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Dit boekje over foutzoeken in radiotoestellen is zoo be
scheiden in omvang dat het als handleiding gevaar zou loopen
voor zeer onvolledig door te gaan, moest hier niet allereerst

-

toegelicht worden welk bijzonder doel bij de samenstelling
ervan werd nagestreejd.
Vele handboeken voor den radioreparateur, waar ze over

\\\ ;

joutzoeken spreken, behandelen breedvoerig zoogezegd alle
mogelijke defekten, en geven daarbij telkens de meest waar
schijnlijke foutoorzaken aan.
Eerlijk gezegd, we hebben ons altijd afgevraagd of dit wel

*
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de beste opvatting was.
Een volledige handleiding voor den

mr

radioreparateur zou

naar ons inzicht moeten bevatten:

Si •

l" De grondbeginselen der electriciteit, daarbij aansluitend

’ i:
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de studie der samenstelling en werking van het radiotoestel;

3f

deden of verkeerde instelling), en daaruit voortspruitende sto

2° De studie der mogelijke foutoorzaken (defekte onder
ringen in de Werking van het radiotoestel;

Si

3U De methode om bij een storing met goed bepaalde symp

fel. !

tomen de foutoorzaak ie vinden (te lokdiseeren);
40 De bespreking van de uitrusting om de foutoorzaken weg
ie nemen, m.a.w. om de herstelling uit te voeren, en van dit
herstellen zelf.
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In de geneeskunde vinden We een soortgelijke indeeling
terug. We verwijzen resp. naar de anatomie of ontleedkunde
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(leer van het menschelijk lichaam), de pathologie en sympto

:

matologie (resp. leer der ziekten en der symptomen), de diag
nostiek (kunst om uit de symptomen het soort ziekte te her
kennen), en de therapie (geneeskunst).
De studie der foutoorzaken en overeenkomstige storingen
in het radiotoestel (2u) zou op zich zelf reeds het onderwerp
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kunnen uitmaken van een afzonderlijk en zelfs lijvig boek-

*

1

deel.

!
i
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Het wegnemen der foutoorzaak, wanneer deze eenmaal
werd vasigesteld (4°), betreft meestal routine werk, dat bij
gevolg (afregelen en instellen der spanningen inbegrepen) als
de materieele zijde van het « radio herstellen » kan beschouwd
worden. We laten het in dit werk onbesproken. Het werd in
andere werken herhaaldelijk en Voortreffelijk behandeld.
Blijven het 1° en het 3°. Ze werden in volgende bladzijden
uitgewerkt, ontdaan van alle bijkomstigheden.
De beginselen der electriciteitsleer Werden in Deel I slechts
zooveel besproken als strikt noodzakelijk bleek Voor de in
Deel II behandelde studie van het radiotoestel.
Deze laatste op haar beurt moet vooral leiden tot het her
kennen van de verschillende stroomkringen in dat geheel van
honderden onderdeden dat het radiotoestel uitmaakt. Dit her
kennen der stroomkringen achten we van zeer groot belang.
Hoe ingewikkeld en vreemd een schakelschema van een of
ander toestel ook op eerste zicht mag blijken, het is in hoofd
zaak toch altijd op een zelfde wijze samengesteld wanneer
men de stroomkringen gaat beschouwen. Eens dat men de
stroomkringen ka.n identificeeren, valt het ingewikkelde weg.
De bespreking van bijzondere schakelingen, zooals die voor
automatische sterkteregeling (waar trouwens weinig foutoorzaken in voorkomen), balansschakeling, enz., werd opzettelijk
weggelaten. De lezer die op eigen ha 'd enkele schema's zal
hebben ontleed, zoodat het herkennen der stroomkringen geen
moeilijkheden meer biedt, zal naderhand in deze bijzondere
schakelingen eveneens gemakkelijk inzicht krijgen.
Aldus zou Deel II er den lezer moeten toe brengen, na en
kele oefeningen op eigen hand, om het even welk schakel
schema te kunnen lezen, en ook zich betrekkelijk gemakkelijk
in een vóór hem openliggend chassis van radiotoestel in
te werken.
Het 3°, namelijk het foutzoeken, wordt in Deel III aange
pakt- Hier Werd vooral gedrukt op de noodzakelijkheid me
thodisch te Werk te gaan en logisch te denken. Foutzoeken is
geesteswerk-1 Wie gezond verstand bezit en een tikje initiatief
kan dan al spoedig een baas in het vak Worden, ook zonder
dat daarom dikke handboeken dienen doorgemaakt.
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Na de splitsing van het radiotoestel in een reeks gemakkelijk terug te vinden stroomkringen Wordt het methodisch foutzoekcn zeer eenvoudig. In de meeste gevallen zal het doel be
reikt worden in twee stadiums: het lokoliseeren van den defek~
ten stroomkring (hoofdstuk III), en het lokuliseeren van de
foutoorzaak in den defekten stroomkring (hoofdstuk II).
Naast alle methodisch onderzoek, blijft de ervaring van den
radioreparateur een belangrijke rol spelen. Daar is het slot
woord aan gewijd. De dagelijksche ervaring moet verwerkt ~
worden met de beginselen in dit werk vooruitgezet. Zich zelf
oefeningen opleggen in het lezen van steeds meer en meer
ingewikkeld*2 schakelschema's is noodzakelijkBeknopt als dit werk Werd gehouden, biedt het ook het
voordeel dat al diegenen, radiohandelaars en electriciens in
’t bijzonder, die door de huidige beroerde omstandigheden
zich verplicht zien zelf aan fouizoeken te doen, dit in een
minimum tijd kunnen aanpakken, met een goede k°ns op
succes in de overgroote meerderheid der gevallen.
Foutzoeken wordt interessant werk wanneer het methodisch
Wordt uitgevoerd. In dit verband drukken We den wensch uit
dat, door de studie van dit boekje, velen, die het foutzoeken
in radiotoestellen tot hiertoe veeleer als een beproeving aan
vaardden, voortaan er wat meer vreugde in mochten vinden.
7 April 1942.

Ir. A. H. VAN HOECKE.
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DEEL I.
ELECTRISCHE STROOMKRINGEN.
HOOFDSTUK I.
De electrische Stroomkring in het algemeen.

I'

1. De electrische stroom.
De meesten onder ons hebben electriciteit in huis.
Draden, in buizen gelegd, werden langs de muren
van onze kamers aangebracht of ingewerkt. Snoeren
dalen van de zoldering neer naar de electrische lampen
en luchters. De telefoon, waarvan we weten dat ook
die electrisch werkt, verbindt ons langs draden met de
buitenwereld. Zelfs de « draadlooze » heeft zijn an
tennedraad. En neemt men het ontvangtoestel onder
handen om het eens van binnen te bekijken, dan is het
wel iedereen bekend dat het er daar alles behalve
« draadloos » uitziet!
Waar sprake is van electriciteit treft men draden aan
in een of anderen vorm. Men zegt dat deze draden
den electrischen stroom geleiden.
2. Goede en slechte geleiders der electriciteit.
De draden voor electrische geleiding zijn meestal
in rood koper uitgevoerd. Koper en alle andere metalen
zijn goede geleiders der electriciteit, de eene meer, de
andere minder.
De meeste andere stoffen daarentegen geleiden de
electriciteit slecht; sommige zelfs, practisch gesproken,
geleiden ze heelemaal niet. Onder de slechte geleiders
zijn alleen deze laatste voor ons van belang. Ze wor
den isoleerende stoffen genoemd.
Als dusdanig vernoemen we: rubber, katoen, zijde,
paraffine, zekere oliën, kwarts, caliet, en vele andere.
In ’t bijzonder worden rubber, katoen en zijde gebruikt
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om de draden die den electrischen stroom geleiden te
omringen. Aldus bestaat er geen gevaar meer dat, door
accidenteele aanraking met andere goede geleiders,
een gedeelte der electriciteit verloren' gaat, of neven
wegen inslaat die haar niet waren toebedacht.
3. Natuur van den electrischen stroom.
Wat eigenlijk gebeurt in een geleider wanneer hij
door een electrischen stroom doorloopen wordt is
steeds met een zekere geheimzinnigheid omringd ge
weest. Vele geleerden hebben zich sinds vele tientallen
jaren beijverd klaarte in hel geval te krijgen.
Bij gebrek aan tastbare vaststellingen heeft men ver
ondersteld dat de electrische stroom bestaat uit een ver
plaatsing in zelfde richting en zin van een zeer groot
aantal kleine, zelfstandige zoogenoemd electrische la
dingen (anderen zeggen: electrisch geladen bestanddeeltjes der materie; die discussie heeft nochtans geen
rechtstreeksch practisch belang). Deze worden electronen genoemd. De electrische lading van alle electro- .
nen is identisch de zelfde. Men noemt ze negatief.
4. Electrische potentiaal.
Een lichaam dat electrisch geleidend is, en geen
electrische verschijnselen vertoont, noemen we elec
trisch neutraal. Er komen nochtans een zeer groot aan
tal electronerf in voor, waarvan evenwel de invloed op
geheven wordt door een overeenkomstige hoeveelheid
ladingen van anderen aard, en daarom positief ge
noemd worden. We laten deze verder onbesproken.
Wanneer op dit lichaam een supplementaire hoe
veelheid electronen aangebracht wordt, dan ontstaat
onder de electronen een neiging om voor elkaar te
vluchten. Hoe hooger het aantal electronen boven het
normale aantal wordt opgevoerd, hoe grooter die
neiging. Men zegt dat er op het lichaam een electrische
potentiaal bestaat. Deze is in dit geval negatief, zooals we ook de electrische lading der electronen negatief
hebben genoemd.

7

Wanneer aan het electrisch neutraal lichaam een
hoeveelheid electronen onttrokken wordt, dan ont
staat een neiging om het tekort aan electronen terug
aangevuld te krijgen. Men spreekt ook in dit geval van
het bestaan van een electrische potentiaal. Ze wordt
echter in dit geval positief genoemd, in tegenstelling
met het negatieve karakter dat we haar in het vorige
geval toedachten.
Na aldus de begrippen negatieve en positieve po
tentiaal te hebben omschreven, ligt het voor de hand
de potentiaal van het neutrale lichaam door de waarde
nul te kenmerken. In ’t bijzonder de aarde, die in het
algemeen als electrisch geleidend mag beschouwd wor
den, bevindt zich, electrisch gesproken, op potentiaal
nul. Alle geleidende lichamen die met de aarde in ge
leidende verbinding staan nemen ook de potentiaal
nul aan (voor zoover in de aardverbinding geen elec
trische stroom ontstaat).
• 5. Potentiaalverschil of spanning.
Wanneer de bioscoop- of schouwburgvertooning
ten einde loopt verdringea de rnenschen zich vóór den
uitgang, en het is met een gevoel van ware opluchting
dat men, na de benauwdheid van den te engen uitgang
te hebben doorstaan, op de straat terecht komt. De
nauwe doorgang beteekent een weerstand voor den
stroom rnenschen, die de zaal verlaten. Vóór den door
gang verdringing, drukte, spanning, na den doorgang
opluchting, ontspanning!
Met de electronen gaat het niet anders. Wanneer
ze door een weerstand
(electrische weerstand in
dit geval) in hun bewe
ging geremd worden,
kan men zich voorstellen
stroomrichting der electronen
dat ze zich als het ware
ophoopen vóór den
Fig. I. - V/aar do cloclfonon inqjjn heerjcht eon
weerstand (fig. 1). Een
negatieve potentiaal ion opzichte van hot punt waar
do electronon uittreden.
maal den weerstand

+
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voorbij kan men de strooming dezer electronen terug
als normaal aannemen. Aan de ingangszijde is de
dichtheid der electronen dus grooter, en men zegt dat
de negatieve electrische potentiaal aldaar grooter is
dan aan de uitgangszijde. Dit legt ons uit waarom aan
de ingangszijde van een electrischen weerstand een
negatieve potentiaal wordt vastgesteld ten overstaan
van deze aan de uitgangszijde. Men zegt nog dat over
den weerstand een potentiaalverschil, of ook nog een
spanning ontstaat. Men merkt de ingangszijde met het
teeken — (min), de uitgangszijde met het teeken
+ (plus).
Bemerking.
Wanneer in een schakeling gesproken wordt van
de potentiaal in een bepaald punt, wordt altijd bedoeld
de potentiaal in dat punt ten opzichte van de potentiaal
in een ander punt dat als referentie dient. Alle poten
tialen in een schakeling worden dus vergeleken met de
potentiaal van dat referentiepunt. Feitelijk gaat het
dus altijd om potentiaalverschillen, en men spreekt
evengoed van de spanning in een punt A als van de
potentiaal in dat punt A.
In de meeste radiotoestellen worden alle potentialen
(of spanningen) gemeten ten overstaan van de poten
tiaal van het chassis, dat gewoonlijk op zijn beurt
met de aarde in verbinding staat. De potentiaal van
het chassis (aarde) neemt men als referentie poten
tiaal aan.
6. Toepassing: Aansluiten van een voltmeter.
Een voltmeter is een toestel om spanningen (poten
tiaalverschillen) te me
R
ten. Het toestel heeft twee
+
aansluitklemmen respec
l
tievelijk met H- en — ge
^{T)±
vL/voltmeter
merkt. Wanneer we de
spanning over een ejec- --------------------------- ---------

vwvwv

trischen weerstand willen
2 - Em v°1,mctor«"«*"*» «in negatieveiicm
_
verbonden worden non de jijde von den weerstond
meten, dan dient de volt- la«9* «oor do deelreden Ingoon.

meter met zijn negatieve
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klem (-), verbonden te worden met de zijde van
den weerstand waar de electr0nen ingaan (fig. 2). De
positieve klem (+ ) wordt verbonden met de zijde
langs waar de electronen uitgaan.

|

7. De electrische stroomkring.
Wanneer er sprake is van een strooming in meest
algemeenen zin, dan kunnen twee gevallen voorko
men:
1) De strooming doet zich voor van een eerste punt
naar een tweede, anders gezegd: er is een aan
vangspunt en een eindpunt. Dit is het geval met
water- en gasleidingen.
2) De strooming geschiedt in gesloten kring. Het is
in dit geval steeds dezelfde stof die in den stroom
kring rondvloeit. Als voorbeeld kan hier gelden:
het koelwater van automobielmotoren.
Op electrisch gebied kunnen de twee gevallen zich
eveneens voordoen.
De verplaatsing van electrische ladingen van een
punt naar een ander vinden we terug b.v. bij bliksemneerslag.
Alle stroomen die we te beschouwen hebben in
deze inleiding komen daar
entegen voor in een op zich
zelf gesloten stroombaan.
We beschouwen hier dan
ook uitsluitend gesloten
stroomkringen. De meest
algemeene voorstelling van
een electrischen stroom
kring is deze volgens fig. 3.
Fig. 3. • Iedere electrische stroomkring bevat een of Behalve
meerdere generatoren en verbruikers.

.

de
.

gelddefS
.

1

Zelf,
1

1• •

komen daarin noodzakelij
kerwijze twee elementen voor die we kunnen noemen:
de generator G en de verbruiker V.
De generator is in den stroomkring het element dat
oorzaak is van den electrischen stroom. Net als een
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pomp in een waterleiding jaagt de generator de electronen in den electrischen stroomkring rond. Als gene
ratoren kunnen optreden: de dynamo’s en alternatoren
der electrische centrales, droge batterijen (b.v. zaklampbatterijen), accumulatoren, en vele andere gene
ratoren van bijzonderen aard. Onder deze laatste tref
fen we de electronenbuizen aan (radiolampen, waar
over meer in volgende hoofdstukken).
De verbruiker is het element dat den electrischen
stroom benuttigt. In den verbruiker wordt de electri
sche energie steeds omgezet in een anderen vorm van
energie, hetzij licht, of warmte, of drijfkracht, enz. Bij
de verdere uiteenzetting laten we die verbruikers bui
ten beschouwing waar de electriciteit wordt omgezet
in mechanische drijfkracht (de electrische motoren).
Dit kunnen we gemakkelijk doen, vermits we ons hier
beperken bij de studie der radio-ontvangsttechniek.
Er kunnen in een zelfden stroomkring meerdere
generatoren en verbruikers voorkomen.
8. Richting van den electrischen stroom.
Reeds werd gezegd dat een generator in een elec
trischen stroomkring werkt als een pomp. Hij haalt
electronen uit de zijde A van den stroomkring (zie fig.
3), en hoopt deze als het ware samen aan de uitgangszijde B. Het punt B krijgt dan een negatieve poten
tiaal, en men zegt dat het de negatieve pool van den
generator uitmaakt. Klem A noemt men de positieve
pool. De negatieve pool wordt weer aangeduid door
het teeken —, 'de positieve door het teeken + . Van de
negatieve pool uit, waar een overvloed van electronen
voorkomt, zullen deze over den verbruiker heen zich
begeven naar de positieve pool, waar een tekort aan
electronen heerscht. Het teveel aan de eene zijde en
het tekort aan de andere zijde worden door den gene
rator onderhouden. De electrische stroom van B over
den verbruiker naar A is bijgevolg bestendig. Men
noemt hem gelijkstroom.
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De electrische stroom neemt dus, buiten den genera
tor, de richting van de negatieve pool naar de positieve
pool. Nochtans had men, vóór de electronentheorie
ingang vond, bij overeenkomst, een stroomrichting
aangenomen , en wel deze van A (positieve pool) over
den verbruiker naar B (negatieve pool). Deze convenlioneele stroomkring is tegengesteld aan de werkelijke
stroomrichting.
9. Karakteristieken van den electrischen stroomkring.
Electrisch gesproken onderscheiden wij in den elec
trischen stroomkring: 1) de electromotorische kracht,
uitgedrukt in volt en voorgesteld door E. Ze geeft een
maat voor de stuwkracht die de generator bij machte
is in den electrischen stroomkring te voorzien; 2) de
electrische stroomsterkte, ze wordt uitgedrukt in am
père en voorgesteld door I. Ze geeft een maat voor
het aantal electronen die in de tijdseenheid, namelijk
per seconde, in ieder punt van den electrischen stroom
kring voorbijkomen. In de stroomkringen die we te
beschouwen hebben, de antenne stroomkringen uitge
zonderd, is de stroomsterkte in ieder punt even groot;
3) de electrische weerstand, deze wordt uitgedrukt in
ohm en voorgesteld door R. Deze weerstand hangt af
van het metaal waaruit den stroomkring is opgebouwd,
en van de afmetingen ervan. De electrische weerstand
beperkt in den electrischen stroomkring het aantal elec
tronen die er in rond vloeien, beperkt dus de stroom
sterkte (vergelijk met den stroom menschen bij den
uitgang der bioscoop- of schouwburgzaal).
Om te besluiten kunnen we zeggen dat de electri
sche stroom het effekt (het uitwerksel) is van de elec
tromotorische kracht in den stroomkring. Daarbij is
de electrische weerstand van den stroomkring de fac
tor die de numerieke verhouding tusschen de stroomsterkte en de electromotorische kracht beheerscht.
In fig. 3 vinden we de electromotorische kracht en
de stroomsterkte op de gebruikelijke wijze voorgesteld
met hun symbool en richting.
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10. De wet van Ohm.
Wiskundig gesproken kunnen we, wat hierboven uit
gedrukt werd, vertolken
door de wet van Ohm.
Ze luidt:
E
I = -7T (!)
R
We zeggen: de
stroomsterkte I in een
stroomkring (in ampère)
is gelijk aan de door den
generator in den stroom
kring aangebrachte elec- Fig. 4. - Dc cloclromotorischo kracht E verdeelt zich
over de weerstonden R,. R,. R
tromotorische kracht E
(in volt) gedeeld door den electrischen weerstand R
van den stroomkring (in ohm).
11. Uitbreiding van de wet van Ohm.
Wat we onder 7 den verbruiker hebben genoemd,
bestaat in den electrischen stroomkring meestal uit een
reeks afzonderlijke elementen die elk voor zich electrische energie omzetten. Beschouwen we b.v. in fig.
4 een electrischen stroomkring met een zeker aantal
verbruikers in serie geschakeld: Ri, R2, Ra, enz. De
stroomsterkte in al die verbruikers is nauwkeurig de
zelfde. Evenwel ontstaat over elk van die verbruikers
een spanning die in het algemeen verschillend is. Voor
ieder verbruiker, b.v. R2, kan men opnieuw de wet
van Ohm formuleeren, en wel op de volgende manier:
de stroomsterkte I door den verbruiker is gelijk aan
de spanning E2 over den verbruiker, gedeeld door den
weerstand R2 van den verbruiker.
Veralgemeenend kunnen we nog schrijven
E
I = ^ (2)
R
mits voor R den weerstand te nemen van den be
schouwden verbruiker, en voor E de spanning over
den zelfden verbruiker.
/
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Deze formule kan ook als volgt geschreven worden:

