wemig
effect heeft — maar nemen voor elk frequentiebereik een spoeltje,
waarvan de eigenafstemming ongeveer in dat bereik ligt. Het
spoeltje Li te vervangen door een weerstand heeft twee nadeelen.
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ie) wordt de ontvangststerkte belangrijk kleiner en 2c) wordt
liet toestel gemakkelijk beïnvloed door een afgestemde antenne
in de buurt, zoodat we dan worden gestoord door liet programma,
van het station, waarop die andere antenne is afgestemd (z.g.
. .cross-modu lat ion ”).
De spoelen La-L3-L, worden weer op cén kokertje gewikkeld,
dat gemakkelijk uitwisselbaar kan worden gemaakt voor ver
schillende frequentiebereiken. De plaatkring van de h.f. lamp
is inductief gekoppeld met de roost erkring van de detector lamp.
De waarde van de koppelspoel L. moet experimenteel worden
gevonden. Deze methode van koppelen is gekozen om het effect
van de afgestemde kring L4C, op de plaatkring van \ , zoo groot
mogelijk te maken, waardoor V, zelfs op de hoogste frequenties
nog versterking kan geven (tot ongeveer 2000c. kp.'s). Wil men op
deze hooge frequenties nog versterking bereiken,dan moeten de
verschillende trappen van de ontvanger tot in de perfectie van
elkaar worden afgeschermd en de verbindingen moeten zoo kort
mogelijk worden gehouden. Zelfs de h.f. snvorspoclen moeten
worden afgeschermd. Om de afscherming zoo goed mogelijk te
krijgen houdt men met de constructie van de spoelen er al reke
ning mee, dat de velduitbreiding zoo klein mogelijk blijft. Daarom
neemt men de spoeldiameter nooit grooter dan 30 mm. De spoeltjes
worden gewikkeld van geëmailleerd draad van 0,4—0,6 mm. dik,
met een spatie ongeveer gelijk aan de draaddikte. De draaddikte
voor het terugkoppelspoeltje mag kleiner zijn, doch als minimum
houde men 0,3 mm. aan.
Wanneer de ontvanger doelmatig is gebouwd, doch vooral
wanneer zeer groote zorg aan dc afscherming is besteed kan men
bereiken, dat bij genereeren geen energie door de antenne wordt
uitgestraakl,terwijl evenmin eigenafstemmingen van de antenne
..doode plekken” in het genereeren zullen geven. Nadeelen van
deze ontvanger zijn echter de moeilijke bouw, maar ook het vaak
optredende en zeer hinderlijke ..ruischen” van de h.f. lamp.
Vooral oudere (langgebruikte) h.f. lampen vertoonen dit ruischen,
vermoedelijk door het neerslaan van het uit de kathode verstoven
oxide op andere deelen van de lamp. Voor frequenties boven
14000 kp/s is de h.f. versterking zeer gering, voor de lagere
frequenties is een redelijke versterking te halen.
We willen niet nalaten te wijzen op een gevaar bij het gebruik
van S-tetrodcn als h.f. versterkerlampen in ontvangers. Dat is
de h.f. stroom, die in de schermrooster leiding loopt. Het schermrooster heeft t.o.v. de anode van de lamp een vrij belangrijke
capaciteit. Het gevolg daarvan zal zijn — vooral bij de hoogero
radiofrequenties — dat er door dc schermrooster leiding een vrij
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belangrijke h.f. stroom naar aarde zal afvloeien. Wanneer deze
leidingen — liet zijn in hoofdzaak de verbindingen naar de
condensator C. — lang zijn, kan koppeling met andere verbin
dingen ontstaan, waardoor de h.f. lamp spontaan kan gaan
gencrecren, onafhankelijk van de terugkoppeling. De verbindingen
naar C» moeten zoo kort moge lijk zijn, om dit te voorkomen of
tot een minimum te reduceeren. Wat men echter niet kan voor
komen is het feit dat het schermrooster op zeer hooge frequenties
(bij 14000 kp/s kan men dit al waarnemen) een h.f. potentiaal
t.o.v. aarde kan hebben, waardoor de eigenlijke schermwerking
sterk vermindert. Door doelmatige constructie van de lamp kan
dit effect weer worden tegengegaan; bij grootere schermrooster zend lampen b.v. is het schermrooster op twee plaatsen bereik
baar (onder- en boven-uitvoer van schermroostervérbindingen).
Deze constructie ware voor schermroosterontvanglampen voor
ultra-hooge frequenties ook wel aan te bevelen, omdat daardoor
de kans o;> koppeling tusschen stuur- en schermroosterleiding
in de lamp kan worden verminderd. Op zij uitvoeren van de
schermroosterleiding zou misschien ook niet een slechte op
lossing zijn.
De afgeschermde afluisterontvanger (A-A-ontvanger). De
A-A-ontvanger (heter bekend onder de gruwelijke, doch weinig
zeggende naam ,,monitor-bo.\”) is een afgeschermd ontvangertje,
waarmee we de signalen van de zender controlecrcn en ook de
afstemming kunnen bepalen, wanneer de ontvanger wordt ge
combineerd met een ingebouwde frequentiemeter. In fig. 153. *s
het schema van een A-A-ontvanger met ingebouwde frequentiemetcr geschetst.
I11 de ontvanger wordt een dubbelroosterlamp gebruikt, een
z.g. k-tetrode, met een ruimteladingsrooster. Dit rooster is
aangebracht tusschen het stuurrooster en de kathode en krijgt
een zekere positieve spanning t.o.v. de kathode. Het gevolg
daarvan is dat die geëmitteerde elcctronen, die niet worden
gebruikt voor de anodestroom en anders de ruimtelading zouden
vormen, worden afgevoerd door het ruimteladingsrooster. Daar
door is het mogclijk reeds bij zeer lage anodespanning (± 20
volt) met de R-tetrode dezelfde werkinsgtoestand te bereiken,
die bij een triode eerst met veel hoogere plaatspanning bereikbaar
is.*) Dit lamptype is voor een A-A-ontvanger zeer geschikt, omdat
de batterijen niede in de afscherming moeten worden ingebouwd,
en we met de ruimte moeten woekeren om een handig geheel
te krijgen. Een A141 b.v. werkt heel goed met 12—16 volt plaat *) Zie hierover b.v. Roorda, „Handboek der Radiotechniek" pat. lil e. v.
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spanning. En nemen we een R-tetrode met één- of twee-voltsgloeidraad, dan kunnen we voor de gloeispanning ook volstaan
met een droog element van i1/, volt.
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Fig- 153
De terugkoppeling wordt hier geregeld door middel van een
condensator, C,, terwijl wc voor de spoelen weer lampluiIsspoelen
kiezen. Daar meestal de door het telefoonsnoer opgepikte h.f.
energie van de zender voldoende is, om zoo’n groote wisselspan
ning op het rooster van V, te introduceeren, dat deze wordt
dichtgeslagen, passen we in de leidingen naar de telefoon een
h.f. filter toe, bestaande uit het smoorspoeltje SM, en de conden
sator Cc. Evenals het smoorspoeltje SM, moet dit zeer zorgvuldig
worden gemaakt. Smoorspoeltjes voor ontvangers kan men ook
weer maken volgens het vroeger gegeven recept. Waarschijnlijk
zal men (zoo is het ons tenminste gegaan) SM, wel uitwisselbaar
moeten maken voor verschillende frequentiebereiken.
De waarden der gebruikte onderdeden zijn:
Ck = enkele/«/«F.
C, = 2000 /i/<F.
Ci = 50 n/tF.
Cs = 1000
C« = 50 ,,
C„ = 1000
C3 = 200
11
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R, = ± 500000 ohm
SM, = SM» = h.f. smoorspoel
(diameter ± 15 mm. b.v. een
B = max. 20 volt
aspirinebuisje).
V, = A141 of A241
De lekvveerstand maken we kleiner dan bij een normale de
tector, omdat daardoor de kans op dichtslaan van de lamp—de
A-A-ontvanger wordt altijd dicht bij de zender gebruikt — te
verkleinen.
Met de A-A-ontvanger kan men zoowel telefonie als telegrafie
beoordeelen. Wil men hem alleen geschikt maken voor telegrafie,
dan kan men de terugkoppclcondcnsator C» vast maken en alleen
de afstemcondensator C, variabel houden. De terugkoppelspoel
L, wordt dan zoo gekozen, dat de ontvanger over het gehcele
frequentiebereik van C, blijft generceren.
De telefoon kan men het beste met klink en plug uitvoeren.
De gewone ontvanger en de A-A-ontvanger krijgen dan beide
een 'klink, die bij het insteken van de telefoonplug de glocistroom
tevens inschakelt. Dergelijke klinken zijn normaal in de handel
en bij gebruik daarvan voorkomt men het gevaar van vergeten
om de glocistroom uit te schakelen.
Houdt men gloei- en plaatspanning zooveel mogelijk constant,
dan kan de kring L,C, direct als frequentiemeter worden gebruikt
en kan de ingebouwde frequentie-meter vervallen. Bij een varia
bele C» moet men dan ijken bij een vaste stand van die condensator.
Een A-A-ontvanger vergemakkelijkt ook het zoeken van oen
rustig plekje in het frequent iebereik, waarin men wil werken.
Men kan dan met de gewone ontvanger zoo’n stil plekje zoeken.
Dan zet men de A-A ontvanger genereerend bij en draait net
zoolang aan C, tot men afgestemd is op de ontvangerfrequentie
(interferentietoon nul). Daarna stemt men dan de zender af op
de A-A-ontvanger.
De BK-ontvanger. Als laatste type zullen we de z.g. ,,break-in
ontvanger bespreken. Dit is een ontvanger speciaal voor ,,breakin” werk (zie hierover hoofdstuk XIII). Eigenlijk is de BK-ontvanger niets anders dan een gewone ontvanger, uitgerust met
speciale h.f. filters om het binnendringen van h.f. energie van
de eigen zender tot een minimum te reduceeren. Bovendien
eischt deze voorwaarde een zoo volledig mogelijke afscherming.
In fig. 154 is het schema van een BK-ontvanger geschetst. Een
stukhjst van de onderdeden volgt hier:
C, = 50 /«/«F. lucht
C4 = 0,01 /«F. mica
C» = 150 /(/«F. mica
C5 = 2 /«F. papier
C6 = 2 /«F papier
1000 /<//F. mica
C
R3 = 100000 ohm
R, = 1 megohm max.
R, = 200000
R, = 50000 ohm, variabel
» 1
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We koppelen de antenne inductief om te maken dat de ontvangantenne (die loodrecht op de zendantenne moet staan) zoo weinig
mogelijk energie van de eigen zender aan de ontvanger zal al
geven . Ook nu moeten we de verbindingen zoo kort mogelijk
maken en ervoor zorgen, dat de plaatkringverbindingen niet
kunnen terugkoppelen op de roosterkringverbindingen, zoowel
in het h.f. als in het l.f. gedeelte. Ook moeten we, wat trouwens
voor iedere kortegolfontvanger wel aan te bevelen is, altijd in
de lengte te bouwen. Daardoor wordt voorkomen, dat de loop
van de bedrading ongunstig zou worden met het oog op eventueele
ongewenschte koppelingen.
De lekweerstand R, mag niet te groot zijn, kleiner dan we
normaal gebruiken,' omdat we ervoor moeten zorgen dat de de
tector, die tijdens het seinen met de eigen zender misschien dicht
zal slaan, zich in de scinpauzen snel herstelt.
V

Misschien zijn in dit hoofdstuk de ontvangers naar de zin
van vele amateurs wat al te stiefmoederlijk behandeld. Maar
dan wijzen we er nogmaals op, dat dit boek in de eerste plaats
en hoofdzakelijk de zenders behandelt. Bovendien is er genoeg
literatuur over ontvangers, waarnaar we de minder bevredigden
dan verwijzen.