E = R x I (3)
Deze drukt uit dat de spanning E over een verbruiker
met weerstand R gelijk is aan de stroomsterkte I door
dien verbruiker, vermenigvuldigd met den weerstand
R van dien verbruiker.
In een electrischen stroomkring waarin een electromotorische kracht E bestaat, en over elk der verbrui
kers resp. spanningen Ei, Es, Es, enz. voorkomen, heeft
men
E = Ei 4- Es 4- E.... enz. (4)
12. Serieschakeling van verbruikers.
In fig. 4 vinden we meerdere verbruikers achter
elkaar geschakeld wat we noemen in serie. De geza
menlijke of resulteerende weerstand van Ri, Rs en Rs,
is dan gelijk aan de som der drie weerstanden. Aldus
is :

R = Ri + Rs 4- Rs (3)
De stroomsterkte door elk der weerstanden is de

zelfde.
13. Parallelschakeling van verbruikers.
In fig. 5 stellen we een electrischen stroomkring
voor waarin twee ver
bruikers Ri en Rs naast
elkaar geschakeld lig
gen, wat men in parallel
of in nevenschakeling
noemt.
In dit geval is de
Fig. 5. • Dc shoomitcrlte I verdoel! ïieh over bolde
woonlanden /t, cn W.
stroomsterkte I door den
generator geleverd gelijk aan de som der stroomsterkten resp. voorkomend in de verbruikers Ri en Rs. Dus
is:

I = h 4- Is (6)
De resulteerende weerstand wordt gegeven door de
betrekking:
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R*X Ra

R = Rz + R2

/yx

{/)

Hier is de spanning over elk der weerstanden de

zelfde.
14. Inwendige en uitwendige weerstand in den
stroomkring.
De generator is in het algemeen ook verbruiker. Hij
bezit immers ook een zekeren weerstand die we Ri
zullen noemen (fig. 3), waarin een gedeelte der-door
hem opgewekte energie zal verbruikt worden. Zoo zal
ook over den generator een spanning
Ei = Ri x I
te beschouwen vallen (zie betrekking 3).
Wanneer men deze van de door den generator op
gewekte electromotorische kracht aftrekt, bekomt
men de zoogenoemde klemspanning van den genera
tor. Deze spanning kan men daadwerkelijk met een
meettoestel aan de klemmen van den generator op
meten. Den eigen weerstand R. van den generator
noemt men zijn inwendigen weerstand.
Al de andere weerstanden in den stroomkring zijn
uitwendig aan den generator, en men zegt dat ze allen
bijeen genomen, den uitwendigen weerstand in den
stroomkring uitmaken (Ru). De totale weerstand R
van den stroomkring is gelijk aan de som van den in
wendigen en van den uitwendigen weerstand van den
generator. Dus is
R = Ri + Ru (8)
De electromotorische kracht in den stroomkring ver
deelt zich bijgevolg over den inwendigen en over den
uitwendigen weerstand, en wel evenredig met die
beide weerstanden.
15. Electrisch vermogen in een verbruiker omgezet.
Het electrisch vermogen N dat in een verbruiker om- '
gezet wordt, b.v. in warmte, is te berekenen uit de
stroomsterkte 1 in ampère door den verbruiker, verme- *
nigvuldigd met de spanning E in volt over den ver/
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bruiker. Het electrisch vermogen N wordt berekend in
watt. Men heeft:
N = E x I (9)
We hebben gezien onder 11 dat E = RxI (3),
Dus is ook:
N = R xIx I
of nog:
N = R x I2 (10)
Betrekking (2) uit 1 1 geeft anderzijds:
E
R
(9) geeft dus ook:
E2

N~(H)

Een weerstand die als onderdeel in een radiotoestel
wordt gebruikt is geconstrueerd
voor een bepaalde maximale
stroomsterkte I max. Overeenkomstig daarmee is hij in staat een
T
ZAOOnzeker maximaal electrisch vermogen N<« in warmte om te zetten.
<00(1
E «<2oV
Dit wordt gegeven door betrek-

king (10)

3500K-

Nd = R x (U)2 (12)
+
Bij de keuze van een weerstand
I = 0.020A
dient men derhalve, benevens zijn
weerstand in ohm, in het oog te Kg. 6. • Een eenvoudig voorbeeld.
houden: ofwel de maximaal door
te laten stroomsterkte Ima* (zijn doorlatingsvermogen),
ofwel het maximaal om te zetten vermogen Nd (zijn
dissipatievermogen).
16. Voorbeelden van berekening.
1) Een droge batterij treedt in een stroomkring op
als generator (fig. 6). E = 120 volt, Rt = 100 ohm. In
den stroomkring komen twee verbruikers voor van
resp. 2400 en 3500 ohm (Ri en R2).
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V

!

a) Stroomsterkte:
E
E
120
R
R. + R, + Ra
100 + 2400 + 3500
= 0,020 ampère
b) Spanningen over de onderscheiden weerstan
den :
E. = R, X I = 100 X 0,020 = 2,0 volt.
E, = R, x I = 2400 x 0,020 = 48 volt.
E, = R2 x I = 3500 x 0,020 = 70 volt.
De betrekking E = E. + E- + Ei + ... is voldaan, want

2,0 + 48 + 70=120.

_______

c) Klemspanning E* van
den generator:
Ek = E — Ei
= (120-2,0) volt
= 118 volt.

JL I ■ 0.005 A *>

cx
o
o
o
o

h=

2) In den plaatstroomkring van een hoog
frequent versterkingslamp
dient een weerstand ge
7. - Hoeveel waH moei weerstand ft kunnen
schakeld te worden van Rg.
opslorpen?
10.000 ohm (fig. 7). De
normale stroomsterkte bedraagt 0,005 ampère. Er
wordt gevraagd of een weerstand van 0,5 watt dissipatievermogen zou volstaan.

I mnx = 0,005 ampère.
R = 10.000 ohm.
Uit (10) volgt:
N = R x P = 10.000 x (0,005)2 = 10.000 x 0,000025
Dus is:
N = 0,25 watt.
De voorgestelde
worden.

weerstand

mag

dus

gebruikt
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HOOFDSTUK II.
De electrische Stroomkring en Wisselstroom.
17. Aard van den wisselstroom.
In fig. 3 hebben we een generator beschouwd die de
electronen steeds ophoopt langs dezelfde zijde, name
lijk B. Nu zijn er nochtans vele generatoren die beur
telings de electronen aan de ééne zijde, dan aan de
andere zijde, dan terug aan de eerste zijde, enz., ophoopen. Ze wekken, wat men een wisselspanning
noemt, op. De electrische stroom, die in den stroom
kring tot stand komt, volgt de wisselingen van de span
ning getrouw. We krijgen in dit geval een wissel
stroom.
De weerstand die aan den doorgang van den wis
selstroom in de verschillende elementen van den
stroomkring geboden wordt, is in het algemeen grooter dan deze die we tot hiertoe hebben beschouwd.
Men noemt hem den wisselstroomweerstand, of schijn
baren weerstand, of nog impedantie.
18. Frequentie.
Het aantal dubbele wisselingen van de spanning,
dus ook van de stroomsterkte, gedurende één seconde,
noemt men frequentie. Al naar de grootte dezer fre
quentie zijn de wisselstroomverschijnselen zeer ver
schillend.
Men onderscheidt:
1) De industrieele wisselstroom; het is deze van
het wisselstroomnet, waarin per seconde 30 dubbele
wisselingen voorkomen; men zegt dat de frequentie
50 perioden per seconde of 50 hertz bedraagt.
2) De wisselstroomen met geluidsfrequentie. We
noemen ze gewoonlijk laagfrequent wisselstroomen.
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De frequentie kan gaan van 16 tot 15.000, practisch
nochtans slechts van 50 tot 10.000 perioden per se
conde.
3) De wisselstroomen met radiofrequentie. We
noemen ze gewoonlijk de hoogfrequent wisselstroo
men. De frequentie gaat van 10.000 tot 60.000.000
perioden per seconde en meer. Bij een bepaalde samenstelling worden de stroomkringen, die met deze
frequenties werken, trillingskringen genoemd. In plaats
van hoogfrequent wisselstroomen, spreekt men dikwijls van hoogfrequent trillingen.
Bemerking.
De frequentie wordt dikwijls in kilohertz aange
geven. 1 kilohertz is gelijk aan 1 000 hertz, zij 1 000
perioden per seconde.
19. De condensator in den wisselstroomkring.
Een condensator bestaat uit twee geleidende, dicht
tegenover elkaar geplaatste massa’s (beleggingen of
armaturen), gescheiden door een isoleerende tusschenlaag. De condensator wordt in de schakelschema’s
voorgesteld zooals in fig. 8.
De electrische grootte van een condensator wordt
gekenmerkt door zijn capaciteit, voorgesteld door C.
Deze grootheid is evenredig onder meer met de op
pervlakte der beleggingen. Ze wordt gemeten in farad.
Het millioenste deel van
de farad noemt men microfarad (afkorting ,UF).
In gelijkstroomkringen
speelt de condensator geen
rol, voor zoover we alleen
doorloopende verschijnsels
beschouwen. Inderdaad, de
condensator laat de electroFig. 8. • Allct doof lich voor oliof do londcniator
nen, wegens zijn samen
wiueUlroom doorlioh
stelling, niet door.
In de wisselstroomtechniek daarentegen speelt hij
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een zeer belangrijke rol. Immers, de beweging der electronen heeft bij wisselstroom een heen- en weergaand
karakter. De electronen worden bij de eene wisseling
op een der beleggingen van den condensator opgeladen
(b.v. op de eerste zijde), resp. onttrokken (aan de
tweede zijde) ; bij de daaropvolgende wisseling terug
gehaald (van de eerste zijde), resp. terug aangevoerd
(op de tweede zijde), enz.
Alhoewel de isoleerende tusschenlaag de electronen
niet doorlaat bestaat er dus toch een wisselstroom in
den stroomkring. Alles doet zich voor alsof de con
densator wisselstroom doorliet.
Wanneer nu de capaciteit van een condensator ver
groot wordt, dan is de hoeveelheid electronen, die er
beurtelings heenvloeien en er van terugkomen, grooter. Bijgevolg laat, bij manier van spreken, een conden
sator met grootere capaciteit een sterkeren wisselstroom
door. Men zegt dat hij aan den wisselstroom een kleineren weerstand biedt, of nog, dat zijn wisselstroomweerstand (schijnbare weerstand, of impedantie) klei
ner is. Dus: hoe grooter capaciteit, hoe
kleiner wisse 1 stro om weers t and.
20. De spoel in den wisselstroomkring.
Wanneer we een geleider in den vorm van een spoel
wikkelen, dan verkrijgen we, zooals we verder zien,
een versterkt electromagnetisch veld.
Dit heeft voor gevolg dat de spoel in den electrischen stroomkring zich verzet tegen iedere verande
ring in de stroomsterkte. Bijgevolg zal de spoel, in een
wisselstroomkring geplaatst, aan den wisselstroom een
bijzonderen weerstand bieden, die we haar reactantie
noemen. Ze behoudt daarbij eveneens haar gewonen
gelijkstroomweerstand. De resulteerende weerstand
der spoel is dan haar wisselstroomweerstand of impe
dantie (nochtans niet gelijk aan de som van reactantie
en gelijkstroomweerstand).
De eigenschap van een spoel, aldus weerstand te
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bieden aan den wisselstroom, hangt af van een karak
teristieke waarde der spoel, haar zelfinductiecoefficient
genoemd. Deze wordt door L voorgesteld en in henry
uitgedrukt. Hoe grooter zelfinductiecoeffi
cient,
hoe
grooter
wisselstroomweers tand.
21. Capaciteit en zelfinductiecoefficient bewerken
tegenovergesteld effekt in den wisselstroomkring.
Hooger zagen we dat voor grooter capaciteit de
wisselstroomweerstand kleiner wordt; daarentegen
wordt bij grooter zelfinductiecoefficient in den stroom
kring de wisselstroomweerstand grooter.
Anderzijds stelt men vast dat bij stijgende frequen
tie de wisselstroomweer
stand van een condensator
vermindert, terwijl de wis
selstroomweerstand van
een spoel verhoogt.
Wanneer in een zelfden
wisselstroomkring, conden
sator en spoel achter el
kaar, dus in serie, worden
Fig. 9. • Ktptcilo'l cn iclfinductie. in ccn
viucMroomlring, heffen elkaar in tclcro maJo op.
geschakeld, dan werken ze
in tegengestelden zin, en heffen elkaar in zekere mate
op (fig. 9).
22. Resonantie.
Men ziet in dat in een stroomkring, waarin een
wisselspanning opgewekt wordt met een bepaalde fre
quentie (b.v. 50 perioden), er zekere waarden van C
en L moeten bestaan, waarbij deze beide elementen
eikaars effekt volledig opheffen.
In die omstandigheden blijft in den stroomkring
alleen de gelijkstroomweerstand over van de geleiders
waaruit hij is samengesteld. Vermits de totale weer
stand in den stroomkring dan door zijn kleinste waarde
gaat, bereikt de wisselstroomsterkte haar hoogste waar
de. Men zegt dat zich in den stroomkring resonantie
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voordoet. Een electriscKe stroomkring waarin van het
resonantieverschijnsel gebruik wordt gemaakt, noemt
men een trillingskring.
23. Toepassing der resonantie in de radiotechniek.
Bij resonantie komt dus in den electrischen wisselstroomkring de grootste stroomsterkte voor, dit wil
zeggen het grootste effekt. Nu worden in de antenne
van een radio-ontvanginstallatie een groot aantal hoog
frequent spanningen opgewekt, ieder met een bepaalde
frequentie overeenkomstig de zendfrequentie van den
betrokken zender. Nochtans wenschen wij bij de ont
vangst slechts één dezer hoogfrequent spanningen te
------------------------------------ [benuttigen. We zullen die
uitzeven met behulp van
het resonantieverschijnsel.
Inderdaad, beschouwen
g r[~
r Sn _
we een eenvoudigen ingangsstroomkring van een
radio-ontvangtoestel (fig.
10). De spanningen in den

meL T

Fig. io. - Do jriiüngiiring ii gaai hoi iicriu aan ho» antennestroomknng
frillen voor do frequentie waarbij bol offol» van den

kondontaior da» van do spoel ophef».

.

.