*

HOOFDSTUK XIII.
BEDIENING VAN INSTALLATIES.
Eigenlijk is dit hoofdstuk voor de beginnende amateur wel
één van de belangrijkste, als hij op het punt staat, z’n radiostem
in de aether te laten hooren I We zullen hier n.1. in het kort
aangeven, hoe men handelen moet, voor men de sleutel gaat
gebruiken, hoe men een ,,qso” maakt, enz.
Een eerste eisch is, dat men beschikt over een flinke dosis
geduld on doorzettingsvermogen ! Verder nemen we aan, dat
men beschikt over een goed geoutilleerde installatie en ten slotte
moet men behoorlijk kunnen seinen en opnemen,een goede ,,fist’ ’
hebben !
Luisteren we nl. cens op de 7000 KP-band b.v., dan zullen
we al spoedig opmerken, dat er zekere categorieën van hams zijn.
We zullen er hooren, die helder en klaar van toon zijn, tS of tg,
prettig en gemakkelijk te nemen. Ook zijn er, die wel dc. zijn,
doch tjoep (17 b.v.) hebben, dan hoort men er nog met rac en
zelfs wel ac. Maar dit zijn niet dc eenige verschillen ! Er zijn
hams, die men nooit cq. hoort geven en toch eeuwig in qso zijn.
Omgekeerd heeft men cq-automaten, die nooit haast in qso zijn
en men heeft hams, die altijd qrm of gm geven, als ze qrs bedoelen !
Zoo zouden we nog wel door kunnen gaan.
Een gevaarlijke fout is, dat men sneller seint, dan men nemen
kan. De ham, met wie men in qso is, komt onwillekeurig op Uw
het qrm-gevaar is er, want qrs geven,
snelheid terug en
ho maar !
Een goede opr begint, met zijn ontvanger in te schakelen,
en systematisch de geheele band af te zoeken naar een cq-tje en
pas als na plus minus vijf minuten geen cq in z’n fones klinkt,
schakelt hij deze naar z’n A.A.-ontvanger over, schakelt z’n
zender in, echter zoodanig afgestemd, dat men geen ander station
stoort, geeft cq en controleert steeds zijn toon. Geeft nu geen
100 keer cq en dan Uw roepnaam, doch sein hoogstens 5 a 6
keer cq en dan 2 of 3 keer Uw roepnaam. Doe dit minstens 3
u
B & R, Amatcur-zcndcrs
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minuten cn niet langer dan 5. Dan gaat men weer luisteren;
heeft nu deze eerste keer geen succes, geef dan niet direct weer
cq, maar luister eerst eens, of een ander geen cq geeft. Heeft
men nu b.v. na een twintig minuten nog geen succes, koppel
dan niet Uw antenne vaster, om meer antenne-cnergie te krijgen,
want Uw afstemming wordt breeder. Uw toon slechter en Uw
neembaarheid gaat achteruit. Controleer liever, of U geen qrm
met een ander hebt, zoek dan een stil plekje open begin opnieuw.
Maar voor alles, geef zoo min mogelijk cq ! Een goede opr weet
het !juiste moment voor cq te geven, hij doet dit kort, omdat
hij uit ervaring weet, dat een lang cq maakt, dat de ander z’n
geduld (zie vroeger, hi !) verliest en een ander opzoekt.
Een juiste zenderinstelling doet veel, doch een goede ontvanger
is onontbeerlijk, vooral voor dx-werk. Een goede opr noteert de
grenzen van de band op de schaalverdeling, zoodat hij direct
weet, of hij binnen de band werkt. Dan nog iets, (oneer nooit
op een drukke dag of uur en nooit op de banden, die niet voor
fonie geboekt staan. Ga alleen over op fonie '. oor proci en alleen
bij goede sterkteopgave. (minstens W3 tot wa). Ga geen gramofoonplaatjes draaien en omroepertje spelen, daar hebben we de
omroepdoos voor. Kwaliteitsproevcn moet men altijd op kunstantenne doen. Alleen de 3500 KP-band mag continu gebruikt
worden voor fonie-proeven.
Het maken van een qso. We stellen voorop.dat het volgende
geen wet van Meden en Perzen is, doch slechts een voorbeeld,
hoe het gemaakt kan worden.
We onderscheiden twee gevallen en wel:
a) Men geeft zelf cq.
b) Men antwoordt op een cq.
a) Men geeft zelf cq. Gedurende ongeveer drie minuten seint
men (we nemen als call b.v. PAoZZ):
cq cq cq de PAoZZ PAoZZ PAoZZ
en eindigt de oproep met:
cq de PAoZZ PAoZZ PAoZZ AR K
(AR is de hamaanduiding voor het sluitteeken).
Men seine nu niet:
AR PSE K,
want dit PSE (alstublieft) is overbodig; het tegenstation komt
zonder PSE ook wel !
Men gaat nu op de band luisteren, tot men een station hoort,
dat Uw call seint. Zoodra dit station z’n oproep als volgt be
ëindigt :
PAoZZ (3X) de D 4AA (3X) AR K
gaat men op zenden over en seint:
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nk D4AA (3 a 5X) de PAoZZ (3X)------------gm om tnx fr
ur sigs t8 \\’4 fb
(zie voor afkortingen hoofd
stuk XIV). Daarna geeft men b.v. z’11 qra en vraagt bijzonder
heden (b.v. w? qrh? enz.) en eindigt ten slotte met:
AR D4AA (3 x) de PAoZZ (3X) K
en gaat naar D4AA luisteren, die dan z'n msg geeft.
Beëindigt men het qso, dan seint men: (na de gewone oproep):
rok. tnx fr al 1. nw qru. so 73 es hpe cuagn, gb om best dx.
D4AA (3 x) de PAoZZ (3 x) AR SK
Men luistert nu nog even naar D4AA; heeft deze niets bijzonders
meer. dan hoeft men niet meer terug te komen.
N.B. nk is de hamaanduiding voor het openingstecken, sk.,
die voor ,.einde van liet werk”.
b) Men antwoordt op een cq. Stel. men hoort:
cq (3 x) de HAF 9K (3X) AR K
Men wil hierop antwoorden, schakelt dus over op zenden en
begint:
HAFgK (±5 k 6x) de PAoZZ (ix)
herhaalt dit gedurende hoogstens twee minuten en eindigt met:
HAFgK de PAoZZ (3 a 5x) AR K.
Heeft HAF9K U gehoord, dan gaat hij U oproepen, zooals U
gedaan hebt onder geval a). en verloopt verder het qso, als daar
beschreven.
.'
Nog één opmerking, sein zoo min mogelijk alles (uitgezonderd
de oproep) twee maal en zeker niet, als U W4 of w5, gehoord
wordt. Sein liever iets langzamer en één keer. Het verkort de
duur van het qso aanzienlijk en U ontlast de toch al zoo zwaar
belaste banden.
Wil men een lange-afstands qso maken, dan seint men: cq
dx de . . . .
wil men b.v. met België werken, dan seint men: cq ON de . . .
Daar de Engclschen geen cq mogen geven, seinen deze „test”.
Laten wij dus, om verwarring te voorkomen, nooit „test” in
plaats van cq seinen.
Geef qsi, als de ontvangst zeer slecht is en tracht te nemen,
wat neembaar is, doch breek zoo min mogelijk het qso af; moet
men het toch doen (b.v. wo.), stuur dan den betrokken ham een
berichtje (b.v. qsl.) met het hoe en waarom. Het is sportiever
en bevordert de goede naam en verstandhouding. Geef verder
altijd gehoor aan een oproep, ook al wilt U over groote afstand
werken en komt b.v. een PA op Uw call af. Het is een grove onbe
leefdheid, geen antwoord te geven aan een (volgens eigen op
vatting althans !) te dichtbijzijnd station. Geeft men cqdx, dan
qso