I

op■

gewekt, worden overgedra-

gen naar den regelbaren trillingskring II. Daarin ko
men een spoel met zekere L, benevens een regelbare
condensator (draaicondensator), voor.
Door regeling van de capaciteit C van den conden
sator (afstemming), brengt men den trillingskring II
in resonantie met de hoogfrequent spanning die men
wenscht te benuttigen. Voor die frequentie bekomt
men het grootste effekt, dus ook de grootste luidsprekersterkte in den ontvanger.
Men noemt selectiviteit van zulken stroomkring zijn
vermogen om de gewenschte frequentie uit naburige
te onderscheiden.
De selectiviteit van den geheelen ontvanger heeft
dezelfde beteekenis. Ze verhoogt met het aantal in re
sonantie gebrachte trillingskringen.
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HOOFDSTUK III.
Koppeling van de electrische Stroomkringen
onderling.
24. Het begrip « veld ».
Tot hiertoe hebben we alleen electrische verschijn
selen bestudeerd binnen de electrische geleiders. Noch
tans blijven ze daarbij niet beperkt; ook de ruimte bui
ten de geleiders neemt er deel aan.
De electrische verschijnselen in de ruimte kunnen
op hun beurt nieuwe electrische verschijnselen doen
ontstaan in stroomkringen of geleiders welke in die
ruimte voorkomen.
Zoo kan een electrische stroom in een geleider oor
zaak zijn dat een kompasnaald, op eenigen afstand er
van aangebracht, van haar evenwichtstand afwijkt.
Bijgevolg kan een eerste stroomkring, of een gedeel
te ervan, invloed uitoefenen op afstand. Men kan van
een zekere invloedsfeer spreken. In electriciteit noemt
men dat een veld. Zoo kan een veld benuttigd worden
om electrische verschijnselen van een eersten stroom
kring naar een volgende over te brengen. Men spreekt
in dit geval van koppeling der twee stroomkringen
door dit veld.
25. Electrisch veld en electrische koppeling.
Iedere electrische lading, dus ook die van een electron, veroorzaakt in zijn omgeving een veld, electrisch
veld genoemd. Dit veld bestaat, onverschillig of de la
ding in beweging is (geval van electrischen stroom)
of stilstaat (lading op een condensator b.v.).
Wanneer een andere geleider of om het even welk
geleidend lichaam in dit veld voorkomt, ontstaan daar-
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op eveneens electrische ladingen, dus electrische po
tentialen. Men zegt dat er spanningen op worden ge
ïnduceerd. Het is dus volstrekt niet noodzakelijk dat
de geleider den vorm neemt van een stroomkring.
De koppeling die aldus tusschen twee geleidende li
chamen (of geleiders) kan bestaan noemt men in dit
geval electrische koppeling (omdat ze met behulp van
het electrisch veld tot stand komt).
Het electrisch veld kan in de ruimte kunstmatig be
perkt worden door een zoogenoemde afscherming.
Deze bestaat uit een metalen plaat (metaalgaas vol
staat reeds) die op onveranderlijke potentiaal wordt
gebracht, en daartoe meestal geleidend met de aarde
verbonden wordt.
26. Voorbeeld uit de praktijk.
Betrekkelijk groote wisselspanningen komen in een
radio-ontvangtoestel hoofdzakelijk voor in de plaatverbinding van de eindlamp. Rond de betrokken ge
leiders ontstaat een electrisch veld. Stuurroosterverbindingen die in dit electrisch veld gelegen zijn, wor
den gemakkelijk den zetel van geïnduceerde spannin
gen. Deze op hun beurt geven gemakkelijk aanleiding
tot storingen in de werking van het radio-ontvang
toestel (genereeren b.v.).
De invloed van dergelijke electrische velden kan
onderschept worden door de stuurroosterverbindingen
degelijk af te schermen (met metalen kous b.v.).
27. Magnetisch veld en magnetische koppeling.
We weten allen dat een magneet stukjes ijzer aan
trekt, ook een andere magneet aantrekt of afstoot.
Hier bestaat dus ook beïnvloeding op afstand, dus
invloedsfeer, dus veld. Dit veld is nochtans van een
gansch andere natuur dan het electrische. Men spreekt
hier van het magnetisch veld. Een koppeling die door
het magnetisch veld tot stand komt noemt men magne
tische koppeling. We zullen deze echter in den loop
dezer uiteenzetting niet ontmoeten.
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28. Electromagnetisch veld en electromagnetische
koppeling.
Een magnetisch veld wordt evenwel niet alleen door
een magneet te voorschijn geroepen. Ook wanneer
een electrische stroom door een geleider vloeit, of op
welke andere manier ook zich voordoet, ontstaat er
rond de stroombaan een magnetisch veld.
Een electrische stroom is niets anders dan een groote hoeveelheid zich in een bepaalde richting bewegende
electronen. In dit geval wordt het magnetisch veld
opgewekt door het feit dat de electronen zich be
wegen.
Anderzijds weten we dat het electrisch veld van de
lading der electronen zich met de electronen mee ver
plaatst.
Aldus verkrijgen we rond een geleider waarin
stroom vloeit terzelfdertijd een electrisch en een mag
netisch veld. Men noemt dit veld ineens het electro
magnetisch veld.
Bij beïnvloeding op afstand met behulp van het
electromagnetisch veld, spreekt men van electromag
netische koppeling.
29. Voorbeeld uit de praktijk.
Tusschen de stroomkringen I en II van fig. 10
heerscht een electromagnetisch veld. Naarmate de kop
peling tusschen de spoelen I en II dichter is, verhoogt
de in II opgewekte electromotorische kracht.
Bemerking.
In den wisselstroomkring 11 is geen generator voor
handen zooals we ons die tot hiertoe hebben voorge
steld. Er wordt evenwel in de spoel van stroomkring
II een electromotorische kracht opgewekt, en alles doet
zich voor zooals in den stroomkring van fig. 3.
30. Galvanische koppeling (of stroomkoppeling).
Naast de electrische en electromagnetische koppe
lingen, die herhaaldelijk in de radiotechniek voorkomen,
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mag ook de galvanische
koppeling niet onbespro
ken gelaten worden. Ze
speelt eveneens een belang
rijke rol.
Bij de twee eerstge
noemde koppelingen be
staat er geen geleidende
' verbinding tusschen de gekoppelde stroomkringen.
Bij de galvanische koppeling wel.
De beide stroomkringen hebben in dit geval één of
meerdere onderdeden gemeenschappelijk. Het zijn
deze gemeenschappelijke elementen die de koppeling,
ditmaal de galvanische koppeling, tot stand brengen.
Van een veld is er hier. dus geen sprake.
Zij (fig. 1 1) een eerste stroomkring I, waarin een
generator en meerdere verbruikers in serie geschakeld
zijn. Zij een tweede stroomkring II, waarvan een on
derdeel, b.v. R.2, ook behoort tot den eersten stroom
kring. Dan is duidelijk dat een stroom in I eveneens
een stroom in II voor gevolg zal hebben.
Wijziging der verschijnselen in I brengt overeen
komstige wijziging in II teweeg. Stroomkring II is met
stroomkring 1 galvanisch gekoppeld. De verbruiker Ra
is het koppelelement.
31. Voorbeeld uit de praktijk.
In een wisselstroom radiotoestel is de gelijkrichter,
die aan de verschillende lampen de noodige hoogspan
ning bezorgt, een element dat gemeen is aan meer
dere stroomkringen. Wil men galvanische koppeling
vermijden, dan moet er voor gezorgd worden dat de
gelijkrichter een zoo laag mogelijken weerstand biedt.
Hoofdzakelijk wordt hier wisselstroomweerstand be
doeld. De electrolytische condensatoren na den gelijk
richter hebben onder meer voor doel dezen wissel
stroomweerstand zoo laag mogelijk te maken.
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32. Belangrijkheid der koppelingen.
Praktisch alle electrische toestellen, electrische uit
rustingen, enz., radio-ontvangtoestellen in het bijzon
der, bestaan uit een min of meer groot aantal stroom
kringen, elk met hun generator of althans electromotorische kracht en een of meerdere verbruikers.
Deze stroomkringen staan niet los en onafhankelijk
van elkaar; ze zijn onderling met elkaar gekoppeld
op een der drie hooger vermelde wijzen: door elec
trische, electromagnetische of galvanische koppeling.
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DEEL II.
HET RADIO-ONTVANGTOESTEL.
HOOFDSTUK I.
Straling.
33. Frequentie en golflengte.
We weten allen dat de radio uitzendingen ons ont
vangtoestel bereiken door de zoogenaamde radiogol
ven in de ruimte.
Denken we een oogenblik aan de golven der zee.
De afstand in meter tusschen twee op elkaar volgende
golftoppen noemt men de golflengte. Een gelijkaar
dig begrip vinden we terug bij de radiogolvingen. De
golflengte is karakteristiek voor een uitzending van
radiogolven.
We weten ook dat het de radiogolving is die de
• trillingskringen van het ontvangtoestel aan het trillen
brengt. En daar duikt dan het begrip frequentie op
dat we in een vorig hoofdstuk reeds bepaalden. De
golflengte der radiogolving en de frequentie der daar
uit voortvloeiende trilling in een trillingketen zijn door
een eenvoudige betrekking verbonden, namelijk:
golflengte in meter =

300.000

(13).

frequentie in kilohertz
We kunnen dus zeggen dat een trillingskring met resonantiefrequentie van b.v. 1 000 kilohertz geschikt is
om een zender met golflengte van 300 meter te ont
vangen. Zoo beschouwd, spreekt men dikwijls van een
trillingskring voor 300 meter golflengte; daarmee
wordt bedoeld een trillingskring met resonantiefrequentie van 1000 kilohertz.
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34. Electromagnetische straling.
Een trillingskring is samengesteld uit een spoel en
een condensator. In het algemeen zijn de afmetingen
ervan klein ten overstaan van de karakteristieke golf
lengte, in de beteekenis die we daar hooger aan gege
ven hebben. In die voorwaarden spreken we van een
gesloten trillingskring. L en C zijn geconcentreerde
zelfinductie en capaciteit.
Wanneer hoogfrequent stroomen in zulken trillings
kring voorkomen ontstaat in de omgeving van dien
stroomkring een electromagnetisch veld, zooals we dat
vroeger reeds hebben uiteengezet. Dit veld reikt niet
zeer ver, en heeft met radio uitzending niets te maken.
Wanneer evenwel de afmetingen van den trillings
kring grooter gemaakt worden ten overstaan 'van de
karakteristieke golflengte, treedt langzamerhand een
nieuw verschijnsel op. De energie door den generator
geleverd wordt niet uitsluitend meer verbruikt in de
verbruikers, die als samenstellende deelen van den
trillingskring tusschenkomen. Een gedeelte van de
energie verwijdert zich van den trillingskring weg, de
ruimte in. Men zegt dat deze energie uitgestraald
wordt. Het verschijnsel noemt men electromagnetische
straling.
Men spreekt ook nog in dit verband van het elec
tromagnetisch veld van den straler (of zender). Het
is een bijzonder geval van datgene dat we onder num
mer 28 hebben leeren kennen. Het is eigenaardig
naar den vorm en naar de effekten, als gevolg van
de bijzondere omstandigheden waarin het wordt
opgewekt (namelijk door hoogfrequent wisselstroom
in een trillingskring met betrekkelijk groote af
metingen.
Het is deze electromagnetische straling die het zen
den mogelijk maakt.
35. De antenne.
Voorwaarde voor straling is, zooals we hooger aan-
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wezen, dat de afmetingen van den trillingskring vol
doende groot zouden ge
maakt worden ten over
staan van de golflengte.
Dit kan men bereiken
door de geconcentreerde
zelfinductie en capaciteit
van den trillingskring te
Rg. 12. - In ccn antonncitroomlring herVcnt men
verdeelen over zijn gangcmaUclijk den v»j«elttrt»omlring mot zclfinductio en
lapacitcit.
sche lengte. In plaats van
geconcentreerde zelfinductie en capaciteit krijgt men
dan verdeelde zelfinductie en capaciteit.
In feite wordt de zelfinductiespoel voor het groot
ste gedeelte losgewikkeld, dus uitgestrekt. De conden
sator zou men kunnen uitvoeren met beleggingen van
groote oppervlakte, op grooten afstand van elkaar
aangebracht. Beide veranderingen aan den condensa
tor zouden zoodanig kunnen bemeten worden, dat
daarbij de capaciteit juist even groot bleef.
Indien we den tot hiertoe beschouwden vorm van
gesloten trillingskring wijzigen zooals hierboven aan
gegeven, en daardoor de electromagnetische straling
mogelijk maken, en dus ook de uitzending van radio
golven, dan komen we tot den bekenden antennevorm van fig. 12.
Deze bestaat uit een horizontaal dradennet hoog bo
ven de aardoppervlakte opgehangen. Dit dradennet
staat met behulp van den antenne afvoerdraad D en
de koppelspoel L* in verbinding met de aardoppervlak
te. Deze laatste is als een min of meer goede geleider
voor electriciteit te beschouwen, zoodat ze met het
horizontaal dradennet als het ware de twee beleggingen
van een reusachtigen condensator uitmaakt (geteekend
in stippellijnen).
De zelfinductie zit in de betrekkelijk groote lengte
rechte draad, benevens in de koppelspoel L* onder
aan in de antenne. De koppelspoel L* koppelt de antennekring met de zendinstallatie op den beganen
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grond. Langs daar worden in de antenneketen de electromotorische krachten opgewekt, die aanleiding ge
ven tot de hoogfrequent stroomen. Deze worden het
grootst bij resonantie van de antenneketen. Dan ook
wordt de meeste energie uitgestraald.
Zooals bekend zal men de aardoppervlakte, wan
neer deze geen voldoende waarborg van electrische ge
leiding biedt, vervangen door een metaaldradennet op
enkele meter boven de aarde aangebracht. Zulke op
stelling noemt men tegengewicht. De capaciteit komt
alsdan voor tusschen de antenne en dit dradennet.
Zulke bijzondere soort trillingskringen, waarin ver
deelde zelfinductie en capaciteit voorkomen, worden
open trillingskringen genoemd.
36. Radiotelegrafie.
Voorgaande beschouwingen hebben ons duidelijk
gemaakt dat, mits aan den trillingskring grootere af
metingen te geven, het uitstralen van energie uit de
zen trillingskring mogelijk wordt. Deze straling brengt
in de ruimte een electromagnetische golving teweeg.
Ze is te vergelijken met de golving die we in het wa
ter waarnemen wanneer de oppervlakte ervan, b.v.
door het erin vallen van een steen, in beweging wordt
gebracht. De golving die we in de ruimte bekomen kun
nen we nu aan zenderzijde volgens afspraak (morse
code) onderbreken en terug herstellen, in een bepaalde
volgorde, en aldus signalen op grooten afstand over
brengen. Daarin bestaat de radiotelegrafie.
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HOOFDSTUK II.
Waarin bestaat nu de Radiotelefonie?
37. Overbrenging van het geluid op afstand langs
draadloozen weg.
Doel der radiotelefonie is het gesproken woord of
de muziek, in één woord het geluid, op grooten af
stand over te brengen, zonder dat er een waarneem
baar verbindingsmiddel voorhanden is.
Het geluid ontstaat door trillingen van de ons om
gevende lucht. De microfoon is het toestel dat die lucht
trillingen in electrische spanningen omzet. Deze op hun
beurt geven aanleiding tot wisselstroomen in een geschikten electrischen stroomkring. De frequentie de
zer wisselstroomen ligt tusschen 50 en 10.000 perio
den per seconde. In het algemeen komen telkens een
gansche bundel wisselstroomen met verschillende fre
quentie te zamen voor.
Rechtstreeks uitstralen van deze wisselstroomen is
niet mogelijk, eerstens daar hun frequentie te laag ligt
(daarmee zouden zeer groote golflengten overeenstem
men) ; tweedens, daar we hier niet te doen hebben
met één enkele frequentie, waarmee we den uitstralen
den trillingskring zouden kunnen in resonantie
brengen.
Daarom wordt voor de draadlooze overbrenging der
geluidstroomen als Volgt gehandeld.
Een hoogfrequent stroom in een open trillingskring
kan door straling aanleiding geven, in de ruimte, tot
een golving die op grooten afstand doordringt. Een
geluidswisselstroom daarentegen kan, zooals hooger
gezegd, niet uitgestraald worden. Laten we dus de geluidspanningen inwerken op de hoogfrequent spannin
gen. Laten we ze als het ware inenten op deze laatste.

32

\.

Dit proces, dat modulatie genoemd wordt, geeft ons
een nieuwen trillingsvorm, die nog altijd hoogfrequent
karakter bezit. Geeft deze nieuwe hoogfrequent span
ning in een open trillingskring aanleiding tot overeen
komstige hoogfrequent wisselstroomen, dan blijft uit
straling mogelijk. Tegelijkertijd draagt nu echter de
golf ook den vorm der geluidstrillingen met zich.
De hoogfrequent golf die in de ruimte de geluids
trillingen op grooten afstand overbrengt noemt
men de draaggolf. De geluidstrillingen zelf noemt men
moduleerende trillingen, of kortweg de modulatie. De
resulteerende uitgestraalde golf noemt men de ge
moduleerde golf.
Bij de ontvangst dienen de twee samenstellende .
deelen der gemoduleerde golf opnieuw gesplitst te
worden. De draaggolf heeft haar werk verricht, en mag
verwijderd worden. De moduleerende trillingen daar
entegen zullen verder benuttigd worden.
38. Ontvangst der Radiotelefonie.
Voortgaande op hetgeen we onder het voorgaande
Krachtversterking

Spanningvyersterking

Antenne'T'
U- Ajslcir-

ming

HF veraterking

Detectie

I
-v«-

iignaabtrooman
vwdingstroomen

Voeding

LP venter'-

king
I

king

Luid
spreker

I

Net

Fig. 13. - Schematisch lan men om her even wclko
radio-ontvangstinstallatio voorstellen roods hierboven.

nummer hebben uiteengezet, kunnen we in een ontvanginstallatie voor telefonie onderscheiden (fig. 13) :
1) De ontvangst-antenne, in groote lijnen opgevat
naar dezelfde beginselen als de zendantenne; in de
ontvangst-antenne worden door de op haar aanko
mende hoogfrequent golven electromotorische krach
ten opgewekt. Ook de ontvangst-antenne is een open
trillingskring waarin deze electromotorische krachten
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overeenkomstige hoogfrequent stroomen tot stand
brengen.
In tegenstelling met de zendantenne, wordt de ont
vangstantenne tegenwoordig slechts zelden meer in re
sonantie gebracht met de uitzending (alleen in bijzon
dere gevallen, b.v. bij autoradiotoestellen en der
gelijke).
Daar in de ruimte honderden hoogfrequent golven,
voortkomende van evenveel zenders, elkaar kruisen,
vinden we in den open trillingskring der ontvangst
antenne overeenkomstig honderden hoogfrequent
stroomen terug, de eene sterker dan de andere, en in
het algemeen met verschillende frequentie.
2) De afstemming: De antennekring is gekoppeld
met één of meerdere regelbare trillingskringen waarin
eerstgenoemde op zijn beurt electromotorische krach
ten opwekt. Wanneer ontvangst van een bepaalden
zender gewenscht wordt, brengt men die één of meer
dere regelbare trillingskringen in resonantie met de
frequentie van dien zender. Daartoe worden die krin
gen afgestemd. Gevolg daarvan is dat in die kringen
voor die ééne frequentie veel sterker effekten, name
lijk hoogfrequent stroomen, ontstaan.
Deze grootere stroomsterkten geven eindelijk op
nieuw aanleiding tot grootere spanningsverschillen tusschen stuurrooster en kathode der eerste versterkingslamp, en vandaar tenslotte grooter geluidsterkte in den
luidspreker.
Door de afstemming wordt dus één hoogfrequent
trilling sterk bevoordeeld ten nadeele van al de an
dere (selectie der gewenschte uitzending).
3) De hoogfrequent versterking: De geselectionneerde hoogfrequent trilling blijft nochtans in het algemeen zeer zwak. De hoogfrequent spanning, beschikbaar op het stuurrooster der eerste lamp, wordt vóór
iedere andere bewerking tot op een zeker peil ver
sterkt.
4) De detectie (soms verkeerdelijk demodulatie ge-
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noemd) : Hier wint men uit de gemoduleerde hoog
frequent spanningen de laagfrequent spanningen te
rug. Dit geschiedt door de gemoduleerde spanningen
gelijk te richten (zie ook verder onder 40, Diode).
5) De laagfrequent versterking: De door detectie
bekomen laagfrequent spanningen (geluidspanningen) *
worden nu op hun beurt versterkt.
6) De eindversterking: Zoohaast de laagfrequent
spanningen voldoende sterk zijn, komt het er op aan
een generator (de eindlamp) te voorzien, die voldoen
de energie kan leveren om den luidspreker te voeden.
Deze laatste trap van het ontvangtoestel zorgt dus
voor de krachtversterking, terwijl tot dan toe alleen
spanningsversterking voorkwam.
7) De luidspreker: Deze zet de geluidswisselstroomen terug om in trillingen der lucht, en stelt aldus het
geluid opnieuw samen.
8) De voeding: Dit is het gedeelte der installatie
dat zorgt voor de noodige spanningen op de electroden der lampen, en dus ook voor de energie noodig
om de krachtversterking mogelijk te maken.
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HOOFDSTUK III.
De Radiolamp:
Begrippen over samenstelling en werking.
39. Electronenemissie.
Tot hiertoe zagen we de electronen zich bewegen
in de electrische geleiders. Nochtans treden die elec
tronen, die we beschouwen als kleine negatieve elec
trische ladingen, in bijzondere gevallen buiten de ge
leiders op.
Een van die gevallen ligt aan de basis van de wer
king der electronenbuizen of radiolampen.
Wanneer een geleider op voldoend hooge tempera
tuur wordt gebracht, wordt hij omgeven van een zoo
genoemde electronenwolk. Deze bestaat uit een me
nigte electronen die gedurende een zeer korten tijds
duur de stof verlaten, om er terug in te verdwijnen.
Zekere geleiders zooals wolfram, in het bij
zonder bariumoxyde en
andere, bezitteh die ei
genschap in sterkere ma
te.
Karakteristiek voor dit
i
verschijnsel
is dat de
Fïg. 14. - De ifroom door de batterij E. geleverd «luit |
lich over de ruimte lunchen kathodo h en anodo o.
electronen zich niet blij
vend van den geleider verwijderen zoolang geen ver
dere bijzondere omstandigheden hen daartoe dwingen.