1
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spreekt het vanzelf, dat dit niet voor Holland, soms zelfs niet
voor Europa geldt.
Bij dx-proeven gebeurt het soms, dat vele hams geen dx-qso’s
kunnen maken; de oorzaak ligt dan vaak in het feit, dat ze te
kort oproepen, doordat ze benieuwd zijn, of iemand antwoordt.
Voor dx-werk mag men gerust langer cq geven, met oog op
mogelijke fading. Dat men dan de banden te zwaar zal belasten,
is niet zoo gauw mogelijk, omdat goede dx-condities veelal ge
paard gaan met slechte condities voor Europeesch verkeer. Men
heeft veeleer qrm door W’s, dan door b.v. ON's !
Break in” werk. Dit is een interessante mogelijkheid van
onze mooie sport. Onder ,.break in” verstaan wc letterlijk het
in de reden vallen van het tegenstation, als we een woord of
letter missen. We kunnen tegelijkertijd zenden ■ -;i ontvangen;
we hebben dus een afzonderlijke ontvangantenne. die loodrecht
op de zendantenne staat, noodig. Tevens hebben we
\ een behoorlijke, afgeschermde en extra gefilterde ontvanger noodig, (zie
hoofdstuk XII), terwijl de diverse P.S.A.’s enz. behoorlijk
laagfrequent afgeschermd moeten zijn. We dienen een zeer goede
zender te bezitten. Bij een gestuurde zender moeten we verdub
beling (liever nog verdrievoudiging) toepassen en in de verdubbelaar seinen (zie b.v. hoofdstuk VII).
Stel b.v., dat men werkt met iemand, die bk. (break in) bezit;
heeft men het zelf ook, dan kan men, als men veel qrm heeft,
b.v., veel onnoodig over en weer seinen besparen. Mist men
n.1. enkele letters, dan geeft men oogenblikkelijk eenige lange
strepen achter elkaar. Het tegenstation hoort deze in zijn scinpauzes en stopt direct, waarop U herhaling vraagt van het ge
miste. Daarna vervolgt hij zijn msg met de herhaling.
Verder kan men, als men bk. bezit, veel onnoodig oproepen
besparen. Men hoort nl. direct, als men een station oproept,
dat cq heeft gegeven, of het begint. Roept hij een ander op, dan
stopt U direct. Tevens kan men, tijdens het oproepen, periodiek
bk, bk in of bk me seinen. De luisterende ham weet dan direct,
dat hij niet behoeft te wachten, tot U stopt, doch kan oogenblik
kelijk beginnen op te roepen. Tijdens cq geven, pauzeert men dan
telkens even, om de band af te zoeken.
Aanteekeningen van de amateur. Op grond van het Verdrag
en Algemeen Reglement van Washington en de Ncdcrlandsche
Wetgeving zijn er bepalingen in de amateurzendmachtiging op
genomen, welke voorschrijven, dat de amateur aantcckening
houdt van de data en uren, waarop gezonden is, alsmede van de
gebruikte frequentie en eventueel de namen van de gewerkte
stations. Zie verder hoofdstuk XIV, ter plaatse. De Nederlandschc
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Vereen iging voor
Internationaal Ra
dioamateur isme (de
bekende N.V.I.R.)
geeft voor dit doel
zg. logsheets uit.(zie
fig. 155). Dit zijn
losse bladen, waar
op een aantal ko
lommen zijn afge
drukt, die men tij
dens het qso invult.
Deze logsheets kan
men dan in een
mapje opbergen.
Buiten deze log
sheets houdt iedere
serieuze ham er dan
nog een logboek op
11a, waarin hij alle
«o
J? msgs van het tegen. station noteert.Dan
-SP kan men een klap^ per van de ver
schillende landen
maken, waarin men
alle gewerkte sta
tions landsgewijze
invult; zoodoende
kan men direct bij
de aan vang van een
qso controleeren, of
men reeds met dat
station heeft ge
werkt, of dat het
het eerste qso is.
Dan verdient het
nogaanbevelingeen
zg. ,,Call-book” in
zijn bezit te heb
ben. Hierin zijn de
adressen van alle
gelicenscerde ama
teurs ter wereld op-
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genomen. Inlichtingen over dit boek (en trouwens nog vele an
dere zaken) zijn te verkrijgen bij de N.Y.I.R. Iedere, zichzelf respecteerende, ham moet trouwens eigenlijk lid wezen of worden
van deze vereeniging, die zooveel voor onze belangen doet en
gedaan heeft. (We denken alleen al aan haar strijden voor individueele zendvergunningen, welke we, dank zij haar, in 1929
hebben verkregen.) Een goed call-book voorkomt onnoodig qravragen.
Het bevestigen van een qso. Is men in qso geweest, dan is
het gewoonte, dat men elkaar, echter alleen, als het het eerste
qso is, dat men met elkaar heeft, een z.g. qsl-kaart stuurt. Eig.
156 geeft een idee van
ƒ. HAGENAAR. Elndrnhmilstraat JI
zoo'n kaart. Deze figuur
HAARLEM (Holland)
QRA:
spreekt voor zichzelf en
behoeft wel geen nadere
TO RADIO
uitleg. Men kan deze
on» «co r*t on
kaarten in briefkaartRCVR
XMTR
formaat laten drukken.
wr
De
roepnaam laat men
Ü
«•«
gewoon lijk in de één of
andere kleur drukken.
Het is gewoonte, al de
ontvangen kaarten aan
vrno»isrM ow
de muur te prikken, bij
de zender. (Zie b.v. oin* slag van het bock). Men
stuurt ook wel qsl-kaar
Fig. 156
ten aan stations, die
men hoort, zonder dat men ze werkt. Dit doet men, opdat die
stations weten, dat ze in bepaalde landen gehoord zijn, hoewel ze
die landen soms niet kunnen werken.
In haast alle landen van de wereld zijn z.g. qsl-bureaux opge
richt, welke zich belasten met het versturen en distribueeren
van de buitenlandsche- en binnenlandsche qsl-kaarten. Tegen
woordig kan men in Holland z’n qsl-kaarten, bestemd voor het
buitenland, naar het Hol landsche qsl-bureau sturen. Dit zorgt
dan voor doorzending naar het buitenland. Iedere kaart moet
dan voorzien zijn van een z.g. qsl-zegeltje, dat men bij het qslbureau kan koopen. Door deze maatregel is men van de portionkosten grootendeels af.
Een ieder, die meer over deze dingen weten wil, leze het
boekje van de Heer Keeman, Traffic-Manager van de N.V.I.R.,
eens door. Dit bevat een groote hoeveelheid belangrijke gegevens
voor de beginnende amateur.
QSO NROi

C«TCtC

AT
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TONT

Qmu

QAN
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vti
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HOOFDSTUK XIV.
GEGEVENS EN TABELLEN.

I

a) Het morse-alfabet. Deze code, zoo genoemd naar de samen
steller, bestaat uit combinaties van punten en strepen. Men seint
de lengte van een streep gelijk aan die van drie punten; de af
stand tusschcn de punten en strepen van cén letter beslaat de
seintijd van één punt. De afstand tusschcn twee letters duurt
drie punten, die tusschcn twee woorden vijf punten.
Op het amateursexamen geldt de eisch, dat men goed moet
kunnen seinen en opnemen met een snelheid van acht woorden
per minuut. Dit lijkt eenvoudiger dan het is, want vooral goed
seinen is zeer lastig ! Men hoede zich altijd voor slordig seinen.
Alleen hij, die niet boven z’n neemsnelheid gaat seinen, zal goed
leeren seinen. Om te leeren seinen, zijn er vele methoden gepu
bliceerd ; de meeste echter geven een systeem, dat niet voldoende
het verband aanduidt, dat bestaat tusschcn de strepen en punten,
die een letter vormen. Men leert de teekens het best, als ze in
onderling verband geseind worden, dus in woordvorm. Men be
ginne in ieder geval niet met de bekende woordjes eish en tmoch,
die in zoovele boekjes over soundcren gecreëerd zijn.
Het best kan men met z’n tweëen oefenen en leert men alle
letters, langzaam (echter minstens met een snelheid van 6 woor
den) seinende. Kent men alle letters, dan begint men direct met
het opnemen van verstaanbare tekst; men seine de letters niet
te langgerekt; beter is in het begin, de letter snel te seinen en
tusschcn twee letters wat langer te wachten. Degene, die seint,
moet nooit wachten, tot de ander de letter heeft, doch hij moet
constant doorseinen. Beurtelings seinen en opnemen is het beste.
Men voere de snelheid, vooral in het begin, zeer langzaam op.
Is men genoodzaakt, zichzelf te leeren seinen en opnemen, dan
doet men het beste, een tijdlang een bepaalde groep letters te
seinen (uit het hoofd), daarna zet men de koptelefoon op en zoekt
een niet al te vlug seinend station op en tracht, de zooeven
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geoefende letters te onderscheiden en op te schrijven. Ook op
die manier kan men vlot leeren seinen en opnemen.
Dan nog iets, mist men een
letter tijdens het nemen, luister
dan direct naar de volgende,
anders mist men er meerdere.
Meestal duurt het plus minus
Z
twee maanden, voordat men vlot
o
kan opnemen. Fig. 147 geeft ons
een opstelling voor het leeren
seinen en opnemen. L, iseenho+
nigraatspoel 150, C, = 0,01 //F.,
Fig. 147
Z is een zoemer. Men leert het
best op koptelefoon.
Wc laten nu hier de volledige morse-code volgen, (wat betreft
de letters !)

[

1) Letters en cijfers.

a

k

a

1

w
x

a of a
b

m
n

y
/.

c

n
o
ö of ó

o

ch
1
d
2
P
e
q
3
f
r
4
s
g
5
h
t
6
i
u
7
i of ï
ü
S
I v
1
9
2) Lees- en dienstteekens. (alleen die, die voor de amateur
van belang zijn.)
Punt
Oproeptecken nk — Komma
Schciteeken
»
I
Uitroepteekcn
Begrepen
Yraagteeken
?
Ontvangen
r
Koppelteeken
Komen
K.
Breukstreep
Wachten
Vergissingsteeken
1
Sluitteeken
ar
Einde v/h werk sk

201

b) De Q-code. Behalve de Morse-code heeft men nog andere
afkortingen ingevoerd, welke internationaal zijn. Deze code is
nogal uitgebreid, reden, waarom we hier een uittreksel ervan
geven, bevattende die afkortingen, welke voor de amateur van
het meeste belang zijn. De afkortingen, met een vraagteeken
geseind, geven natuurlijk de vraag weer; met een punt geseind,
geven zij het antwoord.
ORA
Welke is de naam van Uw De naam van mijn sta
station ?
tion is ....
km van U
Hoever zijt gij van mij Ik ben
QRB
verwijderd.
verwijderd ?
QRE
Welke is Uw nationali Mijn nationaliteit is.......
teit ?
Welke is mijn juiste fre Uw juiste frequentie(golfQRG
KP/s (m.).
quentie (golflengte)?
lengte) is
Welke is Uw juiste fre Mijn juiste frequentie
QRH.
(golflengte) is .................
quentie (golflengte)?
KP/s (m.).
RI.
Is mijn toon slecht?
Uw toon is slecht.
Ontvangt U mij slecht ? Ik ontvang U slecht.
RJIk ontvang U goed.
Ontvangt U mij goed?
RK.
Ik ben bezig (met......... )
RI
Bent U bezig?
EM.
Heeft U storing van an Ik heb storing van ande
ren (of: van ................. ).
deren ?
QRX.
Heeft U last van lucht Ik heb last van lucht
storingen.
storingen ?
QRO.
Zal ik mijn energie ver- Verhoog Uw energie.
hoogen ?
Zal ik mijn energie ver Verlaag Uw energie.
QRP.
lagen ?
Moet ik vlugger seinen ? Sein vlugger.
QRQQRS.
Moet ik langzamer sei- Sein langzamer.

I nen ?
QRT.
QRU.
QRV.
QRX.
QRZ.
QSA.

I Moet ik ophouden met
seinen ?
Hebt ge iets voor mij ?
Moet ik een serie v's
seinen ?
Moet ik wachten? Wan
neer roept U me weer ?
Door wien wordt ik ge
roepen ?
Wat is de sterkte van
mijn signalen ?