40. De diode.
Zoodra men echter in de nabijheid van den op vol
doend hooge temperatuur gebrachten geleider een an
deren geleider brengt met positieve potentiaal ten op
zichte van den eersten geleider, worden de electronen,
als kleine zelfstandige negatieve electrische ladingen,
er door aangetrokken.
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Indien we de schakeling van fig. 14 verwezenlijken,
dan vloeit op doorloopende wijze een electronenstroom
van den op temperatuur gebrachten geleider k (we
noemen die verder steeds kathode) naar den po
sitief geladen geleider a (verder steeds plaat of
anode genoemd). Deze stroom vloeit in een gesloten
stroomkring rond, namelijk van de anode a door de
anodebatterij Ea, en zoo terug naar de kathode k. De
anodebatterij En is de generator.
Kathode en plaat worden in een luchtledig gemaakten ballon ondergebracht, en vormen alzoo wat
men de diode noemt, of lamp met twee electroden.
De electronenstroom kan in de lamp slechts in één
enkele richting vloeien, namelijk van kathode k naar
anode a. Inderdaad, zoohaast de anode negatief gela
den moest worden ten opzichte van de kathode, zou
den de electronen afgestooten worden, in plaats van
aangetrokken. Alle electronenstroom zou onderbroken
worden.
Wordt op de anode een wisselspanning aangelegd
(die dus beurtelings positieve en negatieve ladingen
op de plaat aanbrengt), dan zal in den genoemden
stroomkring alleen stroom vloeien telkens de plaat po
sitief geladen is. De diode is daarom als gelijkrichter te
gebruiken, en ook als detectiemiddel.
We vinden in de moderne radiotoestellen de diode
terug in deze beide functies (gelijkrichterlamp voor
de noodige hoogspanning, diode of duodiode voor de
detectie).
De diode biedt daarentegen geen versterkingsmoge-

lijkheden.
Als diode komen onder meer de Europeesche lam
pen AB1 en AB2 voor.
Meestal wordt de diode nochtans in een zelfden bal
lon ondergebracht met andere lamptypen zooals triode of pentode. Zoo het Europeesche type ABC1, de
Amerikaansche typen 75 en 6B7.
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41. Triode.
Met de uitvinding van de triode begon pas de ont
wikkeling der versterkingslamp; ze wordt bekomen
door toevoeging van een nieuwe electrode aan de
diode (fig. 15), namelijk
het stuurrooster g, ge
plaatst tusschen de ka
thode k en de anode a.
Zooals de naam het
aanduidt is het stuur
rooster uitgevoerd, niet
als volle electrode (dan
Fig. is.. Toevoeging .on h«> «»uur,ooi»er«vcnchaft ZOuden de electronen er
versterking! mogeli|kheid.

niet doorheen kunnen),
maar wel in roostervorm.
Het is opgesteld op den weg der electronen, en regelt
er de beweging van. De mogelijkheid van regeling
ontstaat, doordat het potentiaalverschil tusschen stuur
rooster en kathode maatgevend is voor het aantal
electronen dat per tijdseenheid van de kathode naar
de plaat overgaat. Wanneer tusschen stuurrooster en
kathode een hoogere spanning aangebracht wordt,
gaan de electronen gemakkelijk door: de stroom in
de plaatketen stijgt; wanneer die spanning daarente
gen kleiner wordt gemaakt, daalt de plaatstroom, en
kan zelfs volledig afgesneden worden. De rol van het
stuurrooster is dus te vergelijken met die van een
kraan of een ventiel in een waterleiding.
Ziehier nu hoe de toevoeging van dit stuurrooster
toelaat versterking te verwezenlijken. Zij in fig. 15,
voor een stuurrooster spanning van 1 volt de plaat
stroom 5 milliampère. Brengen we de stuurroosterspanning op 3 volt. Dit beteekent een verhooging van
2 volt. Veronderstellen we dat de plaatstroom dan 1 0
milliampère groot wordt. Aldus zou een spannings
verandering van 2 volt op het stuurrooster een plaatstroomverandering van 5 milliampère tot stand bren
gen.
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Schakelen we in de plaatketen een weerstand R»,
b.v. van 20.000 ohm. In het eerste geval (stuurroosterspanning= 1 volt) zal het spanningsverlies over
dezen weerstand bedragen:
Et = 20.000x0,005= 100 volt,
en in het tweede geval (stuurroosterspanning = 3
volt) :
E2 = 20.000 x 0,010 = 200 volt.
De verandering van spanning op het stuurrooster
ten overstaan van de kathode, namelijk 2 volt, brengt
dus over den weerstand R* een spanningsverandering
teweeg van 100 volt. Met deze triode zou bijgevolg
een spanningsversterking van 50 kunnen bereikt
worden, in de hooger vooropgezette omstandig
heden.
Gedurende lange jaren was de triode de eenige
beschikbare lamp voor versterkingsdoeleinden. Naar
mate volmaakter schakelingen werden bedacht, traden
nochtans de onvolmaaktheden van de triode meer en
meer op den voorgrond.
Onder de typen van trioden, die heden nog in ge
bruik zijn, noemen we als Europeesch type de lamp
AC2 en als Amerikaansche typen de lampen 76 en
6C5.
42. De tetrode of schermroosterlamp.
Het voornaamste gebrek der triode vloeit voort
uit de kleine capaciteit die bestaat tusschen de anode
en het stuurrooster.
Hierboven hebben we laten zien dat over den
weerstand Ra (fig. 15) veel grooter spanningsveran
deringen kunnen voorkomen dan op het stuurrooster.
Feitelijk ondergaat de plaatspanning die groote span
ningsveranderingen, vermits de andere zijde van Ra
op een vaste potentiaal ten overstaan van de kathode
staat.
Het bestaan van hooger genoemde capaciteit beteekent dat het stuurrooster in het electrische veld van
de plaat ligt, en dat haar spanning bijgevolg door de
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spanningsv eranderingen der Plaa‘ kan beïnvloed worden.
Door die capaciteit kaf1 dus electrische koppeling
(terugkoppeling) ontstaat» tusschen de plaatketen en
de roosterketen. Dit verschijnsel geeft aanleiding tot
storingen in de werking v»n de hoogfrequent verster
kers die met trioden worden
uitgevoerd.
Hoe wordt daar nu £an
verholpen ?
Onder nummer 25 hebben
we gezien dat een electrisch
veld in de ruimte kan beperkt
worden door een electrisch
scherm. Men is in de triode
16. - Toevoeging van het schormroottcr
den zelfden weg opgegaan Fig.
onderjchcpl de terugwcrling der plaat op hot
stuurrooiter.
Het stuurrooster werd aan
den invloed van het electrisch veld der plaat onttrok
ken door het aanbrengen van een electrisch scherm
gs tusschen de plaat en het stuurrooster (fig. 16).
Deze nieuwe electrode, die men schermrooster
noemt, is eveneens in roostervorm uitgevoerd, want
de electronen moeten er doorheen kunnen om de plaat
te bereiken. We hebben ook gezien dat een electrisch
scherm op een konstante spanning moet gebracht worden om doelmatig te zijn. Het schermrooster wordt op
een konstante positieve spanning gebracht, opdat de
electronen niet al te zeer in hun vaart naar de anode
zouden geremd worden. Deze spanning is in het algemeen kleiner dan de plaatspanning, soms evenwel van
dezelfde grootte-orde.
De schermroosterlampen beantwoorden volkomen
aan de verwachtingen.
De versterking van hoogfrequent spanningen bood
na de invoering der schermroosterlampen geen bijzon
dere moeilijkheden meer.
Enkele voorbeelden van schermroosterlampen voor
hoogfrequent versterking zijn:
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de Europeesche typen E442 (Philips), RENS1204
en RENS1214 (Telefunken) ;
de Amerikaansche typen 24 en andere.
43. De pentode.
De versterkingsmogelijkheden van de schermroosterlamp waren zoo voor
treffelijk dat men weldra
trachtte ze ook voor laagfrequent versterking te ge
bruiken, en meer bepaald
& VWWv-----voor
de eindversterking.
ga
Nochtans moest hier gere
e
kend worden met veel
grootere spanningsveran
deringen op het stuurrooster en in de plaatketen, ver
mits
de versterking daar
Pig. 17. - Het remroojtcf e. laat dan de lamp toe
groofcrc wincWpannlngcn te verwerken.
haar eindstadium bereikt.
Het was alleen na toevoeging van een vijfde electrode gr, het remrooster genoemd, geplaatst tusschen
schermrooster en anode, dat men in dit opzet slaag

de (fig. 17).
Het remrooster is eveneens een roostervormige electrode die aan de kathode der lamp verbonden wordt
(binnen of soms buiten de lamp). Na enkelen tijd werd
dit remrooster ook toegevoegd aan de schermroosterlampen voor hoogfrequent versterkingsdoeleinden. We
kregen aldus de hoogfrequent pentode, die sindsdien
omzeggens geen verandering meer onderging.
Typen van laagfrequent pentoden:
de Europeesche typen: AL1, AL4, AL5;
de Amerikaansche typen: 42, 43, 47.
Typen van hoogfrequent pentoden:
de Europeesche typen: EF5, EF11, enz.
de Amerikaansche typen: 77, 78, 6C5, 6D6, 6J7,
6K7 (*).
(*) De hexode, heptode, triode-hexode en octode, benevens de pentagrid lamp, die voorkomen bij de superheterodyne ontvangtoestellen, Arorden in volgend hoofdstuk behandeld (52).
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HOOFDSTUK IV.
Het Radio-ontvangstoestel als geheel van onderling
gekoppelde Stroomkringen.
44. Onderverdeeling in stroomkringen.
Hooger reeds hebben we er op gewezen dat een ra
diotoestel, zooals de meeste electrische toestellen of
uitrustingen, bestaat uit meerdere gesloten stroomkrin
gen, die onderling gekoppeld zijn. De koppeling kan
op verschillende wijzen geschieden, die in Deel I,
hoofdstuk III, werden behandeld.
We trekken er hier de aandacht op dat de normale
koppeling tusschen verschillende stroomkringen zoo
verloopt dat een eerste stroomkring, b.v. de antennestroomkring, gekoppeld is met een tweede, deze op
zijn beurt met een derde, enz., tot de geluidstrillingen tenslotte in den luidspreker terecht komen. Met an
dere woerden de normale werking van het radiotoestel
veronderstelt dat de in den antennekring geïnduceerde
hoogfrequent trillingen regelmatig voortschrijden van
den eersten naar den laatsten stroomkring.
Toch gebeurt het dat een bepaalde stroomkring
accidenteel gekoppeld geraakt met een vorigen stroom
kring. Men spreekt in dit geval van terugkoppeling.
Wanneer deze niet voorzien werd, heeft ze in het al
gemeen een schadelijken invloed, en dient als foutoorzaak te worden beschouwd. Dit belet evenwel niet dat
terugkoppeling in zekere gevallen wetens en willens
in een schakeling wordt aangebracht om er een be
paald voordeel uit te trekken.
Een voorbeeld van schadelijke terugkoppeling
hebben we leeren kennen onder 42. Op ontkoppe
ling komen we aan het einde van dit hoofdstuk
terug (53).
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Wanneef we zeggen dat de stroomkringen die we
in een radiotoestel kunnen onderscheiden met elkaar
gekoppeld zijn, dan moeten we er nochtans op wijzen,
dat daarmee bedoeld wordën stroomkringen die in
eenig verband met elkaar kunnen staan. In de schakel
schema’s van ontvangtoestellen die verder ontleed wor
den, treffen we stroomkringen aan die wisselstroóm
van het net voeren, benevens veel stroomkringen van
totaal verschillenden aard en samenstelling, b.v. hoog
frequent trillingskringen. Het spreekt van zelf dat
zulke totaal verschillende stroomkringen nooit met
elkaar zullen gekoppeld worden, tenzij accidenteel.
Voor diegenen die zich in de depannagetechniek wil
len opwerken is het van het grootste belang, dat ze
eender welk schakelschema kunnen ontleden in zijn
stroomkringen; dat ze ook den samenhang van de ver
schillende stroomkringen zouden kunnen onderschei
den. In elk van die stroomkringen is terug te vinden
wat we in hoofdstuk I als noodzakelijke bestanddeelen van den stroomkring hebben leeren kennen, te
weten: de generator en de een of meerdere verbrui
kers.
Hieronder ontleden we enkele standaardschakel
schema’s in hun stroomkringen.
45. Geval van een rechtstreeksch ontvangtoestel voor
wisselstroomvoeding.
De stroomkringen kunnen we onderscheiden vol
gens den aard van de stroomen die er in voorkomen.
Zoo vinden we in een wisselstroomtoestel:
1) stroomkringen met 50 perioden wisselstroom;
2) gelijkstroom voerende stroomkringen;
3) signaalstroomkringen (dit zijn de stroomkringen
die de hoogfrequent spanningen, die in den antennekring geïnduceerd worden, verder dragen en ver
werken) .
Het volledig schakelschema staat afgebeeld in fig.
18, terwijl in fig. 19, 20 en 21 dit schakelschema ont
leed is in:
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1) zijn stroomkringen met 50 perioden wissel
stroom (fig. 19);
2) zijn gelijkstroomvoerende stroomkringen (fig.