Stop met seinen.
Ik heb niets voor U.
Sein een serie v’s.
Wacht, tot ik klaar ben
(of: om
met
)•
U wordt geroepen door
De sterkte van Uw sig
nalen is ...............
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QSB.
i

Qsc.
iSD.
'SE.
'SL.
SM.
QSN.

Qso.
QSU.
QSV.
QSW.
QSX.
QSY.

Qsz.
•TR.
'TU.

Varieert de sterkte van De sterkte van Uw sigmijn signalen?
nalen varieert.
Verdwijnen mijn signa- Uw signalen verdwijnen
len nu en dan geheel? zoo nu en dan geheel.
Is mijn seinhand slecht ? Uw seinhand is slecht.
Zijn mijn signalen duide- Uw signalen vloeien te
lijk?
zamen.
Verzoeke bevestiging.
Ik zend U kaart.
Heeft U mijn bevestiging Ik heb Uw kaart niet
ontvangen?
ontvangen.
Kunt U mij nu ontvan- j Ik kan U nu niet ontgen?
vangen.
Kunt U zich direct of Ik kan mij direct, of door
door tusschenkomst van tusschenkomst van.........
........... met ............. in met .
...... in verbinverbinding stellen?
ding stellen.
Moet ik op ......... KP/s Ga op ....... KP/s (m.)
(m.) gaan werken?
werken.
Moet ik mijn frequentie Verander Uw frequentie
(golflengte) veranderen (golflengte) in
in ........... KP/s (m.)?
KP/s (ni.).
Wilt U op
KP/s (m.) Ik zal op.
KP/s (m.)
zenden ?
seinen.
Verandert mijn frequen- Uw frequentie (golflengtie (golflengte)?
te) varieert.
Moet ik op ....... KP/s Ga op ........KP/s (m.)
(m.) seinen, zonder het seinen en verander het
type van mijn signalen type Uwer signalen niet.
te veranderen ?
Moet ik ieder woord Sein ieder woord tweetweemaal seinen ?
maal.
Wat is de juiste tijd? De juiste tijd is.............
Gedurende welke uren Mijn station is geopend
is Uw station geopend? j van
tot

c) Officieele afkortingen. Hieronder volgen de voor de amateur
van belang zijnde officieele afkortingen. Voor de volledige lijst,
(evenals voor de volledige Q-code) verwijzen we naar de desbe
treffende boeken (zie o.a. het boekje van de traffic-manager der

i

!
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C.
N.
W.
AA.
AB.
AL.
BN.
CL.
CS.
DS.
ER.
GA.
MN.
NW.
OK.
RQ.
WA.
WB.
XS.
ADR.
CFM.
RPT.
TFC.
TXT.

janeen.
woord (en).
alles voor ......— herhalen.
alles herhalen na
alles herhalen,
herhaal alles tusschen
en
ik ga sluiten,
herhaal Uw roepnaam,
stel Uw zender beter in. Uw minimum is te breed,
hier.
hervat uitzending,
minuut.
ik hervat de uitzending.
in orde. (alles in orde).
aankondiging of vraag voor verbetering.
herhaal het woord na ----- -herhaal het woord voor .... .......
lucht storingen,
herhaal het adres,
bevestig (of: ik bevestig),
herhaal (of: ik herhaal),
traffic.
i text.

d) Amateur-afkortingen. Behalve de officieele afkortingen
hebben wij nog vele andere, niet officieele. Veelal zijn dit individueele afkortingen, die op de duur algemeen gebruikelijk zijn
geworden. Bekijken we deze afkortingen ccns wat nader, dan zullen
we er zekere methodes in vinden en wel voornamelijk de volgende.
1) Men laat van een woord alle tusschenliggendc letters weg
en seint alleen de begin- en de eindletter.
Voorbeelden, break, bk; copy, cy; point, pt; this, ts.
2) Een tweede methode is de volgende; men laat alle klinkers
weg en seint alleen de medeklinkers.
Voorbeelden, letter, ltr\ cannot, cnt\ destination, dstn.
3) Een derde methode is het gebruiken van de fonetische spelling.
Voorbeelden, good, gud; mighty, mity\ night, nite;
4) Soms wordt een lettergreep door een X vervangen.
Voorbeelden, transmitter, Xmtr; weather, wx; distance, dx.
Daar het ondoenlijk is, gezien de geweldige hoeveelheid hamafkortingen, een volledige lijst hiervan te geven, laten wij hier de
meest gebruikelijke afkortingen volgen.

'it

;

I.
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abt
ac
accw,

aböiit,
ongeveer,
alternating current,
wisselstroom,
alternating current, con- met wisselstroom gemotmuous wave,
i duleerde ongedempte golf
adr,
adress,
adres,
aer, ant,
aerial, antenna,
antenne,
af,
audio frequency,
laagfrequent,
agn,
a8a’n<
opnieuw,
amp,
ampere,
ampère,
ani,
any(thing),
ieder (écn),
ans,
answer,
antwoord,
art,
all right,
in orde,
aussie,
Australian amateur,
Australischeamateur,
bel,
broadcast listener,
omroepluisteraar,
bd,
bad,
slecht,
bi,
1 ,byc’, ,
dag,
bk,
break, back,
„break in", terug,
btr,
better,
beter,
bug.
vibroplex,
halfautomatische sleutel,
cans,
phones,
telefoon,
cks,
choke,
smoorspoel,
ckt,
circuit,
schema,
cl, cld, clg, call, called, calling,
roepnaam, geroepen,
roepende,
cn,
can,
kan,
ent,
cannot,
kan niet,
cp-epse,
counterpoise,
tegencapaciteit,
cpld,
coupled,
gekoppeld,
erd,
card,
kaart,
cul,
call you later,
roep ü later,
cuagn,
; call you again,
roep U nog eens,
cud,
could,
kon,
cum,
J come,
kom,
cw.
continuous wave,
ongedempt,
cv,
1 coPy.
copie,
da,
day
dag,
dc,
I direct current,
gelijkstroom,
dn,
done, down,
gedaan, weg.
dnt,
do not,
cloe niet,
duz,
dpes,
doet,
dx,
distance,
afstand,
ere,
j here,
hier,
es,
en,
evy,
i every,
iedere,
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fb,
fil,
fer, fr,
fm,
fone,
fonie,
freg, frek,
gb,
gd, gud,
gm,
g".
grafie,
gv.
ha,
ham,
hf, hfc,
hi,
hpe,
hr,
hrd,
hvy,
hw,
cw,
npt,
k,
kc,
ky.
lc,
ld, lid,
lis,
lite,
Ing,
ltr,
ma, mils,
mi,
mike,
mim,
min,
mk
mni,
mo,

fine business,
filament,
for,
from,
phone,
phonie,
frcquencie,
good bye,
good,
good evening,
glad
good mornmg,
good night,
graphy,
give, giving,
hurry answer,
radio amateur,
high frcquency (current)
laughter,
hope,
. liere,
heard,
heavy,
how, hotwire,
I.
interrupted cw,
input,
comc,
kilocj'cles,
key,
loose coupled,
lid,
licensed,
light,
long,
letter, later,
milliampere,
my,
microphonc,
exclamation,
minute,
make,
many,
master oscillator
j

prachtig,
gloeidraad,
voor,
van,
telefoon,
telefonie,
frequentie,
goedendag,
goed,
goeden avond,
blij,
goeden morgen,
goeden nacht,
telegrafie,
geef, gevende,
verkeerd antwoord,
radio amateur,
hoogfrequent, (-estroom)
radio-lach,
hoop,
hier,
gehoord,
zwaar,
hoe, hittedraad,
ik,
toon zenden,
toegevoerd vermogen,
komen,
kiloperioden,
sleutel,
los gekoppeld,
slechte operator,
gelicenseerd,
licht,
lang,
brief, later,
milliampère,
mijn,
microfoon,
uit roep,
minuut,
maken,
vele,
stuurlamp,
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mopa,
mod,
msg,
nil,
nt,
ob,
ofs,

mo—power amplifier,
modulation,
message,
nothing,
not,
old boy,
official frequency stat ion,

ok,

all correct,
old lady,
old man,
operator,
old timer,
old woman,
power amplifier,
please,

ol,
om,
opr,
ot,
OW,

pa,
pse,
ptt-,
punk,
pwr,
r,
rac.
raw ac,
red,
revr,
rept,
res,
rf,
rp, rpt,
ru,
sez,
sigs,
sis,
sn,
sorl, sri,
stdi,
stn,
stp,
sum,
tc.
thr,
tis,

poor operator,
power,
received, are,
rectified alternating
current,
rough ac,
received,
receiver,
report,
resistance,
radio frequency,
repeat,
are you,
say,
said,
says,
signals,
sister,
soon,
sorry,
steady,
station,
stop,
some,
thermo couple,
there,
till I send.

twee-trapszcnder,
modulatie,
telegram,
niets,
niet,
oude jongen,
officieel frequent iecontróle station,
alles in orde,
oude vrouw,
beste kerel,
operator,
oude ham,
echtgcnoote,
krachtversterker,
alstublieft,
P.7.T.
slechte operator,
vermogen,
ontvangen zijn,
gelijkgerichte wissel
stroom ,
ruwe wisselstroom,
ontvangen,
ontvanger,
rapport,
weerstand,
hoogfrequent,
herhaal,
bent U,
zeg,
gezegd,
zei,
signalen,
zuster,
spoedig,
spijt me,
stabiel,
stat ion,
stop,
eenige,
thermo-koppel,
daar,
tot ik sein,
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dank U,
thanks,
tot
till,
tuned plate, tuned grid, afgestemde plaat en roosterkring,
you,
u,
ongelicenseerd,
unlicensed,
unlis,
onstabiel,
unsteady,
unstdi,
Uw, U bent,
you, you are,
ur,
lampen,
: valves,
vs,
zeer veel,
very,
vy.
woord,
word,
w,
wac-certificaat,
worked
all
continents,
w.a.c.,
met,
with,
wid, wiz,
gewerkt, werkende,
wkd, wkg, worked, working,
weder,
wx,
. weather,
luchtstoringen,
atmospherics,
xs,
excuus,
excuse,
xcuse,
zender,
iransmitter,
xmtr,
experiment,
,
experiment,
xper,
cristal,
crystal,
xtal,
gisteren,
vesterday,
yda,
verloofde,
voung lady,
yi.
Nieuwzeelander,
New Zealander,
zedder,
hartelijke groeten,
best
regards,
73.
love and kisses,
88,
keep out, do not interfere stoor niet,
99.
twee, aan, ook,
two, to, too,
2,
ivandaag,
today,
2da,
.voor, vier,
for, foiir,
4.
e) De zg. T-code. Deze code heeft betrekking op de toon van
de signalen. Men seint b.v. ur tone T . . . .
Ti = raw ac — ruwe wisselstroom (25 — 00 p/s.).
T2 = raw ac — ruwe wisselstroom (500 — 1000 p/s.).
T3 = rac — niet gefilterd, 100 perioden.
T4 = rac — slecht gefilterd.
T5 = bijna dc — goed gefilterd, toon onstabiel.
T6 = bijna dc — goed gefilterd, toon stabiel.
T7 = dc — toon onstabiel.
T8 = dc — toon stabiel.
T9 = cc — kristalgestuurd.

ths, tnx,
til,
tptg.

f) De nieuwe sterktecijfers. De oude R-codegeven we met meer.
Tegenwoordig seint men veelal w..... inplaats van ybA........

20S
|SAi
SA2
SA3
SA4
SA5

(wi)
tw2)
(w3)
IW4)
(w3)

— signalen nauwelijks hoorbaar, niet te nemen.
= zwak, zoo nu en dan neembaar.
= vrij goed, neembaar, doch met moeite.
= goed neembaar.
= zeer goed neembaar.

g) Aan de amateur toegewezen frequentiebanden. Achter de
banden is telkens vermeld, waarvoor ze geschikt zijn. De 1700
KP-band mag door Hollandsche amateurs niet gebruikt worden.
1715 — 2000 KP/s. Locaal verkeer, zoowel te gebruiken voor
telefonie als telegrafie.
3500— 4000 KP/s. Overdag Locaal verkeer, des nachts (voor
al ’s winters) dx-verkeer. Zoowel tele
fonie als telegrafie.
7000— 7300 KP/s. Overdag locaal verkeer. Des nachts dxverkeer. Alleen telegrafie.
14000—14400 KP/s. Dx-verkeer. Locaal verkeer, echter niet
betrouwbaar. Uitsluitend telegrafie. Tele
fonie bij hooge uitzondering voor dxproeven.
2S000 — 30000 KP/s. Voor alle doeleinden.
56000 — 60000 KP/s. Voor alle doeleinden.
De beide laatste banden zijn nog niet of bijna niet door amateurs
onderzocht. Wellicht is er voor ons op deze banden (vooral op de
60000 KP/s.) wat te bereiken met gerichte uitzendingen.
Onder locaal verkeer verstaan we het verkeer met Europa.
Men is wettelijk verplicht ten minste 20 I\I?/s van de grenzen
van de banden met z’11 zendfrequentie af te blijven.
h) De landenletters. (Roepnamen). Op de conferentie te Was
hington zijn de navolgende landenletters vastgesteld. Deze letters
moeten voor een particulier ^t at ion gevolgd worden door een cijfer
en ten hoogste drie letters.
»
;

1

Landen
Chili
Canada
Cuba
Marokko
Bolivia

Roepnamen

Landen

Roepnamen

CAA-CEZ
CFA-CKZ
CLA-CMZ
CNA-CNZ
CPA-CPZ

Portugeesche kol.
Portugal
Roemenië
Uruguay
Monaco

CRA-CRZ
CSA-CUZ
CVA-CVZ
CWA-CXZ
CZA-CZZ
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Landen

Roepnamen

Landen

Roepnamen

Duitschland
Spanje
Ierland
Liberia
Estland
Ethiopië
Frankrijk
Engeland
Hongarije
Zwitserland
Ecuador
Haiti
Dominicaansche
Republiek
Columbia
Honduras
Siam
Italië
Japan
U.S.A.
Noorwegen
Argentinië
Bulgarije
Engeland
U.S.A.
Peru
Finland
Tsjecho Slowakije
België
Denemarken
Nederland
Cura^ao
Nederl. Indië
Brazilië
Suriname
Verkortingen
Sovjet Unie
Pcrzië

D
EAA-EHZ
EIA-EIZ
ELA-ELZ
ESA-ESZ
ETA-ETZ
F
G
I-IAA-HAZ
HBA-HBZ
IICA-IICZ
HHA-HHZ

Panama
Litauen
Zweden
Polen
Egypte
Griekenland
Turkije
Ijsland
Guatemala
Costa-Rica
Saargebeid
Hcdjaz
Nederl. Indië
Luxemburg
Kon in rijk der
Serviërs, Kroaten
en Slovenen
Oostenrijk
Canada
Australië
New Foundland
Britschc Kolon.
Britsch Indië
U.S.A.
Mexico
China
Afghanistan
N ieuwc Hebridcn
Irak
Letland
Danzig
Nicaragua
Salvador
Venezuela
Albanië
Nieuw Zeeland
Paraguay
Zuid Afrika

RXA-RXZ
RYA-RYZ
SAA-SMZ
SPA-SRZ
SUA-SUZ
SVA-SZZ
TAA-TCZ
TFA-TFZ
TGA-TGZ
TIA-TIZ
TSA-TSZ
UHA-UHZ
UIA-UKZ
ULA-ULZ

B & R. Amaicur-acnders

HIA-HIZ
H JA-HKZ
HRA-HRZ
HSA-HSZ
I

J

K

LAA-LNZ
LOA-LVZ
LZA-LZZ
M
N
OAA-OBZ
OHA-OHZ
OKA-OKZ
ONA-OTZ
OUA-OZZ
PAA-PIZ
PJA-PJZ
PKA-POZ
PPA-PYZ
PZA-PZZ
Q
RAA-RQZ
RVA-RVZ

i

UNA-UNZ
UOA-UOZ
VAA-VGZ
VHA-VMZ
VOA-VOZ
VPA-VSZ
VTA-VWZ
W

XAA-XFZ
XGA-XGZ
YAA-YAZ
YHA-YHZ
YIA-YIZ
YLA-YLZ
YMA-YMZ
YNA-YNZ
YSA-YSZ
YVA-YVZ
ZAA-ZAZ
ZKA-ZMZ
ZPA-ZPZ
ZSA-ZUZ
I
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De hier gegeven landenletters zijn officieel. Ondanks alles zijn
er echter nog steeds eenigc landen, waar de amateurs zich hard
nekkig op zg. principiccle gronden (meestal politieke- !) vast
houden aan de oude landenletters. Onder andere Rusland en
Turkestan doen dit; ze' seinen respect, eu en au.
1). Spoelgegevens. Deze gegevens zijn globaal en gemeten alleen
voor de IX-kctcn zonder aanhangendc lamp, enz. l)c bedoeling
is echter, dat men zich aan de hand van deze gegevens kan oriënteeren, bij de constructie van zendspoclen. Als afstemcondensator
is gebruikt een gencral-radiocondensator van het frequent ie-lineaire type, maximum capaciteit 125 /«/«F, nulcapcciteil 20 /</<F.
Alleen voor de spoel voor de 3500 KP-band is een capaciteitslineaire condensator van 250 /«//F gebruikt.
Frequcntie-bercik .
KP/s.

Spoeldata.

2300

draaddiktc. d = 1,5 mm. blank r< <1 koper—
Spatie, s = 1,5 mm. —gewikkeld op koker,
0 = 75 mm., met 6 ribben, hoogte h = 10
mm. aantal wikkelingen, n = 12 wn.

IOOOO — 5000

Koperband. (rood.-) q = 10 x 1 mm3 —
Spoeldiamcter. 0 = 80 mm. — Spatie, s =
7 mm. aantal wikkelingen, n
16 wn.

5500 —

S'rlH -

3orf 20000 — IOOOO

15 n - 3oi1
30000 — 15000

lofi

- lo/;

Koperband, (rood-), q = 10 x 1 mm3 —
Spoeldiamcter. 0 = So mm. — Spatie s =
7 mm. aantal wikkelingen, n = 7 wn.
Koperband, (rood-), q = 10 x 1 mm2 —
Spoeldiamcter. 0 = So mm. —Spatie s =
7 mm. aantal wikkelingen, n — 4 wn.

1

*

Hieronder volgt nog een tabel voor lampluilsspoeltjcs (zie o.a.
ontvanger van nul xf.); deze spoeltjes zijn opgemeten in de ont
vanger, dus met aan hangende lamp, enz.

i
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Frequent ic-bcreik
KP/s

Spoeldata.

5500 — 2300

roosterspoel — d?aad 0,3 mm. emailledraad — naast elkaar gewikkeld — aantal
wikkelingen, 11 = 17 wn.
tcrugkoppelspocl — draad 0,2 mm. cmailledraad — aantal windingen n = ± 9 wn.

10000 — 5000

roosterspoel — draad als boven, aantal win
dingen n = 13 wn.
terugkoppelspoel — als boven — aantal
windingen, n = ± 7 wn.

20000 — ioooo

roosterspoel — draad, 0.35 mm. email ledraad — spatie o,3mm___—aantal windin
gen, n = 6 wn.
terugkoppelspoel — als boven — aantal
windingen, n = ± 4 wn.

30000 — 15000

roosterspoel — draad, 0,4 mm. emailledraad—spatie 0,4 mm. — aantal windingen,
n = 3 & 4 wn.
terugkoppelspoel — als boven — aantal
windingen, n = 3 wn. —-.

We willen nog opmerken, dat bij deze spoeltjes de antenne
inductie/ was gekoppeld; koppelt men deze capacitief, dan dient
men, voor eenzelfde frequentiebereik, het aantal windingen te
verkleinen. Dit moet men experimenteel bepalen. Men kan uit
bovenstaande spoclgegevens met behulp van de formule, L =
Kn3D, waarin K is een constante en D de diameter, uit de ééne
spoel de andere berekenen. Wil men nl. een spoel met een andere
diameter voor eenzelfde bereik maken, mits de bewikkelde lengte
ongeveer gelijk blijft, dan is het nieuwe aantal windingen te be
rekenen uit: L
Kn,sD, = Kn^Dj, dus is: n. = n, V (Di/Ds).
Evenzoo kan men, alweer globaal, uit een bekende spoel voor
een bepaalde frequentie, één voor een andere berekenen, uit het
volgende, wanneer we aannemen, dat we in beide gevallen dezelfde
afstcmcondensator gebruiken:
no = (fl/f.)n,y(D1/Ds).
waarin f, en f. de respect, frequenties zijn.
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j) Feeder- en antennegegevens. Ouderstaaiulc tabel geeft de
afstemmogclijkhedén op de verschillende banden, telkens voor
een fccdcrsystcem en met een ajstemcapaciteit van maximum
250 /1/1F. De te gebruiken condensatoren (als men er in iedere
feeder één zet) moeten dus 500 /«/<F zijn bij sericafstemming,
250 p/tl' bij parallelafstemming, van de koppclspoel, eventueel
met een vcrlaigspoel.
Feeder- Antennelengte
lengte
40 m.
30 m.
20 m.
15 m.
10 m.
5 m.
2 m.