20);
3) zijn signaalstroomkringen (fig. 21).
In ieder van die drie groepen stroomkringen zijn de
stroomkringen onderling gekoppeld.
46. Stroomkringen met 50 perioden (fig. 19).
Hier vinden we:
1) den primairen wisselstroomkring 1. We hebben
hier te doen met een gesloten stroomkring waarin als
generator de electrische centrale, die het wisselstroomnet voedt, rechtstreeks of onrechtstreeks optreedt. Als
verbruiker vinden we hoofdzakelijk de primaire van
den voedingstransformator;
2), een secondairen wisselstroomkring II; als gene
rator treedt op een secondaire wikkeling van den voe
dingstransformator ; als verbruikers treden op de gloeidraden der lampen 78, 78, 77, 42, benevens het gloei
lampje der schaalverlichting;
3) een secondairen wisselstroomkring III; als gene
rator treedt op een secondaire wikkeling van den voe
dingstransformator, als verbruiker de gloeidraad van
de gelijkrichterlamp 80;
4) een hoogspanningssecondaire die in twee helften
is verdeeld, die beurtelings stroom voeren. Deze beide
helften treden beurtelings op als generator in een
stroomkring die feitelijk gelijkstroomvoerend is.
De pijlen geven in fig. 19 aan in welke richting de
electronen zich bewegen op het oogenblik dat de plaat
1 van de gelijkrichterlamp (een dubbele diode) posi
tief is ten opzichte van de kathode, terwijl de plaat 2
negatief is. Gedurende de volgende halve periode van
de wisselspanning zal de plaat 2 positief worden en de
plaat 1 negatief. De rol van de bovenste helft der se
condaire wikkeling zal op identieke wijze overgenomen
worden door de onderste helft. De stroom in de bui-
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tenketen blijft daarbij steeds in dezelfde richting
vloeien. Het is een gelijkstroom. De uitwendige keten,
die de verschillende verbruikers bevat, wordt onder
volgend nummer besproken.
47. Gelijkstroomvoerende stroomkringen.
In fig. 20 worden de gelijkstroomvoerende stroom*
kringen voorgesteld. Als generator G doet de gelijk
richter dienst waarvan we de bestanddeelen en de wer
king onder voorgaand nummer hebben besproken. De
verbruikers zijn menigvuldig; ze liggen geschakeld vol
gens verschillende ketens, doch allen in parallel op den
generator.
We zullen de stroomkringen beschrijven die betrek, king hebben op de eindlamp; deze voor de overige
versterkingstrappen zijn gelijkaardig.
Om zich een klaar idee te vormen aangaande de algemeene samenstelling van deze gesloten stroomkrin
gen verwijzen we naar fig. 14. In de praktijk nochtans
komen daarin een veel grooter aantal onderdeelen
voor.
De loop der electronen is in fig. 20 voor den eindtrap door de pijlen aangeduid. Vertrekkend van de
plaat a gaan we door de plaatbelasting R* (primaire
van den luidspreker transformator), verder door de
smoorspoel s van den gelijkrichter, daarna door den
gelijkrichter G zelf, zooals onder voorgaand nummer
beschreven, dan terug van den gelijkrichter langs den
kathodeweerstand Rk, naar de kathode k der lamp, en
door de lamp heen van de kathode terug naar de
plaat.
Een soortgelijken stroomkring vinden we bij elke
radiolamp terug. Het is daarom goed zich de samen
stelling ervan stevig in het hoofd te prenten. We ont
houden dat de stroomkring gesloten is over de plaat,
de plaatbelasting, gebeurlijk de ontkoppelingsweer’ standen, den gelijkrichter, den kathodeweerstand, de
kathode, de kathode-plaatruimte, en de plaat.
In vele lampen komen er, buiten de plaat, nog andere
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electroden op een betrekkelijk hooge positieve span
ning voor. Van deze electroden uitgaande kan men
eveneens een gelijkaardigen gelijkstroomkring aanwijzen. Men lette erop dat de verschillende stroomen al
dus uitgaande van de plaat, schermrooster, en zoo
meer, allen te samen terug naar de lamp gevoerd wor
den langs den kathode weerstand Rk.
We wijzen er hier eveneens op dat in radio-ontvangtoestellen in het algemeen geen gelijkstroom voorkomt
in de stuurroosterketens.
Evenwel moet er continuïteit bestaan, dit wil zeg
gen electrische geleiding tusschen het stuurrooster en
de kathode van een zelfde lamp.
Inderdaad, moest dit niet het geval zijn, dan zou de
potentiaal van het stuurrooster niet nauwkeurig be
paald zijn ten opzichte van die van de kathode, wat tot
defekten aanleiding zou geven. Het is omwille van
deze noodzakelijke continuïteit, zooals die ook onont
beerlijk is in gelijkstroomvoerende stroomkringen, dat
we de stuurroosterketens bij de gelijkstroomvoerende
stroomkringen hebben ondergebracht.
Bemerking.
De potentiaal van een stuurrooster ten opzichte van
de kathode der zelfde lamp, gewoonlijk voorspanning
of polarisatie genoemd, wordt betrokken uit het spanningsverlies dat over den kathodeweerstand Rk ont
staat.
48. Signaalstroomkringen.
Signaalstroomkringen noemen we deze die, allen
met elkaar gekoppeld, de ontvangen seinen van den
antennestroomkring overbrengen naar den luidspre
ker, die seinen ondertusschen bewerkende en verster
kende tot ze geschikten vorm hebben gekregen om
den luidspreker te voeden.
De signaalkringen van het te ontleden schakelsche
ma zijn in fig. 21 voorgesteld. Ze zijn genummerd van
1 tot X. De trillingskring I waarin de hoogfrequent elec-
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tromotorische krachten worden opgewekt is electromagnetisch gekoppeld met trillingskring II. Bij reso
nantie is de stroomsterkte hierin maximum, zoodat de
hoogfrequent spanningen tusschen het stuurrooster en
de kathode dan eveneens hun maximum bereiken.
Deze hoogfrequent spanningen beïnvloeden den stroom
der electronen in de lamp (electrische koppeling), die
zich sluit in den stroomkring III (zie de richting der
pijlen). Stroomkring III, die niet in resonantie ge
bracht wordt, is electromagnetisch gekoppeld met tril
lingskring IV. Voor IV, V en VI kunnen we herhalen
wat we gezegd hebben respectievelijk voor II, III en II.
De derde lamp doet dienst als detector. In den stroom
kring VII treffen we niet alleen een hoogfrequent tril
ling, doch ook laagfrequent trillingen aan. De eerste
kan geen nuttige rol meer spelen (het is immers de
draagtrilling). Ze wordt naar de kathode kortgesloten
over den condensator c zoodat ze verder in VII niet
mer voorkomt. De laagfrequent spanningen ontstaan
over PQR. We vinden ze eveneens terug over den zij
tak PSTUVR. Het grootste gedeelte van die spannin
gen vervalt over STU en kan benuttigd worden tus
schen stuurrooster en kathode der eindlamp. Deze bij
zondere koppeling welke half electrisch, half galvanisch
is, noemt men meestal condensator-weerstandkoppeling. De koppelingen met stroomkring IX, en daaropvolgenden stroomkring X, geschieden weer resp.
langs electrischén en electromagnetischen weg.
49. Geval van een rechtstreeksch ontvangtoestel voor
gelijk- en wisselstroomvoeding.
In dit geval kunnen we de gelijkstroomvoerende
stroomkringen, benevens de signaalstroomkringen, in
beginsel voorstellen als in het vorig geval. Voor de
wisselstroomkringen (die bij gebeurlijke gelijkstroomvoeding dus ook gelijkstroomvoerende stroomkringen
worden) komt fig. 22 in de plaats van fig. 19.
We kunnen hier onderscheiden:
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1) een wisselstroomkring voor het voeden der
gloeidraden. De generator is rechtstreeksch of onrechtstreeksch de electrische centrale, die het wisselstroomnet voedt.
De verbruikers vinden we terug in de keten: schakelaar Si, zekering Zi, smoorspoel si, punt M, gloei draden der lampen 75, 43, 78, 6A7 en 25Z5, in serie
geschakeld, voorschakelweerstand R, punt N, smoorspoel S2, zekering za en schakelaar Sa.
2) een wisselstroomkring met denzelfden genera
tor, die wisselspanning aanbrengt op de plaat der gelijkrichterlamp. Deze stroomkring is slechts gesloten
over de gelijkstroomvoerende stroomkringen van het
ontvangtoestel voor de wisselingen van de wisselspan
ning, waarbij de plaat a van de gelijkrichterlamp posi
tief is ten opzichte van de kathode k.
50. Geval van de superheterodyneschakeling met au
tomatische sterkteregeling.
Wanneer we te doen hebben met een superhetero
dyneschakeling dan ziet het schakelschema er uit als
in fig. 23. De wisselstroomkringen met 50 perio
den, en ook de gelijkstroomvoerende stroomkrin
gen, brengen niets nieuws (tenzij de automatisch
geregelde spanningen der hoogfrequent lampen, waar-,
op we hier niet verder ingaan). De signaalkringen
daarentegen zijn iets meer ingewikkeld, en hebben we
afzonderlijk voorgesteld in fig. 24.
De eerste lamp is van een bijzonder type, dat we
oscillator-menglamp noemen (zie onder volgend num
mer) . De trillingskring II brengt op het stuurrooster
dezer lamp de hoogfrequent spanningen aan van den
zender die we wenschen te ontvangen (zij met fre
quentie F). Anderzijds vormen de kathode en de twee
eerste roosters go en goa op zich zelf een triode. Stroom
kring IV is aldus te vergelijken met den plaatkring III
van fig. 21, met dit verschil dat hij, in plaats van ge
koppeld te zijn met een volgenden stroomkring, dit is
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met den bijzonderen trillingskring III. Dit is een geval
van terugkoppeling waarover onder nummer 44 ge
sproken, dat voor gevolg heeft hoogfrequent trillingen
tot stand te brengen in III, en ook in IV. De frequentie
Fo dier hoogfrequent trillingen hangt af van de waarden
van Lo en Co en is essentieel verschillend van die van
den gewenschten zender. De stroomkringen III en IV
met de electroden der oscillator-menglamp waarmee ze
verbonden zijn (kathode, roosters g« en go*) vormen
het oscillatordeel.
De electronenstroom die gaat van de kathode k
naar de plaat a wordt beïnvloed door de spanningen:
van de roosters go en g<m;
2) van het stuurrooster g.
Daar de wisselspanningen die op deze resp. roosters
voorkomen, van verschillende frequentie zijn, krijgen
we door het verschijnsel der zweving, in den plaatstroomkring V, trillingen met een nieuwe frequentie
(F-Fo), die middenfrequentie genoemd wordt.
De trillingskringen II en III worden zoodanig afge
stemd dat de gevormde middenfrequentie steeds een
zelfde waarde behoudt.
Trillingskringen VI, VII, IX en X kunnen aldus
eens voor altijd op diezelfde middenfrequentie afge
stemd worden. Hun onderlinge koppeling biedt ook
niets nieuws.
Als derde lamp hebben we hier een zoogenoemde
duodiodetriode.
Ze is samengesteld uit een duodiode, die als gelijkrichter werkt voor de hoogfrequent spanningen die over
den trillingskring X ontstaan (detectie). De detectiestroomkring is gesloten over de plaat der diode ai, den
trillingskring X, den belastingsweerstand R<i en de
kathode. Laagfrequent spanningen ontstaan over R-i
waarover, in parallel, de keten MNPQ geschakeld ligt.
Een gedeelte der laagfrequent spanningen wordt in
deze keten afgetakt en overgebracht op het stuurroos
ter der triode.
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De overblijvende stroomkringen XI, XII, XlII en
XIV zijn juist dezelfde als in de voorgaande schakel
schema’s.
51. Belangrijke bemerking.
Het overgroote deel der heden in gebruik zijnde
radio-ontvangtoestellen zijn superheterodynes. De in
deel III besproken werkwijzen voor het opsporen der
foutoorzaken worden dan ook behandeld hoofdzakelijk
met het oog op de superheterodyne.
In dit verband zij er hier, na deze bondige beschrij
ving der werking van de superheterodyne, attent op
gemaakt, dat deze steeds kan beschouwd worden als
samengesteld uit volgende drie groote deelen:
1) een hoogfrequent deel (stroomkringen I, II,
III en IV), bevattende den antennekring, gebeurlijk
den hoogfrequent voorversterkingstrap (niet in fig.
23), en de stroomkringen der oscillator-menglamp tot
aan den plaatstroomkring, waarin de nieuwe frequen
tie (middenfrequentie) optreedt;
2) een middenfrequent deel (stroomkringen V
tot en met X), dat eens voor altijd voor een bepaalde
frequentie wordt afgestemd;
3) een laagfrequent deel (stroomkringen X tot
XIV), dat begint met den detectiestroomkring, om be
sloten te worden met den secondairen stroomkring van
den electrodynamischen luidspreker.
52. Bijzondere lampen voor superheterodynes.
Onder voorgaand nummer hebben we gezien dat in
de superheterodyne een trilling wordt opgewekt (in
het oscillatordeel, dat zelf een onderdeel is van het
hoogfrequent deel), en daarna gemengd wordt met
de trilling die we uit den antennestroomkring betrek
ken (menging). In verband met deze bijzondere wer
king van de superheterodyne werden enkele bijzon
dere lampentypen ontworpen, waarvan hieronder
bondig overzicht.
De hexode of lamp met zes electroden dient alleen
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voor het mengen (fig. 25). Op het stuurrooster g
wordt de te ontvangen hoogfrequent trilling met fre
quentie F aangebracht, op het tweede stuurrooster g’
de hoogfrequent trilling met frequentie Fo, voortko-
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Fig. 2$. - Do Hoiode (menglamp).

Fig. 26. • Do hoptode (menglamp).

mende van het oscillatordeel. Zoo is het Europeesche
lampentype AH1.
De heptode of lamp met zeven electroden (fig. 26)
is niets anders dan een hexode waaraan een remrooster gr werd toegevoegd. Uitzondering hierop maakt de

gr WWV---e
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Fig. 27. • De triode-hciode (oicillator-menglamp).

Fig. 28. * Do octodo (oicillator-mcnglamp).

Amerikaansche pentagrid lamp, waaraan we verder
een woord wijden.
58
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De triode-hexode (fig. 27) bestaat uit een triode en
een hexode in eenzelfden ballon ondergebracht. De
triode dient als oscillator. Het stuurrooster go ervan
staat binnen in de lamp in verbinding met het tweede
stuurrooster g’ van de hexode. Het Europeesche lam
pentype ACH1 is hiervan het beste voorbeeld.
De octode of lamp met acht electroden (fig. 28) vereenigt insgelijks de oscillator- en mengdeelen in een
zelfde lamp, maar beide worden achter elkaar door
de electronen doorloopen. Als voorbeeld stippen we
hier best de Europeesche lampentypen AKI, AK2,
enz., aan. De werking dezer soort lampen blijkt duide
lijk uit de uiteenzetting betreffende de superheterodyneschakeling (zie onder 50). In het aldaar bespro
ken schakelschema komt evenwel geen zuivere octode,
maar wel de Amerikaansche pentagrid voor, waarvan
het type 6A7 voorzeker het meest gebruikte is.
De hexode en heptode worden in het algemeen al
leen als menglampen gebruikt. Daarentegen zijn de
triode-hexode en de octode oscillator-menglampen.
De Amerikaansche pentagridlamp is eveneens een
oscillator-menglamp, doch bezit slechts zeven electro
den, daar het remrooster niet voorhanden is.
53. Ontkoppeling.
De schakelschema’s van de fig. 18 en 23 werden
zoodanig geteekend dat de bestanddeelen ervan, alnaar
de rol die ze te spelen hebben, vallen in een der vier
horizontale strooken, resp. voorzien van de vermel
dingen (rechts van de schakelschema’s aangebracht) :
voeding, voorspanningen, ontkoppelingen en koppe
lingen.
Over de voeding en de koppelingen werd voldoende
gehandeld. Voor de bestanddeelen die tusschenkomen
voor het polariseeren van de stuurroosters der ver
schillende lampen verwijzen we naar de bemerking
onder nummer 47. Blijven dan de bestanddeelen voor
de ontkoppelingen.
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Onder nummer 31 werd aangestipt dat de gelijIn
richter in toestellen uit het wisselstroomnet gevoed,
gemakkelijk aanleiding geeft tot galvanische koppeling
tusschen twee of meerdere stroomkringen. Zooiets is
nooit gewenscht, werkt dus ook gewoonlijk storend.
Het leidt meestal tot terugkoppeling, in erge gevallen
tot genereeren.
Om soortgelijk euvel të keer te gaan dient eerst en
vooral den inwendigen weerstand van den gelijkrichter, in ’t bijzonder den wisselstroomweerstand, zoo
klein mogelijk gemaakt te worden. Maar zelfs dat vol
staat in het algemeen niet. Wat dan nog overblijft van
de terugkoppeling moet bestreden worden door een
tegenovergestelde werking: deze wordt ontkoppeling
genoemd.
De ontkoppeling wordt tot stand gebracht (fig. 29)
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Fig. 29. • Zonder ontkoppeling liggen do ttroomkringen
I en II met elkaar galvaniich gekoppeld. Toevoeging
van dc weerstanden R cn R en van de condensatoren
C en C’, maakt / cn II torug onafkrankelijk van elkaar.

door tusschen de positieve en negatieve zijden van
den gelijkrichter (voor een andere gelijkspanningsbron zou hetzelfde gelden) een brug aan te brengen,
bestaande uit een zuiveren weerstand (meestal staafweerstand) R en een condensator C, en dan de benoodigde spanning af te nemen tusschen A en Bt, in plaats
van tusschen A en B. Zulke serieschakeling van weer-
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stand en condensator wordt zooveel maal herhaald als
er spanningen aan electroden van lampen dienen toe
gevoerd. Aldus te werk gaande, kan men de verschil
lende stroomkringen op afdoende wijze onderling ont
koppelen.
Daarbij heeft men de maat waarin ontkoppeld wordt
volledig in de hand. De ontkoppeling is des te beter
naarmate de weerstand R en de capaciteit van den
condensator C grooter zijn.
Hoe de ontkoppeling door deze bijzondere schake
ling eigenlijk tot stand komt is nochtans van onder
geschikt belang voor het doel dat met deze uiteenzet
ting wordt beoogd, namelijk het opsporen van foutoorzaken, en wordt hier dus verder niet behandeld.
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DEEL III.
HET LOKALISEEREN DER FOUTOORZAKEN
IN HET RADIO-ONTVANGTOESTEL.

I

HOOFDSTUK I.
De noodige Meettoestellen.
54. Inleidende beschouwing.
Drieërlei meettoestellen zijn in een herstelwerkhuis
onontbeerlijk te achten. Daar er in de volgende hoofd
stukken herhaaldelijk dient over gesproken, is het goed
er een voorafgaande bondige bespreking aan te wij
den. Deze drie zijn: het universeele meettoestel voor
spanningen en stroomsterkten, de continuïteitsmeter
en de meetzender. Het is niet noodig dat deze toestel
len zeer precies zijn, noch zeer nauwkeurig geijkt.
Voor depannagedoeleinden hoeven ze daarentegen
vooral sterk en practisch te zijn.
55. Het universeele meettoestel.
Dit is een meettoestel voor het meten van spannin
gen in gelijkstroom en wisselstroom, benevens voor
het meten van gelijkstroomsterkten. Voor het lokaliseeren der foutoorzaken wordt het bijna uitsluitend
als voltmeter aangewend.
Zulk meettoestel heeft in goedkoope uitvoering
bijna altijd een niet te verwaarloozen eigen stroomverbruik, dat in ongunstige gevallen een belangrijke fout
op de metingen voor gevolg kan hebben.
Inderdaad, laat ons veronderstellen (fig. 30) dat
door den weerstand R een stroomsterkte I yloeit. Dan
ontstaat over den weerstand R een spanningsverschil
E= (R x I) volt.
Om dit spanningsverschil te meten leggen we een
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voltmeter aan over de
uiteinden van den weert-V\MA/Wl4+---- .
i stand. Dit brengt echter
I--- fw/VWH--- '
met zich mee dat over
den weerstand R een
-\*vy+
tweeden weerstand Rv,
Fig. 30. Hef itroomverbruit van den voltmefor (mef
namelijk
de eigen weer
woerjfand K.) ii oorzaak van een ipanningsvermindoring
tusschon
en ö
stand van den voltmeter,
in nevenschakeling komt liggen. De stroom I die,
vooraleer den voltmeter aan te brengen, in zijn geheel
door R vloeide, verdeelt zich nu over de weerstanden
R en Rv. De stroom in R wordt bijgevolg kleiner, en
het spanningsverschil over zijn uiteinden evenzeer. De
spanning door den voltmeter aangeduid is dus fou
tief, en wel te klein.
Men zal gemakkelijk inzien dat deze fout bij het
meten van spanningen des te kleiner zal worden, naar
mate het stroomverbruik kleiner, dus de eigen weer
stand van den voltmeter grooter wordt. De praktijk
leert dat de eigen weerstand minstens 500 ohm per
volt meetbereik moet bedragen. Goede waarden zijn
1000 of 2000 ohm per volt meetbereik. De totale eigen
weerstand van zulk meettoestel bedraagt voor een
meetbereik van b.v. 300 volt (grootste afwijking voor
300 volt aan de klemmen), en een karakteristieken
weerstand van 2000 ohm per volt meetbereik:
Rv = 2000 ohm/volt X 300 volt = 600.000 ohm.
Het stroomverbruik blijft dan altijd kleiner dan 0,5
milliampère.
Het meten van wisselspanningen komt minder dikwijls voor. Toch moet de mogelijkheid daarvan voorzien worden, en wel voor beide volgende gevallen:
1) voor het opzoeken van foutoorzaken in de
stroomkringen met 50 perioden wisselstroom;
2) voor het gebruik als uitgangsindicator (outputmeter) bij het afregelen der radiotoestellen, onder
werp dat evenwel buiten het bestek van deze uit
eenzetting valt.
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56. De continuïteitsmeter.
De continuïteitsmeter is een kontroletoestel, dat toe
laat na te gaan of tusschen twee vooropgestelde pun
ten een geleidende verbinding bestaat. Zulk toestel
letje is zeer nuttig bij het opsporen der foutoorzaken,
daar deze dikwijls bestaan hetzij in een onderbreking
in een stroomkring, hetzij in een kortsluiting (dit beteekent een accidenteele doorverbinding tusschen twee
punten van een stroomkring of van verschillende
stroomkringen, die bij normaal bedrijf een spannings
verschil vertoonen). Het beginsel waarop dit kontrole
toestel berust is dat men de stroombaan tusschen de
twee vooropgestelde punten in een meetstroomkring
schakelt met bekende electromotorische kracht en be
kende eigen weerstand.
De eenvoudigste uitvoering (fig.'31) is de volgen
de: een voltmeter, met b.v. 6 volt meetbereik, en niet
te hoogen weerstand (rond de 30 ohm per volt meet
bereik) wordt in serie geschakeld met een droge bat
terij (generator) van 4,3 volt. De vrij blijvende zijden
van voltmeter en batterij worden elk voorzien van een
proefsnoer P, eindigende op een proefstift. De twee
proefstiften brengen de meetschakeling in verbinding
met de punten waartusschen men de conti
nuïteit wil onderzoeken.
Naarmate de electrische weerstand van de
stroombaan gelegen tus
schen de aangeraakte
punten grooter is zal de
afwijking van den volt
meter verminderen. Voor
weerstanden grooter dan
Fig. 31. • Een iccr eenvoudige en gcmdtlclijk iclf «amen
enkele duizenden ohm Ie «lellen eontinulleilimolcf.
zal de afwijking practisch niet meer afleesbaar zijn,
Voor het nagaan van de continuïteit van stroomba
nen met hoogeren weerstand neemt men dan zijn toe64
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vlucht tot een soortgelijke opstelling, waar evenwel
de 4,5 volt batterij vervangen wordt door een gelijkstroombron met hoogere spanning (110 volt of meer),
en de vbltmeter door een daartoe geschikt neonlampje.
Men zal wel inzien dat deze opstellingen slechts een
zeer ruw idee kunnen geven van de grootte van den
electrischen weerstand tusschen de aangeraakte pun
ten. De continuïteitsmeters zijn dan ook eigenlijk geen
meettoestellen, doch veeleer aanwijzers of indicatoren.
Is men er op uit telkens ook den juisten weerstand te
kennen, dan moet men ohmmeters aanwenden. Deze
vergen een iets omslachtiger schakeling. Dikwijls zijn
ze samen met het universeele meettoestel onderge
bracht in een zelfde apparaat. In deze uitvoering wordt
een zeer practisch dubbel meetapparaat voor het op
zoeken van foutoorzaken bekomen.
57. De meetzender.
De meetzender is een lokale generator van hoog
frequent trillingen. De frequentie van deze trillingen is
doorloopend regelbaar van nagenoeg 100.000 tot
30.000.000 hertz. Men kan ermede kunstmatig in
den antennekring van een te onderzoeken radio-ontvangtoestel hoogfrequent trillingen aanbrengen, heelemaal te vergelijken met deze die erin te voorschijn ge
roepen worden bij afstemming op uitzendingen met
golflengte van respectievelijk 3000 tot 10 meter.
Het gebruik van den meetzender maakt den technieker onafhankelijk van de plaatselijke ontvangstomstandigheden (storingsniveau, antenne), benevens
van de wisselvalligheid en onregelmatigheid der radiouitzendingen (uurrooster der uitzendingen, sluier-