40 m.
40 m.
20 m.
20 m.
20 m.
10 m.
10 m.

3500
KP/S , 7000 KP/s 14000 I\ P/s) 28000 KP/s
serie
serie
----------

parallel
serie
parallel
parallel
serie

parallel
parallel
parallel
serie
parallel
serie
parallel

parallel
serie
parallel
parallel
parallel
parallel
serie

Als antcnne-koppelspoel kan men voor 3500 KP/s één nemen
met ongeveer 4 windingen; voor 7000 KP/s één met ongeveer 3
windingen, voor de beide hoogste banden één met 2 windingen.
Op de 7000 en 14000 KP/s zal men dan bij parallelafstemming
een verlcngspoel van 5 tot 2 windingen noodig hebben.

41
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k) Smoorspoel- en transformatorgegevens. Voor de bereke
ning van de zelfinductic van een l.f. smoorspoel met ijzerkern
geldt de formule:
L = na. o,4vt /< . (F/1) . 10-8 henry.
Hierin is n = aantal windingen, F de ijzeredoorsnede, 1 de lengte
van het magnetisch circuit. /< de magnetische inductie. Heeft
men nu een smoorspoel te berekenen met een luchtsplect, dan
mag men de magnetische weerstand van het ijzer t.o.v. die van
de luchtsplect verwaarloozen en is 1 de lengte van de luchtsplect.
Voor lucht is /« = 1. De formule wordt dan:
L = 1,256 . n2. (F/1) . io~8 henry.
(0,4^ = 1,256). (F en 1 in cm2 en cm.).
Aan de hand van deze formule zijn voor verschillende L, F
en I smoorspoelen berekend en in onderstaandc tabel gegeven.
Als geraamte is het kerntype (zie hoofdstuk X) gekozen. Voor
bepaalde afmetingen van a (de lengte) en b (de breedte) van het
geraamte en bepaalde stroomsterkte is dan tevens de draaddikte _
en de gelijkstroomweerstand berekend.
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Zclflnn.
Iicnry

30
30
50
50
30
30
50
5o
30
30
50
50
IOO
100
100
300

Kern-

lucht-

doorsn.

spleet

cn)2.

mm.

2.3
2.5
2,5
2,5
6,o
6.0

6.0
6,o

15.0
15.0
15.0
15.0
3.o
8,0
20,0
1,0

b.

a
cm.

cm

o.5
1.0

6

5

6

0.5
1,0

6
6
9
9
9

5
5
5
7
7
7

o,5
1,0
o,5
1,0
1.0
2,0
1.0
2,0
1,0
1.0
2,0
0,0

9

15
15
15
15

1

7
12
12
12
12

9

7

12

10
12

15
5

4

draad
(cmaillc)
mm
0,2
0,2
0,2
0,2
0.3
0.3
o,3
o,3
o.45
0.45
o,45
o,45
0,20
0,30
0.45
0,06

weerst.

R

550
790
700
1100

5io
700

620
1000
110

165

aancal
windingen
n

6900
9780

8830
12600
4460
6300
5720
8100
4000
5620

830

5170
7270
19500
13200

270
4400

9200
IIOOO

130
210
1300

max
stroom.
ma.

50
5o
50
50

125
125

125
125
300
300
300
300
50
125
300
o

De afmet ingen a en b zijn opgemeten aan bestaande smoorspoclkernen. lichter kan men hiervan wel iets afwijken, mits de kerndoorsuede voor een bepaald geval gelijk blijft.
Voor de berekening van modulatietransformatorcn is het las
tiger, om een eenvoudige methode te geven. Hierbij komt veel
meer kijken, dan bij een smoorspoel, die b.v. het l.f. vermogen
uit een psa moet blokkceren. Deze smoorspoel moet ongeveer
30 henry groot zijn en een kleine eigencapaciteit bezitten, wat te
bereiken is, door schijvenwikkeling toe te passen. Bij de modulatietransformator echter dienen we rekening te houden met het
l.f. frequentiebereik, moeten wc resonantie-frequenties vermijden,
enz. Voor de berekening van deze transformatoren verwijzen we
daarom naar de betreffende handboeken,*) omdat het ons te ver
zou voeren, hierop in te gaan. Echter kan men op een primaire
zclfinductie van 10 — 20 henry rekenen.**) De secundaire zclfinductie wordt dan: Ls = /'Lp, als /« de transformatieverhouding
is. Verder dient men er aandacht aan te schenken, dat zoowel de
primaire-, als de secundaire wikkeling meestal vrij groote gelijkstroomen voeren, reden, waarom men veel aandacht aan de kern’) o a. Radiotcchn. Vademecum van J. Roorda en ]. A. J. Bouman. blx- 207-218.
") Deze L. geldt voor voile belasting, dus met gelijkstroom belast!

I
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magnetisatie moet schenken. Schakelt men ze n.1. zoo, dat ze elkaar
magnetisch meewerken, dan zal de kern gamv verzadigd geraken,
waardoor men aan de secundaire kant, tijdens modulcercn, hoogc
spanningen kan krijgen, door het optreden van de tweede harmo
nische en daardoor dus sterke vervorming optreedt. Men dient
de wikkelingen dus tegengesteld te schakelen.
1) Lampengegevens.*) Deze gegevens zijn van zeer veel belang
voor de serieuze amateur, omdat hij hieruit zeer veel kan halen,
wat van waarde is bij het ontwerpen van een zender. Wij hebben
hier alleen Philipslampen vermeld, omdat de Phiiipsfabriek een
van de weinige fabrieken is, die een zoo volledige amateurzendlampenserie in de handel brengt, waar nog bij komt, dat deze
lampen over het algemeen zeer goed overéénkomen met de verstrekte gegevens.
Hierna volgen de karakteristieken van de Philipslampen TCM/S,
TC"/,., TB«/I0, TC*/,,. QC0*/,*, QB«/„, MO/.,. E4o6. E408N,
F410 en F443.

i

:

1

.
-

f

*) Dc clichés hiervoor zijn welwillend afgestaan door de N.V. Philips Eindhoven.
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i) TC03/S. Deze lamp is zeer geschikt voor stuurlamp, zoowel als
oscillator, als kristalgestuurcl. Door zijn lage Ri en groote S gene
reert deze lamp zeer goed, ook op de hoogste frequenties en met
goed rendement werkend. Reneden 7000 KP/s mag de lamp met
500 V werken, kan ze dus eventueel als vcrsterkerlamp gebruikt
worden.
100
00
80
>0
60
50
40
30
X
10

10

o

-J0 -40

-X

-X

-»

0

Gegevens.
Glocispanning
Glocistroom.
Vcrzad ingstroom.
Anodcspanning
Anodedissipatie.
Anodedissipatie beproefd op.
Versterk i ngsfact or.
Steilheid.
Inwendige weerstand.

Vf = 4,0 volt.
If = 0,275 amp.
Is = ca. 100 ma.
Va = 150—300 volt.
Wa = 6 watt.
Wmax = 1° watt.

g = 6.
S = 2,3 ma/v.
Ri = 2500 ohm.

O

X

X
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1

2) TC04/,,,. Deze lamp is zeer geschikt als oscillator in een een
voudige telegrafiezender en als verstcrkerlamp en verdubbelaar
in een gestuurde zender. Door de speciale rooster- en plaatuitvoer
is deze lamp bij uitstek geschikt voor de allerhoogste frequenties.
(Oscilleert zeer gemakkelijk, zelfs op 100.000 KP/s, is dus zeer
geschikt voor proeven op de 56 MP-band.) Ook deze lamp heeft
een groote S en lage Ri, gepaard met een groote g (= 25).
100
9Ó

PHILIPS

tc°14o

&

60
70

f

60
50
40

’gtmA)

A
30

30

20

20

10

10
0
-40 -30 -20 -10

l

fgC'Olt)
0

10

20

Gegevens.

:
■

Gloeispanning.
Glocistroom.
Verzad igingstroom.
Anodespanning.
Anodcdissipatic.
Anodcdissipatic beproefd op
Verstcrkingsfactor.
Steilheid.
Inwendige weerstand.

Vf = 4,0 volt.
If = i,o amp.
Is = 400 ma.
Va = 300—500 volt.
Wa = 10 watt.
Wmas = 20 watt.
g = 25.
S = 2 ma/v.
Ri = 12500 ohm.

30

0
40
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3) TB°'/iq. Dit is een verouderd type, dat niet meer gemaakt
wordt. In plaats hiervan is de E408N gekomen.

ra*y/«,

/

1

7
/

ƒ
JL

m
30a

/

-•©

'f®

-

y®

Gegevens.
Gloeispanning.
Gloeistroom.
Anodedissipatie.
Anodedissipatie beproefd op.
Verzadigingstroom.
Anodespanning.
Ycrsterkingsfactor.
Steilheid.
Inwendige weerstand.

B & R, Amatcur-zcndcrs

Vf = 6—7,5 volt.
If = 1,25 amp.
Wa = 10 watt.
Wm« = 15 watt.
Is = 500 ma.
Va = 200—500 volt.
g = 7.5S = 2 ma/v.
Ri = 3750 ohm.

15
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4) E408N.

l

'
/VV/2 /*S
f f9 <9/V

So

t

ï
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Gegevens.
Gloeispanning.
Gloeistroom.
Verzadigingstroom.
Anodespanning.
Anodedissipatie.
Anodedissipatie beproefd op.
Versterk ingsfactor.
Steilheid.
Inwendige weerstand.
Normale anodestroom.
Negatieve roosterspanning.

Vf = 4,o volt.
If = i,o amp.
Is = 500 ma.
Va = 400—500 volt.
Wa = 10 watt.
Wmax = 20 watt.
g = 8.
S = 5 ma/v.
Ri = 1600 ohm.
Ia = 30 ma.
Vg = — 34 volt.

o

YO
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5) TC‘/75. Deze lamp is bij uitstek geschikt als h.f. versterker in
de eindtrap van een gestuurde zender. Zelfs op 15000 KP/s is
een h.f. rendement van 70% gemakkelijk te verkrijgen, omdat zijn
Ri zeer laag is, bij een groote S en g. Ook als verdubbelaar werkt
de lamp zeer goed.

100

Cmt)

160

IX

eo

40

o

-WO -80

40

-60 -40 -X

O

Gegevens.
Gloeispanning.
Gloeistroom.
\ 'erzad ig ingst r oom.
Anodespanning.
Anodedissipatie.
Versterkingsfactor.
Steilheid.
Inwendige weerstand.
Rooster-anode.
Rooster-gloeidraad.
Anode-gloeidraad.
Negatieve roosterspanning.