effekt).
Met den meetzender heeft de technieker trouwens
niet alleen de frequentie in de hand, maar ook de
sterkte der hoogfrequent trillingen. De op het radio
toestel overgebrachte trilling kan ook naar willekeur
gemoduleerd of niet gemoduleerd worden.
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De modulatie geschiedt bij de meetzenders meestal
op 400 perioden. Het is noodzakelijk, voor doeleinden
die met het opzoeken van foutoorzaken in het laagfrequent gedeelte der radio-ontvangtoestellen verband
houden, dat van den meetzender deze 400 periodentrilling afzonderlijk kan betrokken worden.
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HOOFDSTUK II.
Het Lokaliseeren van Foutoorzaken
in den Stroomkring.
58. De mogelijke foutoorzaken in den stroomkring.
Zeer vele defekten van uiteenloopenden aard vin
den hun oorzaak in elementaire fouten in een of an
deren stroomkring. Als elementaire fouten stippen we
aan: eenerzijds onderbrekingen in den stroomkring,
anderzijds kortsluitingen van een gedeelte van den
stroomkring, of met een punt van een anderen stroom
kring.
Onderbrekingen komen voor door slechte soldeerpunten, door gebroken of doorgevreten draden, ver
brande weerstanden, enz. Kortsluitingen zijn het ge
volg van het doorslaan van een condensator, van het
te niet gaan van een isoleerende bescherming of isoleerkous, van accidenteele contacten, in ’t bijzonder
met het chassis, enz.
In moeilijker gevallen is de onderbreking niet vol
ledig. Ze kan zich met tusschenpoozen voordoen. Of
wel zal in den stroomkring, blijvend of met tusschen
poozen, een betrekkelijk grooten storenden weerstand
optreden.
Ook de kortsluiting komt in verschillende graden
voor, en kan bij tusschenpoozen optreden. Wanneer
de storende tot stand gekomen verbinding toch nog
een betrekkelijk hoogen weerstand aanwijst spreekt
men bij voorkeur van het voorhanden zijn van een
lek of verlies.
Het opsporen van een foutoorzaak in een defekten
stroomkring kan, in ’t algemeen gesproken, geschie
den volgens twee werkwijzen. Volgens een eerste
werkwijze wordt op spanning onderzocht met den
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voltmeter. De stroomkring wordt daarom onder span
ning gebracht door het aansluiten van het radiotoestel
aan het net (gebeurlijk aan de batterijen).
Bij de tweede werkwijze daarentegen is dit niet noodig, en mag de stroomkring zelfs niet onder spanning
gebracht worden. Men werkt dan op continuïteit en
wendt den continuïteitsmeter aan.
Naargelang den aard van den defekten stroomkring
zal men de voorkeur geven aan de een of de andere
werkwijze.
59. Het onderzoek van den defekten stroomkring op
spanning.
Zij opnieuw een stroomkring (fig. 32) met gelijk
stroom- of wisselstroomgenerator G en verschillende
verbruikers (weerstanden).
De voltmeter wordt met
een zijner klemmen ver
bonden aan de zijde M van
den generator. De andere
klem wordt voorzien van
snoer en proefstift. Na den
voltmeter ingesteld te heb
Fig. 32. • Het onderzoek op iponnlng lan zeer vlug
ben voor het geschikte
uitgevoord worden.
meetbereik zal men met de proefstift achtereenvolgens
de punten N, A, B, C,... afloopen. In al deze punten,
uitgezonderd F en M zelf, moet de voltmeter spanning aanwijzen.
Is in het punt N geen spanning voorhanden, dan
moet hiervan de oorzaak liggen in een defekt aan den
generator. Meet men in een der punten A, B, C,.., de
laatste punten, namelijk F en M, uitgezonderd, geen
spanning terwijl die wel in het voorgaande punt voor
kwam, dan kan men besluiten: 1) ofwel tot een on
derbreking in den stroomkring tusschen de twee laatst
onderzochte punten; 2) ofwel tot een kortsluiting tus
schen het laatst onderzochte punt en de zijde M van
den generator, waar de voltmeter met een zijner klem
men verbonden ligt.
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Welke van de twee mogelijkheden in kwestie is,
kan gemakkelijk uitgemaakt worden met behulp van
den continuïteitsmeter (na de aansluiting van het toe
stel niet zijn stroombronnen onderbroken te hebben).
Deze methode is voordeelig wanneer in een stroom
kring met gelijkstroom of 50 perioden wisselstroom
meerdere in serie geschakelde verbruikers voorkomen.
60. Toepassing op een plaatstroomkring.
Als type van plaatstroomkring nemen we deze van

fig. 33.
De negatieve pool van den generator is met het
chassis (massa) van het radiotoestel verbonden. Het
is dan ook aan dit chassis dat de negatieve klem van
den voltmeter verbonden wordt, zooals voor bijna alle
spanningsmetingen.
Met de proefstift in N wordt de spanning van den
generator (batterij of gelijkrichter) onderzocht, bene
vens de verbinding met den generator. De meting
in A licht ons in over den staat van weerstand Ri en
condensator Ci. In geval geen spanning gemeten
wordt, is of Ri onderbroken, of Ci naar de massa
kortgesloten. Door de meting in B kunnen we ons
vergewissen hoe L (wat
continuïteit betreft) en
C2 hun rol vervullen in
den gelijkstroomvoerenden stroomkring in kwes
tie, hier een plaatstroom
kring.
De meting in C (klei
ne positieve spanning)
geeft ons even nuttige
aanwijzingen betreffen
de de lamp (voor wat
Fig. 33. • Het meest voorkomende praktische geval.
haar werking als weer
stand betreft), en den condensator O. Geen spanning
in C beduidt: 1) ofwel niet geleiding der kathode-
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plaatruimte der lamp (wegens uitputting der lamp,
ontbreken der gloeispanning, gebeurlijk niet terecht
komen der positieve spanning op de plaat en zoo
meer) ; 2) ofwel kortsluiting van condensator Ck.
Dit is het laatste punt dat voor de spanningsmetingen in aanmerking kómt. Men zal gemakkelijk inzien
dat men in het algemeen met den voltmeter geen zekerheid krijgt over het al of niet onderbroken zijn
van Rk.
Men krijgt wel zekerheid in volgend bijzonder ge
val. Is Rk onderbroken dan ligt het radiotoestel vol
komen stil of is het altijd zeker fel zwak. Het me
ten van de spanning in C ten overstaan van de massa
herstelt echter in zekere mate de verbinding die door
de onderbreking in Rk opgeheven was. Naarvolgens
de eigen weerstand van den voltmeter min of meer
overeenkomt met die van Rk, zal het radiotoestel bij
het meten der spanning in C min of meer normaal
spelen gaan. Doet zich dus bij opsporing eener foutoorzaak dit verrassende feit voor, dan is er wel zekerheid dat Rk onderbroken is.
Het zou evenwel kunnen gebeuren dat om een of
andere toevallige reden dit feit niet geconstateerd wordt
bij het meten der spanning in C. Daarom verdient het
aanbeveling, dat men, telkens men den stroomkring op
spanning onderzocht heeft zooals hooger beschreven,
stelselmatig den weerstand Rk op continuïteit zou on
derzoeken met den continuïteitsmeter. Trouwens kan
deze proef op continuïteit zeer vlug uitgevoerd wor
den. Inderdaad, daar deze proef gebeurt bij afgescha
kelde stroombronnen, en de weerstand Rk langs een
zijde (zijde van C in fig. 33) niet in verbinding staat
met andere weerstanden, is het overbodig voor de continuïteitsmeting, den weerstand Rk langs een van zijn
zijden los te soldeeren.
61. Het onderzoek van den defekten stroomkring op
continuïteit.
Het komt voor dat we alle redenen hebben om aan
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te nemen dat de generator zelf, en de verbinding er
mee, volkomen in orde zijn, en we nochtans vaststel
len dat in den aangesloten stroomkring geen stroom
vloeit. In zulk geval is het dikwijls voordeelig het onderzoek op continuïteit uit te voeren. Het geval onder
volgend nummer behandeld licht dit zeer duidelijk toe.
Zij nog eens de stroomkring van fig. 32 met gene
rator en meerdere in serie geschakelde elementen. Bij
het uitvoeren der proef op continuïteit mag de te on
derzoeken stroomkring niet onder spanning staan. Dit
komt er op neer den generator uit te schakelen, of al
thans te maken dat hij geen electromotorische kracht
levert (b.v. wanneer de secondaire wikkeling van een
voedingstransformator als generator optreedt).
In het eerste geval bekomen we dan een open keten
(fig. 34), waarvan de continuïteit moet onderzocht
worden. In het tweede geval behouden we een geslo-

Fig. 34. • Hot onderzoek op continuïteit bij
uitgcichakddcn generator.

Fig. 35. • Ook wanneer de tflectromotoriiche kracht
uit dezen stroomkring weggenomen wordt blijft hij
gesloten. Om hem te onderzoeken op continuitcit mooi
hij in MN geopend worden.

ten keten, maar deze dient dan toch in een van haar
punten onderbroken te worden om de proef op conti
nuïteit uit te voeren (fig. 35).
Men gaat dan als volgt te werk. In het eerste ge
val wordt de continuïteitsmeter met een van zijn
klemmen aan een der uiteinden van de open keten
verbonden. Zij in fig. 34 het punt N. Men zal stelsel
matig de andere klem van den continuïteitsmeter ach
tereenvolgens in verbinding brengen met de punten
A, B, C, enz. Men doet dit zoolang tot in zeker punt
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geen continuïteit meer aangegeven wordt. De onder
breking zit dan in het element dat geschakeld ligt tusschen de beide laatst onderzochte punten.
Benevens een onderbreking in den stroomkring kan
ook een kortsluiting ontstaan, in t bijzonder met de
massa van het radiotoestel. Met het oog op het onder
zoek naar kortsluiting is het zoo mogelijk te verkiezen,
de zijde van den generator, die met het chassis in ver
binding staat, als punt N te nemen (dus als vast aansluitpunt voor den continuïteitsmeter).
Kiest men N aldus, dan kan het onderzoek naar een
gebeurlijke kortsluiting terzelfdertijd geschieden als
het onderzoek naar de onderbreking. Voor dit laatste
onderzoek volstaat het te zien of de continuïteitsme
ter uitslaat, ja, dan neen. Geeft men daarenboven acht
op de grootte zijner opeenvolgende afwijkingen, dan
kan men daar zeer gemakkelijk uit afleiden of ergens
kortsluiting bestaat.
Inderdaad, de opeenvolgende afwijkingen van den
continuïteitsmeter moeten kleiner worden naarmate
we de metingen in A, B, C,... uitvoeren. Geven
daarentegen de metingen op zeker oogenblik uitsla
gen in stijgenden zin, dan is er blijkbaar iets niet
in den haak: er moet ergens kortsluiting voorhan
den zijn.
Dezelfde beschouwingen kan men maken in het
tweede geval (fig. 35). Men zal de onderbreking
zoo mogelijk aanbrengen, daar waar de stroom
baan aansluit aan de massa. De vaste aansluiting
van den continuïteitsmeter wordt dan op het chassis
gemaakt.
62. Toepassing op een primairén wisselstroomkring.
In fig. 36 hebben we dezen stroomkring, die in alle
wisselstroomtoestellen nagenoeg dezelfde samenstel
ling bezit, voorgesteld. Wanneer op zulk een radio
toestel geen stroom komt, zal men allereerst dezen
stroomkring onderzoeken. Dit kan op spanning gè-
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beuren, doch verloopt in het algemeen toch vlug
ger en ook veiliger op continuïteit.
Door het losmaken van het netsnoer uit het stopkontakt wordt de generator in dezen stroomkring uit
geschakeld. Wat overblijft is een open keten. Vermits
geen enkel punt van dezen stroomkring met de massa
verbonden is, zal men het eene snoer van den continuïteitsmeter bestendig
verbinden met een der
pennen van den dubbe
len stekker, onverschil
lig welke. Verder tasten
we met het tweede snoer
van den continuïteitsmeter de verschillende pun
ten A, B, C,... enz., af, en
zien of de continuïteit
Fig. 36. - Zoohaait cen iocsicl geen jfroom doorlaat, i»
dit onderjocl op continuitcit geboden.
verzekerd blijft. Geeft
de continuïteitsmeter b.v. een afwijking in A en niet in
B, dan besluiten we daaruit dat een onderbreking zich
in de primaire van den transformator voordoet. Is
daarentegen de afwijking in B even groot als in A,
dan wil dit zeggen dat de weerstand tusschen B en A
practisch nul is, bijgevolg dat deze primaire in kort
sluiting ligt. Nochtans mag men in dit bijzonder ge
val niet uit het oog verliezen dat de weerstand van
een primaire wikkeling niet zeer groot is, en dikwijls
onvoldoende om op den continuïteitsmeter verschil in
afwijking te brengen.
63. Bemerking.
Alhoewel de hierboven beschreven methode, name
lijk het onderzoek op continuïteit, voor alle stroom
kringen geldt, blijkt ze toch eenigszins omslachtig,
wanneer men ze toepassen wil op een plaatstroomkring, b.v. deze van fig. 33. Dit vloeit voort uit de
noodzakelijkheid de proef op continuïteit uit te voe
ren bij afwezigheid van de normale spanning op den
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stroomkring. Dit brengt immers met zich mee dat de
lampen niet verhit worden en bijgevolg de ruimte
kathode-plaat niet geleidend is. Deze ruimte doet zich
’ dus in den stroomkring als onderbreking voor. Een
plaatstroomkring zou dus in zijn deelen moeten onder
zocht worden op continuïteit, wat niet practisch is.
*
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HOOFDSTUK III.
Het Lokaliseeren van Foutoorzaken
in het Ontvangtoestel.
64. Inleidende beschouwing.
In de eerste hoofdstukken van deze handleiding werd
uitvoerig over samenstelling en werking van den electrischen stroomkring gehandeld. Naderhand werd be
toogd dat het radio-ontvangtoestel kon beschouwd
worden als samengesteld uit een tamelijk groot aantal
electrische stroomkringen, onderling met elkaar ge

koppeld.
In vorig hoofdstuk leerden we de foutoorzaak op
sporen in een defekten stroomkring. Er blijft dus nog
aan te wijzen hoe in een defekt radiotoestel den de
fekten stroomkring kan gevonden worden.
65. Een woord over methode.
Het depanneeren bestaat voor een deel uit handen
arbeid, voor een ander deel uit geesteswerk. Voor het
eerste is slechts vakmanschap vereischt, voor het twee
de daarenboven methode.
Het opsporen van één enkel defekt onderdeel onder
honderden andere is in het algemeen geen een
voudige opdracht te noemen. Daarom kunnen we
er niet genoeg op aandringen, dat van den beginne
af stelselmatig te werk gegaan zou worden. Het ge
bruik van methode is bij het depanneeren dubbel be
langrijk. Niet alleen doet het tijd winnen, maar het
is ook dikwijls de onontbeerlijke voor waarde om tot
het vinden der foutoorzaak te komen.
Men zou zich kunnen voor doel stellen alle moge
lijke defekten met hun foutoorzaken in een depannagehandboek neer te schrijven. Lofwaardig werk ware dit
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wel, maar of het in dezelfde mate nuttig zou blijken
blijft een open vraag.
Beter dóet men naar ons inzicht met in een depannagehandleiding alleen de elementaire defekten te detailleeren. Voor de andere moet men vooral op zijn ge
zond verstand en methodisch te werk gaan kunnen be
trouwen. Methode is trouwens niets anders dan gezond
verstand. Een zekere dosis opmerkzaamheid en initia
tief zijn daarbij twee gaven die in ’t bijzonder den radiotechnieker ten goede komen.
Methode gebruiken komt neer op het in toepassing
brengen van enkele beginselen.

I,

66. Beginselen van het methodisch onderzoek naar
de foutoorzaak.
Deze beginselen kunnen als volgt samengevat
worden:
1) Het onderzoek naar de foutoorzaak steunt op
feiten, om te beginnen op het defekt zelf. We dienen
dus goed het defekt omschreven te hebben, vooraleer
tot het onderzoek van de foutoorzaak over te
gaan.
2) Het onderzoek naar de foutoorzaak moet geleid
worden; het mag in beginsel nooit willekeurig zijn.
De aanvankelijk ingeslagen richting hangt af van de
feiten onder 1) bedoeld. Gaandeweg komen zich
daar andere feiten bijvoegen, b.v. uitslagen van
metingen; deze kunnen de eerst ingeslagen richting
wijzigen.
3) Het. opsporen van de foutoorzaak is uiteraard
meestal een ingewikkelde opdracht. Om deze fout
oorzaak ten spoedigste te vinden is het best de op
dracht zoo te vereenvoudigen, dat ten slotte de fout
oorzaak voor de hand ligt. De opdracht vereenvoudi
gen bereikt men door gaandeweg in het defekte
toestel gansche deelen af te zonderen, waar de fout
oorzaak zeker niet schuilt (werkwijze door eliminatie).

76

1

i

Aldus wordt het deel omschreven waarin de
foutoorzaak voorkomt (hoogfrequent, middenfrequent of laagfrequent deel) ; daarna in het defekt
deel den trap, in den defekten trap den stroom
kring, en eindelijk in den defekten stroomkring de
foutoorzaak zelf (aan de hand van de werkwijzen be
schreven in vorig hoofdstuk).
4) Indien zulk onderzoek ons doet besluiten dat
zeker onderdeel defekt is, of een andere bepaalde reden
foutoorzaak zou moeten zijn, en we stellen vast dat dit
in werkelijkheid zoo niet is, dan is het duidelijk dat we
ergens verkeerd moeten geredeneerd hebben, of voort
gegaan zijn op valsche feiten. Alles moet dan herbe
gonnen worden, en wel zonder ook maar één enkel
gegeven van het eerste onderzoek te bewaren.
67. Het voorbereidend onderzoek.
Bij de meeste defekten (stom blijven, zwakke ont
vangst, vervorming en andere) is volgend voorberei
dend onderzoek allereerst geboden. Het omvat twee
punten:
1) Men zal zich vergewissen of er stroom op het
toestel komt. In geval van niet zullen de 50 perioden
wisselstroomkringen onderzocht worden (zie fig. 19).
Dit onderzoek kan uitgevoerd worden op spanning
, met den wisselstroom voltmeter, of op continuïteit
met den continuïteitsmeter.
2) Verder zal men nagaan of er hoogspanning
beschikbaar is. In geval van niet, zal men de gelijk*
richterlamp vervangen, daarna de gelijkstroomvoerende stroomkringen. Dit onderzoek gebeurt bijna altijd
op spanning, dus met den voltmeter.
Het nagaan of er hoogspanning voorhanden is,
gebeurt gemakkelijkst aan de aansluitklemmen van
den luidsprekertransformator en de luidsprekerbekrachtigingsspoel. Deze zijn in het algemeen goed toe
gankelijk, zelfs vóór het chassis uitgebouwd is.
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68. Het voorbereidend onderzoek wijst dikwijls on
middellijk de foutoorzaak aan.
De spanningen die aan den luidspreker kunnen na
gegaan worden, doen ons nochtans veel meer inlich
tingen aan de hand, dan het eenvoudig aangeven
van hoogspanning. Daar dit nagaan der spanningen
weinig tijd vraagt, en anderzijds bijna altijd kan uit
gevoerd worden zonder het chassis uit het meubel te
halen, weiden we hier breedvoeriger uit over de be-
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Fiq. 37. • Aansluitinq van den elcclrodynamischcn
luidspreker mei vijl droden.

Fiq. 38. - Meer qcbruikclijko aansluilinq van don
luidspreker mei vier draden.

teekenis van die aan den luidspreker gemeten span
ningen, in verband met het opsporen der fout
oorzaak.
In fig. 37 geven we de verbindingen van den luid
spreker aan in het schakelschema. Bijna altijd staat de
luidspreker afzonderlijk opgesteld in het meubel. De
electrische verbinding met het chassis geschiedt met
behulp van een snoer samengesteld uit 4, soms 5 dra
den. Wanneer 3 draden in het snoer voorkomen dan
moeten deze de verbindingen verwezenlijken die in
fig. 37 aangeduid zijn door de punten A, B, C, D, G.
Deze laatste verbinding stelt de massa van den luid
spreker in geleidende verbinding met de massa van
het chassis. Wanneer de korf van den luidspreker
rechtstreeks op het chassis is vastgemaakt, valt deze
verbinding G weg.
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De verbindingen B en C kunnen door een enkelen
draad verwezenlijkt worden, mits er voor gezorgd
wordt aan den luidspreker zelf een verbinding aan te
brengen tusschen een der uiteinden van de transfor
mator primaire (B) en een der uiteinden van de bekrachtigingswikkeling (C) (fig. 38).
In het algemeen vinden we dan aan den luidspre
ker 4 onderscheiden klemmen, namelijk A, B-C, D,
G. In de drie eerste moet bij normale werking van het
radiotoestel een hooge spanning voorkomen, de hoog
ste in D (rond de 350 volt). In B-C, dit is na de bekrachtigingswikkeling S, blijft nog een spanning over
van 200 tot 250 volt, terwijl in A een spanning
voorkomt van een I 0 tot 1 5 volt minder dan in B-C.
Zijn deze normale spanningsverhoudingen niet
voorhanden, dan wijst dit op een of andere storing in
de gelijkstroomvoerende stroomkringen. Het stelsel
matig nameten van de spanningen aan de klemmen
van den luidspreker bij ieder defekt toestel, dat onder
de hand komt, kan aldus dikwijls leiden tot de onmid
dellijke vaststelling van de foutoorzaak. We geven
hieronder de gevallen aan die zich kunnen voordoen.
69. Onmiddellijke vaststelling van enkele foutoorzaken in de gelijkstroomvoerende stroomkringen.
Eerste geval: Spanning ontbreekt op al de klemmen A, B-C, D (in G is de spanning altijd nul) (fig.
37 en 38).
Mogelijke foutoorzaken: 1) gelijkrichterlamp de-

fekt;
2) electrolytische condensator Ci kortgesloten.
Tweede geval: Spanning in D buitengewoon hoog;
spanning in A en B-C nul of nagenoeg nul.
Mogelijke foutoorzaak: bekrachtigingswikkeling S
onderbroken.
Derde geval: Te kleine spanning in D; spanning is
nul in A en B-C; bekrachtigingswikkeling S te warm.
Mogelijke foutoorzaak: kortsluiting in het punt C
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naar de massa, bijna altijd door den electrolytischen
condensator C2.
Vierde geval: Te lage spanning in D; spanning in
B-C nagenoeg nul; spanning in A is nul.
Mogelijke foutoorzaak: kortsluiting in A naar de
massa, meestal door den rolcondensator C3.
Vijfde geval: Te lage spanning in D, nagenoeg nul
in B-C en A.
Mogelijke foutoorzaak: kortsluiting naar de massa
in een der gelijkstroomvoerende stroomkringen, ech
ter niet door C2, noch door C3.
Zesde geval: Spanning in D en B-C iets hooger dan
normaal; spanning in A is nul; schermrooster rood
gloeiend.
Mogelijke foutoorzaak: primaire van den luidsprekertransfórmator onderbroken.
Zevende geval: Spanningen in B-C en D normaal
of iets hooger; spanning in A even groot als in B-C.
Mogelijke foutoorzaken: 1) kortsluiting van den
primaire van de luidsprekertransformator; 2) stroom
in de plaatketen der eindlamp nul of nagenoeg nul
(wegens defekte lamp, onderbreking der verbinding
met de plaat, onderbreking in de schermroosterketen
of kathodeverbinding, enz.).
Bemerking.
Wanneer in dit geval ook het schermrooster gloeit,
mag men besluiten tot een onderbreking in de ver
binding van den luidsprekertransformator met de plaat
der eindlamp.
Achtste geval: Spanningen in D en B-C normaal
of iets lager; spanning in A buitengewoon veel ver
schillend van die in B-C.
Mogelijke foutoorzaak: te groote stroomsterkte in
de plaatketen (wegens defekte eindlamp, te kleine polarisatiespanning, positieve spanning op het stuurrooster).
Bemerking.
Positieve spanning op het stuurrooster wordt ge-
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woonlijk veroorzaakt door lek van den koppelcondensator Ci met den vorigen versterkingstrap (fig. 37).
70. Bijzonder geval: De bekrachtigingsspoel S ligt
langs de negatieve zijde van den gelijkrichter ge
schakeld (fig. 39).
In dit geval komen weer drie onderscheiden span
ningen voor ten overstaan van de massa, namelijk in
A en B hooge positieve spanning; in D een negatieve
spanning van middelmatige grootte. Tusschen A en
B moet weer een spanningsverschil optreden van 10
tot 1 5 volt. C en G moeten beide met de massa in
verbinding gesteld worden. Gewoonlijk zijn ze aan
den luidspreker reeds doorverbonden, en de verbin
ding met de massa
C,
wordt met één enkele
draad uitgevoerd.

0 fS

Eerste geval: Span
ningen in A, B en D
nul.
Mogelijke foutoorzaken: 1) gelijkrichterlamp defekt; 2)
Ci cv \^CL s electroly
tische conden
sator Ci kortgesloten.
Fig. 39. • Aansluitpunten van den clectrodynamischcn
luidspreker wanneer de smoorspocl S (bekrachtigingsspoel)
langs de negatieve rijde van den gelijkrichter
Tweede geval: Ne
geschakeld wordt.
gatieve spanning in D
buitengewoon hoog; spanningen in A en B nul;
bekrachtigingswikkeling S te warm.
Mogelijke foutoorzaak: kortsluiting der hoogspan
ning naar de massa, bijna altijd door den electroly tischen condensator Cs.
Derde geval: Negatieve spanning in D, 200 tot 300
volt groot; spanningen in A en in B nul of nagenoeg
nul.
Mogelijke foutoorzaak: bekrachtigingsspoel S on
derbroken.
A l
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Vierde geval: Buitengewoon groote negatieve span
ning in D; kleine spanning in B; spanning nul in A.
Mogelijke foutoorzaak: kortsluiting in A naar de
massa, meestal door den rolcondensator C3.
Vijfde geval: Te groote negatieve spanning in D;
spanning veel te laag in A en B.
Mogelijke foutoorzaak: kortsluiting naar de .massa
in een der-gelijkstroom voerende stroomkringen, echter
niet door Cs, noch Ca.
Zesde geval: Spanning in B iets hooger dan nor
maal; negatieve spanning in D iets te klein; spanning
nul in A; schermrooster roodgloeiend.
Mogelijke foutoorzaak: primaire van den luidsprekertransformator onderbroken.
Zevende geval: Spanning in B normaal of iets
hooger; negatieve spanning in D normaal of iets
kleiner; spanning in A zelfde als in B.
Mogelijke foutoorzaak: 1) primaire van den luidsprekertransformator kortgesloten; 2) stroom in de
plaatketen der eindlamp nul (Zie voor de bemerkin
gen naar het zevende geval onder nummer 69.)
Achtste geval: Spanning in B normaal of iets lager;
negatieve spanning in D normaal of iets hooger; span
ning in A buitengewoon veel verschillend van die in B.
Mogelijke foutoorzaak: te groote stroomsterkte in
de plaatketen der eindlamp (Zie voor de bemerkingen
onder 69, achtste geval.)
71. Het verdere onderzoek.
Het verdere onderzoek wordt geleid aan de hand
van de beginselen onder nummer 66 vooropgezet. Ge
leidelijk moet de foutoorzaak omschreven worden.
Hieronder wordt in het licht dezer beginselen het op
sporen naar de foutoorzaak van de meest voorkomende
defekten behandeld. Volledigheid werd hier geenszins
nagestreefd. Wel is het er om te doen aan te toonen
op welke manier voor de overgroote meerderheid der
defekten moet te werk gegaan worden.
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I. - Het toestel blijft stom.
72. Lokaliseeren met den meetzender.
Dit is de meest zekere werkwijze. Het lokaliseeren
der foutoorzaak gebeurt in verschillende phasen.
Eerste phase: Onderzoek met den meetzender naar
het deel van het toestel waarin de foutoorzaak schuilt
(laagfrequent-, middenfrequent- of hoogfrequent
deel). Men zal den meetzender een laagfrequent tril
ling (400 perioden) laten geven, en hem aansluiten
aan de bussen voor toonarm (pick-up) aansluiting.
Het radiotoestel dient dan natuurlijk voor fonoplaatweergave geschakeld te worden. Is de 400 perioden
trilling in den luidspreker waar te nemen, dan weet
men dat het laagfrequent deel buiten kwestie is, voor
wat betreft de foutoorzaak.
In dit geval zal men nu den meetzender een gemo
duleerde hoogfrequent trilling laten geven, met fre
quentie gelijk aan deze waarop het middenfrequent
deel is afgestemd. De aansluiting van den meetzender
geschiedt op het stuurrooster g van de oscillator-menglamp (fig. 23 en fig. 28). Het radiotoestel wordt terug
voor radio-ontvangst geschakeld. Men gaat opnieuw
na of de 400 periodentoon in den luidspreker waarge
nomen wordt. Is dit zoo, dan is ook dit deel buiten
kwestie voor de foutoorzaak, en moeten we besluiten
dat het hoogfrequent deel defekt is.
Tweede phase: Onderzoek met den meetzender
naar den trap waarin de foutoorzaak voorkomt. Elk
groot deel van het ontvangtoestel denken we ons on
derverdeeld in versterkingstrappen. In het defekt deel
gaan we op een soortgelijke manier als in de eerste pha
se te werk, doch nu om den defekten trap op te spo
ren. De meetzender wordt nu steeds om één trap op
geschoven, ook hier beginnend met den laatsten trap.
De aansluiting van den meetzender geschiedt in het
algemeen van stuurrooster tot stuurrooster.
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Derde phase: Onderzoek naar den defekten stroom
kring. In de werking van iederen trap zijn verschillende stroomkringen betrokken. In den defekten trap
zullen we nagaan in welken stroomkring een onregelmatigheid optreedt. De gelijkstroom voerende stroom
kringen worden eerst ter hand genomen. We kunnen
op spanning of op continuïteit werken, maar we hebben gezien dat de eerstgenoemde methode gemakke
lijker is toe te passen.
In plaats van stelselmatig stroomkring na stroom
kring te onderzoeken, zooals we dit in het vorig hoofd
stuk bespraken, gaat men in de praktijk vlugger te
werk door allereerst de lamp te vervangen en, in
dien dit de oplossing niet brengt, de spanningen
te meten op de pennen dezer lamp. Men meet
aldus achtereenvolgens de plaatspanning, schermroosterspannmg en ka':hodespanning, ten opzichte
van de massa. Een onregelmatigheid in één der
gelijkstroomvoerende stroomkringen zal in ’t algemeen
zijn weerslag hebben op één dezer spanningen. Moest
men de lamp niet kunnen vervangen, omdat geen
nieuwe of andere beschikbaar is, dan zou een defekt
in de lamp zelf eveneens uit de spanningsverhoudingen
blijken, althans in de meeste gevallen.
De spanningen die men op elk dezer pennen moet
terug vinden worden dikwijls door den constructeur
van het radiotoestel aangegeven. Beschikt men niet
over deze zoo nuttige gegevens, dan kan men zich nog
behelpen met de waarden aangegeven in de lampen
handboeken.
Een vastgestelde onregelmatigheid in een stroom
kring leidt spoedig tot het ontdekken van de foutoorzaak zelf (zie vorig hoofdstuk).
Blijken de gelijkstroomvoerende stroomkringen nor
maal, dan blijven de signaalstroomkringen te onder
zoeken. De foutoorzaken zijn hoofdzakelijk in onder
breking van een stroomkring, benevens kortsluiting
(vooral der regelcondensatoren) te zoeken. Dit onder-
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. zoek gebeurt met den continuïteitsmeter of nog beter
met den ohmmeter.
73. Lokaliseeren met den voltmeter.
In grove lijnen wordt het onderzoek naar de foutoorzaak langs dezelfde banen geleid. Men zal, begin
nende met de laatste lamp van het toestel, de plaatspanningen meten. Telkens men zulke meting doet,
moet dit in den luidspreker duidelijk waargenomen
worden door een karakteristiek geluid. Zoohaast dit
geluid wegvalt bij het meten eener plaatspanning, be
duidt dit dat de schakeling geen signalen doorgeeft tusschen de laatst nagemeten plaat en die van den vol
genden trap. De uitslagen met den voltmeter verkre
gen zijn bijlange zoo zeker niet als deze met den meetzender. Ervaring is hier geboden.
74. Lokaliseeren zonder meettoestel.
Men begint met na te gaan of het laagfrequent deel
de signalen doorgeeft. Daartoe raakt men met de hand
het stuurrooster der detectorlamp aan: in den luid
spreker moet een sterk gebrom of gefluit waargenomen
worden. Is het zoo, dan moet men besluiten tot defekt
in het hoogfrequent deel. In het deel dat defekt
blijkt zal men, beginnende met de laatste lamp, de
stuurroosters achtereenvolgens aanraken met een
schroevendraaier of ander metalen voorwerp met
voldoende massa. Men moet telkens in den luidspre
ker een karakteristiek geluid waarnemen, dat te ken
nen geeft dat de verschillende trappen vanaf het aan
geraakte stuurrooster tot den luidspreker de signalen
normaal doorgeven. Deze methode eischt vanzelfspre
kend nog meer ervaring dan de voorgaande.
75. Een zeer belangrijk bijzonder geval: Defekt van
den oscillator-mengtrap.
In den oscillator-mengtrap kunnen een reeks bijzon
dere foutoorzaken voorkomen. Inderdaad, uit de wer
king der superheterodyne schakeling blijkt dat, wan
neer het oscillatordeel dienst weigert, alle ontvangst
wegvalt.
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Wanneer het defekt in dezen trap wordt gelokali
seerd, vraagt het verder opsporen der foutoorzaak wat
meer uitleg.
Zooals in het algemeen geval zal allereerst, indien
mogelijk, de lamp vervangen worden. Het heeft hier
zelfs meer belang, gezien het niet trillen, als defekt
voortspruitende uit de lamp, niet duidelijk uit het na
meten der spanningen kan afgeleid worden. Daarna
zal het nameten der spanningen zorgvuldig geschie
den. Niet alleen zal nagegaan worden of de noodige
spanningen er zijn, ook de onderlinge verhoudingen
der spanningen zijn voor het normaal genereeren der
hoogfrequent trillingen van belang.
Indien dit alles de oplossing niet brengt, moet men
er zich van trachten te vergewissen of de lokale hoog
frequent trillingen ja dan neen tot stand komen. Zie- '
hier enkele middelëh daartoe.
1) De zekerste werkwijze is deze waarbij in serie
met den roosterlekweerstand van den lokalen genera
tor (precies onder F van fig. 23) een gevoelige milliampèremeter (3 mA meetbereik b.v.) geschakeld
wordt. Bij normaal genereeren moet een stroom van
enkele tienden milliampère waargenomen worden. Bij
niet genereeren is er ook geen stroom.
2) Vermits door den roosterlekweerstand bij genereerende lamp een stroom vloeit, ontstaat over de
zen weerstand een spanningsverschil, dat meestal met
den voltmeter kan nagegaan worden (met meetbereik
van b.v. 30 volt). De positieve klem van den volt
meter dient met de kathode te worden verbonden, de
negatieve klem met het oscillatorstuurrooster (g*. in

fig. 24).

.