Vf = io,o volt.
If = i,6 amp.
Is = 1500 ma.
Va = Soo—1000 volt.
Wa = 75 watt.
g = 25S = 5 ma/volt.
Ri = 5000 ohm.
Cag = iS fifiF.
Cgf = 9w«F.
Caf = 5 /‘/'FVg = — 45 volt.

X

*0

60

t
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6) QC0i/,5. Deze schermroosterlamp is zeer geschikt, om als
verdubbelaar in een tusschentrap te fungeeren. Ook verdrievou
digen zal in het algemeen zeer gemakkelijk gelukken met deze
lamp. Ook als versterkerlamp in een tweetrapszender is ze zeer
goed bruikbaar. Deze lamp zal zijn weg wel vinden naar de
amateurzenders.

1 I

i

Ü
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F

Gegevens.
Gloeispanning.
Gloeistroom.
Verzadigingst room.
Anodespanning.
Schcrmroostcrspanning.
Anodedissipatie.
Schennroosterd iss i pat ie.
Versterk i ngsfactor.
Steilheid.
Inwendige weerstand.
Stuurroostcr-anodecapaciteit

Vf = 4,0 volt.
If =i,o amp.
Is = 400 ma.
\"a = 400—500 volt.
Vsg = 75—125 volt.
Wa = 15 watt.
Wsg = 3 watt.
g = 225.
S = 1,4 ma/v.
Ri = 160.000 ohm.
Cag = 0,001 /(/(F.

f
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7) QBa/;s. Dit is een grootere S-tetrode. Ze heeft dezelfde eigen
schappen, als de QO/m- Als stuurlamp is een TC#*/10 of een
QC°*/,s voldoende.

too
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eo
70
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40
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-W -80 -60 -40-20

Gegevens.
Gloeispanning.
Gloeistroom.
Verzad igingstroom.
.Anodespanning.
Schermroosterspanning.
Anodedissipatie.
Schermroosterd iss ipat ie.
Versterk i ngsfactor.
Steilheid.
Inwendige weerstand.
Stuurrooster-anodccapaciteit.

Vf = io,o volt.
If = 3.25 amp.
Is = 2000 ma.
Va = 2000 volt.
Vsg = 500 volt.
Wa = 75 watt.
Wsg = 15 watt.
g = 200.

S = 1,4 ma/v.
Ri = 150.000 ohm.
Cag = 0,05/i/iF.
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40

60
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8) MC1/*,. Deze lamp is zeer geschikt als modulatorlamp (is ook
speciaal hiervoor ontworpen). Eén TCl/-5 kan men met twee MC1/*, 's
met Heisingmodulatie vol moduleeren. Y’erder kan de MC1/*,
beneden 3500 KP/s als h.f. versterker gebruikt worden.
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120

90

Gegevens.
Gloeispanning.
Gloeistroom.
Verzadigingstroom.
Anodespanning.
Anodedissipatie.
Versterkingsfactor.
Steilheid.
Inwendige weerstand.
Negat ieve roosterspann ing.
Normale anodestroom.

Vf = 10,0 volt.
If = 1,6 amp.
Is = 1500 ma.
Va = Soo—1000 volt.
Wa = 75 watt.
g = 10.
S = 4.5 ina/v.
Ri = 2250 ohm.
Vg = — 80 volt.
Ia = 60 ma.
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g) E406. Hierover is reeds in Hoofdstuk VI gesproken, waar de
lamp als ballastlamp is gebruikt. Tevens is deze lamp geschikt
als l.f. cnergieversterker.

PHILIPS
Si/ob
■

v.

Z

z

><=#• K
g/xo' :

/

-m -»m

-/•o

Gegevens.
Vf = 4,o volt.
Gloeispanning.
If = i,o amp.
Gloeistroom.
I* = 300 ma.
Verzad ig i ngst room.
Va = 150—250 volt.
Anodespanning.
Wa = 10 watt.
Anodedissipatie.
Anodedissipatie beproefd op. Wmax — 20 watt.
g = 6.
Versterk ingsfactor.
S = 6 ma/v.
Steilheid.
Ri = 1500 ohm.
Inwendige weerstand.
Ia = 40 ma.
Normale anodestroom.

ïo
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10) F410. Dit is een 25 watt triode van buitengewone eigenschap
pen. Een steilheid van S = S ma/v bij een g = 10, een uitnemen
de modulator lamp.
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Gegevens.
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Vf = 4,0 volt.
Gloeispanning.
If = 2,0 amp.
Gloeistroom.
Is = ca. Soo ma.
Yerzad igingstroom.
Va = 200—500 volt.
Anodespanning.
Wa = 25 watt.
Anodedissipafie.
Anodedissipatie beproefd op. Wm« = 4° watt.
g = 10.
Versterkingsfactor.
S = S ma/v.
Steilheid.
' Ri = 1250 ohm.
Inwendige weerstand.
Normale anodestroom.
Ia = 45 ma.
Negatieve roosterspanning.
Vg = — 35 volt.
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11) F443 .Dit is een 25 watt penthode, welke eveneens zeer geschikt
is als modulatorlamp (zie hoofdstuk VIII). temeer, daar bij juiste
instelling deze lamp ruim 10 watt kan afgeven.

rvya/JO

V. :«•»

90

60

30

#

.

Gegevens.

i

Vf = 4,0 volt.
Glocispanning.
If = 2,0 amp.
Gloeistroom.
Is = Soo ma.
Verzad igingstroom.
Va
= 400—500 volt.
Anodespanning.
Schermroosterspann ing.
Vsg = 150—175 volt.
Wa = 25 watt.
Anodedissipatie.
Anodedissipatie beproefd op. Umax = 35 watt.
g = 60.
Versterkingsfactor.
S = 4 ma/volt.
Steilheid.
Ia = 45 ma.
Normale anodestroom.
Negatieve roosterspanning.
Vg =
2S volt.
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HOOFDSTUK XV.
DE AMATEURZENDMACHTIGJNG.
Art. i.
i

r. De machtiging wordt verleend tot wederopzegging. De hou
der kan te allen tijde intrekking van de machtiging verzoeken.
2. Van de machtiging mag geen gebruik worden gemaakt,
tenzij de houder van de machtiging voor of op den
..............
aan den Directeur-Generaal der Posterijen, Telegrafie en Tele
fonie een schriftelijke verklaring heeft gezonden, dat hij de mach
tiging op de gestelde voorwaarden aanvaardt en dat hij zich aan
de gestelde of nader te stellen bepalingen zal houden.
3. De houder van de machtiging is verplicht binnen drie maan
den na den dag waarop de machtiging is verleend, de inrichting
ten gebruike gereed te hebben.
4. Van de datum, waarop de inrichting ten gebruike gereed is
geeft de houder van de machtiging kennis aan den DirecteurGeneraal der Posterijen, Telegrafie en Telefonie.
5. De houder van de machtiging is verplicht onverwijld aan
gifte te doen van elke verandering van woonplaats, adres of plaats,
waar de inrichting zich bevindt.
Art. 2.

#

1. Het is den machtiginghouder verboden de inrichting anders
te doen werken dan in deze machtiging aangegeven, alsmede de
inrichting ten gebruike aan derden af te staan, tenzij deze voor
zien zijn van een door of namens den Directeur-Generaal der
Posterijen, Telegrafie en Telefonie na ingesteld onderzoek afge
geven verklaring van bevoegdheid voor bediening van een inrich
ting als in deze machtiging bedoeld en onverminderd de aan
sprakelijkheid van den machtiginghouder.
2. De houder van de machtiging is verplicht dengene, aan wien
hij ingevolge het bepaalde in het vorig lid, de inrichting ten
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gebruike afstaat, in kennis te stellen met de voorwaarden waar
onder de machtiging is verleend.
Art. 3.
1. I)e machtiging is bestemd voor het doen van proefnemingen
voor een louter persoonlijk doel, zonder geldelijke overwegingen
van den houder van de machtiging. De machtiging geeft den
houder het recht de inrichting te gebruiken of te doen gebruiken
tot het uitzenden van mededeelingen welke uitsluitend betrek
king hebben op de inrichting en op de door middel van de inrich
ting te nemen proeven, alsmede tot het uitzeilden van opmerkin
gen van een persoonlijk karakter waarvoor, uit hoofde van hunne
onbelangrijkheid het gebruik van den openbaren Telegraaf- of
Telefoondienst niet in aanmerking zou komen.
2. l)c correspondentie moet worden gevoerd in verstaanbare
taal. In geen geval mogen valsche of bedriegclijke noodseinen of
noodoproepen worden overgebracht of verspreid.
3. Met inachtneming van het bepaalde in het eerste en tweede
lid van dit artikel, is de houder van de machtiging verplicht er
voor zorg te dragen, dat de inhoud van hetgeen wordt uitgezonden,
niet in strijd is met de veiligheid van den staat, de openbare orde
of de goede zeden.
4. Heruitzending van programma’s van omroepstations is
slechts toegestaan, na voorafgaande vergunning van den Directeur-Generaal der Posterijen, Telegrafie en Telefonie.
5. Correspondentie met gelijksoortige stations in een ander
land is verboden, indien de administratie van dat land daartegen
bezwaren heeft kenbaar gemaakt.
6. Overigens is correspondentie slechts toegelaten met gelijk
soortige stations voorzien van een desbetreffende machtiging of
vergunning afgegeven door de administratie van het land, waartoe
het station behoort.
7. De houder van de machtiging is verplicht aantcekeningen
te houden of te doen houden van de data en uren waarop de in
richting is gebruikt, met vermelding van de golflengte en c.q.,
de namen van de stations, waarmede de inrichting in radioelectrische gemeenschap is geweest. Van deze aantcekeningen
moet desgevraagd inzage worden verleend aan de ambtenaren
genoemd in het derde lid van artikel 5.
Art. 4.
1. De houder van de machtiging vrijwaart het Rijk voor alle

1
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aanspraken, welke derden uit hoofde van de in den aanhef bedoelde
inrichting of de werking daarvan tegen het Rijk zouden doen gelden.
2. De houder van de machtiging is verantwoordelijk voor alle
handelingen, strijdig met de bepalingen dezer machtiging, welke
uit het gebruik van de inrichting kunnen voortvloeien.

!

i;

Art. 5.

'1!
:!

1. De aanleg, de instandhouding en het gebruik van de inrich
ting geschieden door den houder van de machtiging ten genoegen
van den Minister van Waterstaat.
2. De machtiginghouder is verplicht de voorzieningen te treffen
of te doen treffen die door of namens den Minister van Waterstaat
met betrekking tot de inrichting worden verlangd en zulks binnen
den daarbij gestelden termijn.
3. De machtiginghouder is verplicht de door den DirecteurGeneraal der Posterijen, Telegrafie en Telefonie aan te wijzen
ambtenaren op vertoon van hunne bijzondere lastgeving in de
gelegenheid te stellen na te gaan of aan de bij de machtiging
gestelde bepalingen of ter uitvoering daarvan gegeven aanwijzin
gen is voldaan.
Art. 6.

!

I
■

*•

1
t;

1

1. De inrichting wordt niet in werking gebracht, alvorens deze
door of namens den Directeur-Generaal der Posterijen, Telegrafie
en Telefonie is goedgekeurd.
2. Van de goedkeuring van de inrichting wordt een schriftelijk
bewijs, vanwege den Directeur-Generaal voornoemd verstrekt, en
nabij de inrichting zichtbaar uitgehangen.
De machtiginghouder is verplicht van elke aan te brengen
wijziging waardoor de inrichting een grondige verandering onder
gaat, kennis te geven aan den Directeur-Generaal der Posterijen,
Telegrafie en Telefonie.
Art. 7.
1. De machtiginghouder is met in achtneming van het bepaalde
' in art. 12 bevoegd de inrichting te doen werken uitsluitend binnen
de navolgende banden:
60000—56000 Kp/s
( 5 ”1— 5-35 m)
30000—28000 KP/s
(10 m—10.7 m)
14400—14000 KP/s
(20.S m—21.4 m)
7300— 7000 KP/s
(41 m—42.8 m)
en 4000— 3500 KP/s
(75 m—85
m)

,1
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tot zoolang dit moselijk blijft met het oog op liet gebruik y-r.
van
dezen band door openbare en daarmede gelijk te stellen diensten.
2. De inrichting zal werken met een zendvermogen van ma
ximum 50 Watt (berekend naar het product van den anodestroom
cn de anode-spanning van die zend lamp of zcndlampen, welke
zonder tusschenschakcling van andere lampen het vermogen aan
de antenne afgeven).
3. \ erhooging van het zendvermogen, in het vorig lid bepaald
kan alleen geschieden na verkregen goedkeuring van den Directeur-Gcneraal der Posterijen, Telegrafie en Telefonie.
4. Wijziging van zendvermogen zal moeten geschieden, zoodra
cn voorzooveel de Minister van Waterstaat, zulks om door hem
te beoordeclen redenen, noodig oordeelt.
Art. 8.
1. De inrichting wordt aangeduid met den Roepnaam.............
2. Bij het begin en het einde van elke uitzending moet de
Roepnaam van de inrichting minstens driemaal worden herhaald.
3; I ijdens de uitzendingen moet deze Roepnaam eveneens
eenige malen met korte tusschenpoozen herhaald, in den tekst
worden opgenomen.
Art. 9.
r. De houder van de machtiging is verplicht bij de zendinrichting ten gebruike gereed te hebben:
a. Een frequentiemeter, waarmede de toegewezen frequenties
kunnen worden bepaald.
b. Een spanningsmeter, indien deze door den Chef van den
Tcclmischen Dienst der Rijkstelegraaf wordt vereischt, waarmede
de anodespanning, genoemd in art. 7, 2e lid, kan worden bepaald.
c. Een stroommeter, waarmede de anodestroom van de zendlamp of zcndlampen kan worden gemeten.
d. Een ontvanginrichting, waarvan hij houder is en waarvan
aangifte is gedaan, zulks met inachtneming van de wettelijke be
palingen welke voor ontvanginrichtingen gelden.
2. Van den machtiginghouder kan gceischt worden, dat sub a,
b en c van vorig lid genoemde instrumenten op kosten van den
macht iginghouder door den Technischén Dienst der Rijkstelegraaf,
of door een door den Directeur-Generaal der Posterijen, Telegrafie
cn Telefonie aan te wijzen lichaam worden geijkt en c.q. verzegeld.
3. Tevens kan ter beoordeeling van den Chef van den Technischen Dienst van de Rijkstelegraaf de ontvanginrichting als
bedoeld sub d van het eerste lid van dit artikel aan een keuring
worden onderworpen.
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Art. io.

ij

'
1
.

■
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1. De antennekring mag in geen geval galvanisch geleidend met
den plaatkring van de zendlamp of lampen worden verbonden.
2. Het uitzeilden van gedempte of gedempt-ongedempte gol
ven, alsmede het gebruik van een z.g.n. werk- en rustgolf is
verboden.
3. Voor de plaatvoeding van de zendlamp of zendlampen mag
alleen gelijkstroom of zuiver afgevlakte gelijkgerichte wissel
stroom worden gebruikt.
4. Voor zoover de stand der techniek dit mogelijk maakt, moet
de frequentie der uitgezonden golven constant zijn en vrij van
harmonischen; een en ander ter beoordeeling van den Chef van
den Technischen Dienst der Rijkstelegraaf.
5. Bij de gemoduleerde radio-electrische uitzending mag de
door de modulatie ontstane frequentie-band niet broeder zijn dan
10 k i loper ioden.
6. Door den houder van de machtiging moet tusschen de gren
zen van de in artikel 7 toegewezen frequent ie-banden en de door
de inrichting uitgezonden frequenties een \requentie-verschil in
acht genomen worden van tenminste 20 kiloperioden.
7. De houder van de machtiging is verplicht maatregelen te
nemen om hinderlijk klikken van den seinsleutel tegen te gaan.
Art. 11.
1. Het is verboden door den aanleg of hel gebruik van de in
richting als in deze machtiging bedoeld, te belemmeren den
aanleg, de instandhouding of de exploitatie, respectievelijk het
gebruik van voor het openbaar verkeer bestemde telegrafen en
telefonen en daarmede door den Minister van Waterstaat gelijk
te stellen radio-electrische inrichtingen, van telegrafen en tele
fonen als bedoeld in artikel 13 der Telegraaf en Telefoonwet 1904
(Staatsblad No. 7), of van inrichtingen als bedoeld in artikel 3
ter dier wet, met uitzondering van die in deze machtiging bedoeld.
2. Voorzieningen ter opheffing of ter voorkoming van belem
meringen als in het eerste lid van dit artikel bedoeld geschieden
op kosten van den macht iginghouder.

*
Art. 12.
1. Het gebruik van de inrichting wordt, zoodra dit door de
Koningin in het algemeen belang wordt noodig geacht geheel of
ten deele gestaakt.
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2. Het gebruik wordt eveneens onmiddellijk gestaakt, zoodra
dit met liet oog op het belang van het radioverkeer, wordt noodig
geacht door een station in beheer bij de Burgerlijke of Militaire
overheid of een ander te dezen opzichte hiermede door den Mi
nister van Waterstaat gelijkgesteld station.
3. Op last van den Directeur-Generaal der Posterijen, Tele
grafie en Telefonie kan de werking gedurende bepaalde uren en
het gebruik van een bepaald golftype of bepaalde frequenties,
tij de lijk worden verboden.
Art. 13.
De machtiginghouder is onderworpen aan en mitsdien verplicht
in acht te nemen alle bepalingen, welke met betrekking tot de
radio telegrafie en -telefonie en in het algemeen met betrekking
tot d' overbrenging van schrift, teekens, seinen, beelden en klan
ken van allerlei aard door middel van radio-electrische golven
zijn of zullen worden vastgesteld bij eenig wettelijk voorschrift
en bij de internationale verdragen, waartoe Nederland is toege
treden of zal zijn toegetreden, alsmede hetgeen de Minister van
Waterstaat Ier uitvoering van die bepalingen noodig acht in deze
machtiging te wijzigen.
Art. 14.
1. De machtiging kan worden ingetrokken:
a. Bij niet nakoming door den macht iginghouder van de voor
waarden, waaronder deze machtiging is verleend.
b. Indien daartoe aanleiding bestaat krachtens wettelijk voor
schrift (nationaal of internationaal) waardoor het gebruik van
de inrichting hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk niet toegestaan kan
blijven.
Art. 15.
De houder van de machtiging is verplicht, in het perceel waar
de zender geplaatst is, een telefoonaansluiting te hebben of een
aansluiting in de nabijheid daarvan aan te wijzen, door middel
waarvan berichten aan hem kunnen worden doorgegeven. Van het
nummer van bovengenoemde telefoonaansluiting moet mede
deel ing gedaan worden aan den chef van den technischen dienst
der Rijkstelegraaf.
Art. 16.
1. Door den houder van de machtiging is, voor de bemoeiingen
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welke voor den Staat uit de controle op de richt ige naleving van
de in de machtiging gestelde voorwaarden voortvloeien, aan het
Rijk verschuldigd een bedrag naar reden van xo gulden per
kalenderjaar.
2. Dit bedrag, bij vooruitbetaling verschuldigd, is invorder
baar van den dag af waarop de machtiging is verleend en vervol
gens in Januari van elk jaar. Terugbetaling van deze gelden, bij
tusschentijdsche intrekking van de machtiging en ongeacht de
redenen welke tot intrekking hebben geleid, vindt als regel niet
plaats. Alleen in bijzondere gevallen, ter beoordeeling van den
Directcur-Generaal der Posterijen, Telegrafie en Telefonie, kan
gehcele of gedeeltelijke terugbetaling van deze gelden geschieden.
3. Voor elke toelating tot het onderzoek ter verkrijging van een
verklaring van bevoegdheid als bedoeld in artikel 2 van deze
machtiging is verschuldigd een bedrag van 5 gulden.
Art. 17.
De macht iginghouder verbeurt een boete van f xo tot f 1000
voor elke overtreding van eenige bepaling dezer machtiging en
voor eiken dag, waarop hij na den termijn, bij de oplegging dezer
boete gesteld, voortgaat met ingebreke of in overtreding te zijn,
een boete van f 10 tot f 100. Voor de toepassing van het in dit
artikel bepaalde wordt geen enkele ingebrekestelling vereischt.
De Minister van Waterstaat beslist over het aanwezig zijn der
gronden voor het opleggen der boete, over de hoegrootheid van
de boete, alsmede de gegrondheid van een beroep op overmacht.
Bij de uitgevers van dit boek zijn tevens verschenen:
J. Roorda Jr.

Handboek der Radio-techniek
Voor vaklieden en meergevorderde amateurs. 2e geheel bijgewerkte
lng.fl.4.90. Geb II. 5.90.
druk met 1 40 teekeningen en 6 foto's.

Ir. J. A. J. Bouman & J. Roorda Jr.

Radio-technisch vademecum
Gegevens en vraagstukken uit de radio-techniek, met uitgewerkte
voorbeelden voor studeerenden, vaklieden en serieuze amateurs met
Ing. fl. 2.75. Geb. fl. 3.50.
160 afbeeldingen en schema's.
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