Volkomen zeker is deze laatste werkwijze niet; de
roosterlekweerstand wordt immers overbrugd door
den eigen weerstand van den voltmeter en daardoor
kan de werking van de oscillator-menglamp een ern
stige wijziging ondergaan. Indien men deze methode
nochtans zeer veelvuldig toepast, is dit alleen omdat
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het meten van een spanning eenvoudiger is dan het
meten van een stroomsterkte.
3) Nu nog een laatste middel. Sluiten we tusschen
oscillatorstuurrooster en kathode een condensator aan
van b.v. 0,1 microfarad. Dit maakt voor alle hoog
frequent spanningen op het stuurrooster een kortslui
ting uit naar de kathode. Het spanningsverschil over
den roosterlekweerstand valt weg, en de stroomsterkte
in de oscillatorplaatketen wordt gewijzigd.
Ingeval het oscillatordeel niet werkt, zullen geen
hoogfrequent spannigen op het oscillatorstuurrooster
voorkomen, en de kortsluiting met den condensator
zal nergens wijziging in de stroom- en spanningsverdeeling veroorzaken.
II. - Zwakke ontvangst.
76. Na het voorbereidend onderzoek en vooraleer tot
het lokaliseeren over te gaan, is het noodzakelijk:
1) zoo mogelijk het geheele stel lampen ineens te
vervangen. Er bestaat inderdaad veel kans dat één of
meer lampen verzwakt zijn. Men vergete niet dat dit
altijd zekerder werk is dan lamp na lamp te vervangen.
Het vraagt trouwens in het algemeen niet meer tijd;
2) na te gaan of de gelijkloop der af te stemmen trillingskringen verzekerd is. Eenvoudigst is den ge
lijkloop na te gaan op een golflengte van 200 tot 230
meter. Men zal dan afstemmen op een zender in die
buurt, of op den meetzender, ingesteld voor die golf
lengte. Men regelt <le bijregelcondensatoren, eerst die
van de middenfrequent transformatoren, en dan deze
van den draaicondensator. Dan is men zeker, althans
voor die ‘golflengte, den gelijkloop tot stand gebracht
• te hebben, en kan men zich een idee vormen omtrent
de versterking van het geheele toestel. Men kan er uit
besluiten of de zwakke ontvangst te wijten is aan ont
regeling der trillingskringen, zooniet aan een andere
foutoorzaak.
77. Lokaliseeren.
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Ligt de foutoorzaak elders, dan lokaliseert men na
genoeg zooals voor het defekt I (toestel volledig
stom). Men gaat na of het laagfrequent deel normaal
rendement heeft door een toonarm aan te sluiten.
De gevoeligheid van het hoogfrequent deel kan
men in vele gevallen controleeren door de werking
van de zichtbare afstemming te volgen. Inderdaad,
deze hangt alleen van het hoogfrequent deel af (uit
gezonderd in enkele nieuwere toestellen). Hoe sterker
hoogfrequent spanning de detector bereikt, hoe meer
de zichtbare afstemming reageert. Is het hoogfrequent
deel om een of andere reden verzwakt, dan werkt de
zichtbare afstemming veel minder goed. Men mag
echter niet vergeten dat een zwakke zender, benevens
een niet al te goede antenne, hetzelfde voor gevolg

hebben.
Welke trap dan eigenlijk voor de zwakke ontvangst
verantwoordelijk is, kan best met den meetzender uit
gemaakt worden. Deze wordt aangesloten zooals voor
het lokaliseeren van de foutoorzaak van defekt I. Even
wel zal men nu ook aandacht geven aan de sterkte
Van den 400 periodentoon in den luidspreker bij twee
opeenvolgende aansluitingen.
Het werken met den meetzender wordt in dit ge
val slechts volkomen betrouwbaar wanneer deze ge
ijkt is. Dit wil zeggen dat op een schaal kan afgelezen
worden hoeveel spanning de meetzender juist levert.
Men gaat dan als volgt te werk.
Bij een aansluiting op een eerste stuurrooster wordt
de meetzender zoo ingesteld dat de 400 periodentoon
met een bepaalde sterkte uit den luidspreker komt.
Deze sterkte kan gecontroleerd worden door een wisselstroomvoltmeter geschakeld zooals in fig. 40. Daar
bij noteert men de door den meetzender op het stuur
rooster overgebrachte hoogfrequent spanning.
Dezelfde verrichtingen worden herhaald bij aanslui
ting van den meetzender op het voorgaande stuurroos-
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ter. Stelt men den meetzender zoo in, dat de
luidspreker dezelfde ge
luidsterkte voortbrengt
als hooger, dan zal bij
een normaal versterkend
toestel blijken, dat de
meetzender slechts veel
kleiner spanning hoeft af
te geven. De verhouding
tusschen hooger afgelezen spanning en deze
Fig. 40. - Ecr> blollondeniator van een paar microfarad
en een wittcUlroomvollmctcr, gcichjleld jooals in do
laatste
geeft den versterfiguur aangegeven,doen een uiMctond middel aan do
hand om de uitgangilcrllc *e controlecren.
kingsgraad aan van den
trap gelegen tusschen beide betrokken stuurrooscers.
Na enkele maal zulke metingen te hebben uitgevoerd
op normaal versterkende toestellen, zal men zich spoe
dig kunnen vergewissen of in een te zwak radiotoestel
een bepaalde versterkingstrap oorzaak is, ja of neen.
Eenmaal de defekte trap gevonden zal men alle span
ningen nauwkeurig nagaan en handelen zooals onder
nummer 72 (derde phase).
78. Enkele bijzondere foutoorzaken die zwakke ont
vangst voor gevolg hebben.
1) Uitputting der electrolytische condensatoren
(zwakke ontvangst gepaard met brommen of vervor
ming) .
2) Kortsluiting van de condensatoren die de kathodeweerstanden overbruggen (door deze kortsluiting
valt de polarisatie op de betrokken lamp weg).
3) Lek van den koppelcondensator tusschen den
voorversterkingstrap en de eindlamp (zwakke ont
vangst gepaard met sterke vervorming).
111. - Vervorming.
79. Na het voorbereidend onderzoek en vooraleer tot
het lokaliseeren over te gaan, dient men zich er
van te vergewissen:

89

i';'

I

i!
:
::
•:

1
'•

1) of de lampen, in ’t bijzonder de eindlamp, nog
in goeden staat zijn (nochtans ook hier bij voorkeur
het geheele stel lampen ineens vervangen) ;
2) of de luidspreker degelijk werkt (door aanslui
ting van een anderen luidspreker).
Wordt het lokaliseeren noodig, dan zal men beden
ken, dat de foutoorzaalc gewoonlijk in het laagfrequent deel schuilt. Om er zich van te vergewissen
sluit men een toonarm aan, en men beluistert de weer
gave van een goede fonoplaat in den luidspreker. Ook
is de koptelefoon als hulpmiddel dikwijls welkom.
Eenmaal den defekten trap gevonden, zal men daar
in weer zorgvuldig alle spanningen opmeten, en na
gaan of deze normaal zijn. Voor bijzondere foutoorzaken, die vervorming voor gevolg kunnen hebben, zal
men eveneens deze onder nummer 78 raadplegen.
IV. - Brommen.
80. De foutoorzaken bij het brommen liggen bijna
altijd in het laagfrequent deel. Men bedient zich voor
het lokaliseeren van een blokcondensator (dus geen
electrolytische!) van minstens 2 microfarad, langs de
eene zijde verbonden met de massa van het chassis.
Met de andere zijde tast men achtereenvolgens, met
de laatste lamp beginnende, alle platen en stuurroosters af. Men zet dit zoolang voort tot men op een punt
komt, waar het aanbrengen van den condensator het
brommen in den luidspreker niet meer onderbreekt.
De foutoorzaak ligt dan tusschen dit laatste punt en
het vorige.
Heeft men eenmaal den trap bepaald waarin de fout
oorzaak huist, dan worden volgende bijzondere pun
ten onderzocht:
1) Geeft de betrokken lamp niet uit zichzelf aan
leiding tot brommen? (dit beproeven door ze te ver
vangen) .
2) Is de bromregelaar of ontbrommer goed inge
steld? (alleen op toestellen met rechtstreeks verhitte
eindlamp).
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3) Zijn de hooge spanningen die aan de lamp toe
gevoerd worden voldoende vrij van bromspanning?
(alle ontkoppelingscondensatoren, de electrolytische
condensatoren inbegrepen, nagaan door ze te over
bruggen met een goeden anderen condensator).
4) Worden in de stuurroosterketens, in ’t bijzon
der in deze van de detectorlamp, geen bromspanningen opgewekt (geïnduceerd) door de nabijheid van
wisselstroomleidingen op 30 perioden? (stuurrooster
ketens dienen goed af geschermd te worden).
Er is een bijzonder geval waarbij het brommen ver
band houdt met de werking van het hoogfrequent deel.
Het doet zich dan alleen voor bij het afstemmen op een
sterken zender. Dit defekt is te verhelpen door over
ieder der helften van den hoogspanningssecondaire
van den voedingstransformator (zie fig’. 19) een con
densator van 10.000 tot 30.000 cm aan te brengen
(prcefspanning 3000 volt).
V. - Kortsluiting op het net of overmatige
verwarming van een onderdeel,

81. Dit is nu een geval waarin we ons het radiotoestel
niet meer ingedeeld moeten denken in laagfrequent,
middenfrequent en hoogfrequent deel, maar wel
in de drie groepen stroomkringen, die we leeren on
derscheiden hebben onder nummer 45, te weten: wisselstroomkringen (50 perioden), gelijkstroomvoerende
en tenslotte signaalstroomkringen.
#
De laatstgenoemde komen niet in aanmerking voor
kortsluitingen of overmatige verwarming. Alleen tusschen de twee eerste groepen dient de foutcorzaak ge
zocht te worden. Om na te gaan in welke van de
'twee ze voorkomt, zal men de gelijkrichterlamp even
wegnemen uit het toestel. Twee gevallen kunnen zich
dan voordoen:
1) De kortsluiting of overmatige verwarming blijft
bestaan: dan zit de fout in de wisselstroomkringen.
De brutale kortsluiting wijst op een foutoorzaak in den
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primairen wisselstroomkring. Neemt men alleen een
stroomverhooging waar (grooter energieverbruik uit
het net), dan zit de foutoorzaak meestal langs den secondairen kant.
2) De kortsluiting of overmatige verwarming valt
weg: dan zit de foutoorzaak in de gelijkstroomvoerende stroomkringen of in de gelijkrichterlamp zelf. Om
te zien waar ze juist zit doet men best allereerst de
spanningen na te gaan aan de klemmen van den luid
spreker (net als bij het voorbereidend onderzoek). In
de meeste gevallen zal men daaruit, ofwel onmiddel
lijk de plaats der foutoorzaak kunnen afleiden, ofwel
alvast nuttige inlichtingen verkrijgen voor het verdere
onderzoek. Dat gebeurlijk nog uit te voeren onder
zoek zou dan weer vlugst geschieden door al de span
ningen aan de pennen der verschillende lampen na
te meten. Een of meerdere daarvan zullen foutief zijn.
Door onderzoek van den stroomkring waartoe ze behooren, zullen ze wijzen naar de foutoorzaak zelf.
82. Bemerking.
Veel gemakkelijker en vooral zekerder, wordt dit
onderzoek, wanneer men in den stroomtoevoer van
het net naar het ontvangtoestel gaat controleeren met
behulp van een meettoestel. Men kan de stroomsterkte
in ampère nagaan; ofwel het uit het net afgenomen
vermogen in watt.' In het eerste geval heeft men een
ampèremeter (1 of 2 A meetbereik) noodig, in het
tweede een wattmeter voor vermogens tot 200 watt.
Beide zijn te voorzien voor wisselstroom of voor ge
lijkstroom, naarvolgens den aard van het stroomnet
waarop het ontvangtoestel wordt aangesloten.
Veel constructeurs geven in de schakelschema’s van
hun ontvangtoestellen aan hoeveel stroom deze van
het net betrekken. Vergelijking met de gemeten waar
de is een zeer betrouwbare basis om het opzoeken der
foutoorzaak, zooniet te beslechten, dan toch zeker in
de goede richting te leiden.

!
i

92

SLOTWOORD
DE MEESTERSCHAP IN HET FOUTZOEKEN.
Dikwijls ziet een ervaren radioreparateur smalend
neer op alle getheoretiseer inzake foutzoeken. Hij heeft
het vak gaandeweg aangeleerd uit de praktijk. Dit ging
weliswaar niet zoo vlug van de hand, maar toch bezit
hij thans in het foutzoeken een verbazende behendig

heid.
Terecht zal de lezer die dezen leidraad ter hand
heeft genomen, zich afvragen hoe dit overeen te bren
gen is met het daarin bevatte pleidooi voor het metho
disch foutzoeken. Is die aanvankelijke studie van de
stroomkringen, dat ontleden der schakelschema’s, dat
geleidelijk benaderen der foutoorzaak wel onontbeer
lijk? Werkt de hooger aangehaalde radioreparateur
niet veel vlugger, en zonder zich te bekommeren om
al deze zaken?
Dit is inderdaad zoo, althans in betrekkelijk veel
gevallen van foutzoeken. Sommige defekten, b.v. stom
blijven, waarbij de platen der gelijkrichterlamp rood
gloeiend worden, doen zich veel meer voor dan andere
defekten die als het ware tot de uitzonderingen behooren. Bij dat eerste soort defekten weet de routine radio
reparateur bijna onmiddellijk met groote waarschijnlijk
heid de foutoorzaak te bepalen. Zijn er meerdere mo
gelijke foutoorzaken voor het vastgestelde symptoom,
dan kent hij knepen, die de dagelijksche praktijk hem
heeft geleerd. Enkele seconden zullen volstaan om hem
de hand te doen leggen op de eigenlijke foutoorzaak.
De snelheid waarmee hij te werk gaat is niet het ge
volg van zijn methodisch werken, maar wel de vrucht
van zijn routine.
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Laten we den lezer geruststellen. Benijdt hij de
vaar digheid waartoe deze routine in staat stelt, dan
mag hij zeker zijn dat hij ook, na met methodisch fout
zoeken te zijn begonnen, door de dagelijksche praktijk
zich die routine zal eigen maken, benevens de daarmee gepaard gaande snellere werkwijzen. Wat daar
bij van beteekenis is: hij zal die routine na veel korter
tijdspanne verwerven. En niet alleen zal zijn proef
tijd veel vlugger, maar die zal ook aangenamer verloopen. Werkt hij aanvankelijk wat trager, toch zal
hij altijd weten wat hij doet, en waar hij tijdens het
foutzoeken heengaat.
Dan blijft nog het belangrijkste argument voor het
methodisch foutzoeken. Er zijn niet alleen eenvoudige
gevallen van foutzoeken: af en toe komt een dezer
uitzonderlijke defekten, of defekten met uitzonderlijke
foutoorzaken, voor. Daartegenover staat de routine
radioreparateur dikwijls ontwapend na korten tijd on
derzoek. Anderen gaan voort op hun intuïtie of wer
ken op goed-valle-het-uit. In een en ander geval loopt
de zoogezegde herstelling gewoonlijk uit op lap- of
knoeiwerk. In moeilijke gevallen van foutzoeken blijft
het methodisch foutzoeken, ook voor den meest er
varen radiotechnieker, de eenig veilige uitkomst. Het
brengt de oplossing, en spaart het toestel.
Toch is de ervaring voor den radioreparateur van
de allergrootste beteekenis, vooral in verband met het
snel foutzoeken. Hij wordt geen bekwaam man in
het vak, alleen door studie en boek.
In de eerste plaats wordt den lezer aangeraden niet
alleen passief de ontleding van de schakelschema’s die
in dit boekje voorkomen te volgen, doch ook actief alle
andere die hem onder de hand komen. Daarbij zal hij
niet te voortvarend mogen zijn, en de eenvoudigste
het eerst aan de beurt laten komen. Spoedig zal hij
inzien dat de overgroote verscheidenheid van schakel
schema’s veeleer voortspruit uit de manier waarop ze
geteekend werden, dan wel uit hun samenstelling.
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Wat betreft het foutzoeken zal men na iedere ge
slaagde herstelling den gevolgden gedachtengang bij
het foutzoeken terug voor den geest roepen, en ge
beurlijk vergelijken met de richtlijnen in dit boekje
voorgeschreven. Afwijkingen, interessante bijzonder
heden, genomen initiatieven worden in een notaboek
neergeschreven, zoodat men ze altijd kan terugvinden.
Zoodoende is men genoodzaakt ze eerst te formuleeren, daarna neer te schrijven. Beide bewerkingen dra
gen er toe bij opdat men deze bijzondere feiten ook in
het geheugen zou bijhouden.
Wanneer de lezer enkelen tijd op deze manier met
werken is doorgegaan, methodisch in het foutzoeken,
methodisch in het vormen van zijn ervaring, dan
kan het niet anders of hij verwerft het zoo lang
verbeide meesterschap. Laat dan een moeilijk geval
komen, dan zullen de studie en de ervaring, benevens
die tikjes initiatief en opmerkzaamheid waar we het
ergens over hadden, het zeker de baas zijn, tot groote
voldoening, — en sterking van het zelfvertrouwen —,
van den nieuw gevormden radioreparateur.

ERRATA
In den tekst:
Blz. 19: Regels 18 en 25: «belegging» moet zijn « bekleeding ».
Blz. 20: Regel 4: dito.
Blz. 27: Regel 2: «praktisch» moet zijn « practisch ».
Blz. 41 : voorlaatste regel: « 6C5 » moet zijn « 6C6 ».
Blz. 7 5: Regel 14: « den defekten » moet zijn « de defekte ».
Onder de figuren:
Fig. 2: « electroden » moet zijn « electronen ».
Fig. 8 en I 0:'« kondensator moet zijn «condensator».
Fig. 9 en 12: « kapaciteit » moet zijn «capaciteit».
Fig. 13: « ontvangstinstallatie » moet zijn « ontvanginstallatie »*
Fig. 33: « praktisch » moet zijn « practisch ».
Fig. 36: « continuïteit » moet zijn « continuïteit ».
Fig. 40: blokkondensator » moet zijn « blokcondensator ».

93

INHOUD

3

Voorwoord
Deel I
Electrische stroomkringen
De electrische stroomkring in het algemeen
De electrische stroomkring en wisselstroom .
Koppeling van
onderling .

de

electrische

6
6
6
18

stroomkringen

De radiolamp.................................................................

28
28
28
32
36

Het radio-ontvangtoestel als geheel van onder
ling gekoppelde stroomkringen .

42

Deel II .
Het radio-ontvangtoestel...............................................
Straling...........................................................................
Waarin bestaat nu de radiotelefonie ? .

Deel III .

62
62

De noodige meettoestellen

62

Het lokaliseeren van foutoorzaken in het ont
• .
vangtoestel

ü:•

r;

If?.

!?. •

:
67

Het toestel blijft stom

73
83

Zwakke ontvangst

87

Vervorming ....

89

Brommen

90

Kortsluiting op het net of overmatige verwar
ming van een onderdeel.....................................

91

De meesterschap in het foutzoeken

93
93

Errata....................................................................................

95

Inhoud .

96

Slotwoord..........................................................................

■

*

Het lokaliseeren der foutoorzaken in het radioontvangtoestel
........................................................
Het lokaliseeren van foutoorzaken in den stroom
kring
..........................................................................

;
1

23

r

tI
{»
?

Alle
ELECTRISCHE

MEETINSTRUMENTEN

Laboratoria VANDAMME
Amerikalei, 188
Tel. 251.59
ANTWERPEN
✓

:

?S.\
1

1 ■

•

