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VOORWOORD.

De ruime plaats, welke de radio in het moderne leven opeischt,
is waarschijnlijk de oorzaak van het verschijnsel, dat wij in deze
tak van het commercieel-technisch bedrijfsleven over een zeer
groot aantal half-technici beschikken, die zich met het bouwen en
herstellen van toestellen een bestaan verzekerd hebben.
Eigenaardig is daarbij, dat de vakliteratuur op dit gebied voor
namelijk uit zuiver theoretische- en uit dépannage-handboeken
bestaat; in de theoretische werken wordt geen rekening gehouden
met de praktijk en in de depannage-handleidingen wordt angst
vallig alle theorie vermeden.
De bedoeling van dit boek is dan ook, de werking van het
moderne toestel op practische wijze te verklaren, zoodat de lezer
geen beroep hoeft te doen op eventueele, lang vergeten, wis
kundige studie.
Hoewel geen poging gedaan is, om practische aanwijzingen
te geven betreffende toestelconstructie, kan iedereen, die zijn
oogen weet te gebruiken, met behulp van de verschafte gegevens
het modernste en meest geperfectionneerde apparaat bouwen.
Ten einde het nut van dit boek te verhoogen, is het voorzien
van een practisch volledige opgave van de mf-afstemmingen van
de voornaamste toestellen van continentale en Amerikaansche
constructie, welke hier te lande verkrijgbaar (geweest) zijn.
Hier past een woord van dank aan alle firma's, welke hun
gegevens bereidwillig ter beschikking gesteld hebben en blijk
gaven doordrongen te zijn van het groote belang de technici in’
de gelegenheid te stellen de weergavekwaliteit van hun merk
blijvend op peil te houden.
Mei 1943.
J. LUIJCKX.
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INLEIDING.
Reeds bij het tot stand komen van de eerste radioverbindingen
ondervond en voorzag men, dat de ontvangst de grootste moei
lijkheden opleverde.
Het opvoeren van de energie der zenders bleek niet het aange
wezen middel te zijn om sterkere ontvangst te verkrijgen; in die
dagen bestonden er nog geen lampen en de eerste detectors, de
coherer en de magnetische detector, waren uiterst ongevoelig,
zoodat de reikwijdte der zenders zeer beperkt bleef.
Ook vormden de atmospherische storingen een haast onover
komelijke hinderpaal en het spreekt dus vanzelf, dat de aandacht
der technici steeds op het ontvangprobleem geconcentreerd bleef.
Zoo kwam Fessenden in het jaar 1901 op de gedachte, aan de
zenderzijde tegelijkertijd twee draaggolven van verschillende
frequentie uit te stralen; deze frequenties werden aan de ontvangzijde met elkaar gemengd en de op deze wijze verkregen nieuwe
frequentie werd voor de ontvangst gelijkgericht.
De bedoeling was hierbij niet zoozeer een sterkere ontvangst te
bekomen, als wel de draaggolffrequentie zoodanig te veranderen,
dat deze buiten het frequentiegebied der atmospherische storingen
viel: op deze wijze werd dan ontvangst van een storingsvrij
signaal verkregen.
Dit systeem was echter tamelijk ingewikkeld en zeer kostbaar,
omdat er twee zenders van gelijke sterkte voor benoodigd waren.
Daarom ging .men er toe over, de tweede- of hulpfrequentie aan
de ontvangzijde op te wekken. Zulks had niet alleen het voordeel,
dat de benoodigde energie zeer klein was, doch tevens, dat de
frequentiewaarde daarvan ingeval van sterke storingen naar
behoefte gewijzigd kon worden, zoodat de toon van het signaal
die der storingen overstemde.
De generator, welke de hulpfrequentie leverde, werd heterodyne genoemd, naar Heteros (uitwendige of andere) en Dynamos
(kracht).
Intusschen had de lamp haar intrede gedaan en in het jaar 1913
werd door Arco en Meissner de eerste lamposcillator ontwikkeld ;
in hetzelfde jaar deponeerde Round het patent van de autodyne.
7

In deze schakeling vervulde een enkele lamp de functies van
oscillatorlamp, menglamp en eerste detector: op deze wijze
ontstond de eerste éénlamps heterodyne-ontvanger.
In het jaar 1917 vroeg Levy patent voor een heterodyne-systeem,
waarmede volgens de beschrijving volkomen storingsvrije telegrafie-ontvangst bereikt kon worden. Hierbij werd gebruik
gemaakt van twee heterodynes, welke ieder op een verschillende,
doch zeer hooge frequentie afgestemd waren. De bedoeling was,
de draaggolffrequentie met behulp van de eerste heterodyne
buiten de frequentie van de storingen te brengen, waarna de
aldus gevormde nieuwe frequentie gelijkgericht werd en vervol
gens over een afgestemden filterkring, mèt of zonder versterking,
gemengd werd met de frequentie van de tweede heterodyne. De
frequentie, welke op deze wijze verkregen werd, viel in het hoor
bare gebied en kon na gelijkrichting weergegeven worden.
In het jaar 1918 ontwikkelden Skottky en Armstrong ongeveer
tegelijk, doch geheel onafhankelijk van elkaar, een soortgelijk
ontvangsysteem. Hun bedoeling was echter vooral, zwakke
signalen zoo sterk mogelijk te ontvangen.
Men had intusschen reeds ondervonden, dat het rendement van
hf-versterkers verminderde naarmate de frequentie toenam en
beiden kwamen op de gedachte de frequentie door toepassing
van het heterodyne-systeem te verlagen en eerst daarna te
versterken: hier ontstond dus de mf-versterker.
Van dat oogenblik af volgden de verschillende schakelingen,
verbeteringen en toepassingen elkaar met groote snelheid op,
zoodat de superheterodyne vanaf 1927 practisch gesproken de
meest gebruikte ontvanger werd.
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De werking van de superheterodyne kan zeer goed vergeleken
worden met een soortgelijk verschijnsel in de geluidstechniek.
Wanneer men twee stemvorken, waarvan de frequentie iets
verschilt, in trilling brengt, zal men naast de toon van de oor
spronkelijke frequenties, nog deze van de verschilfrequentie
hooren. Indien de eerste stemvork afgestemd is op 400 Hertz en
de tweede op 425 Hertz, zal een bromtoon van 425 — 400 = 25
Hertz ontstaan.
Een ander voorbeeld wordt gevormd door twee motoren, welke
normaal met dezelfde snelheid draaien, bijvoorbeeld twee vlieg
tuigmotoren. De piloot kan aan het al of niet aanwezig zijn van
een kloptoon snelheidsverschillen vaststellen.
In de radiotechniek verstaat men onder superheterodynewerking, de samenstelling of menging van twee stroomen van
verschillende frequentie, waaruit een stroom ontstaat met een
frequentie, welke gelijk is aan het verschil van beide oorspronke
lijke frequenties.
Het verschijnsel werd reeds waargenomen bij de ouderwetsche
ontvangtoestellen met terugkoppeling ; het apparaat werd voor de
ontvangst van ongedempte signalen tot genereeren gebracht en
op deze wijze ontstond een hoorbare verschilfrequentie. Het
signaal veranderde van toonhoogte (frequentie) als de terug
koppeling of de afstemming iets versteld werd.
Het ontstaan van de verschilfrequentie, welke middelfrequentie
genoemd wordt, is afgebeeld in figuur 1, waarbij drie verschillende
wisselstroomkrommen opgeteekend zijn.
Zooals men weet, verloopen de spanningswaarden van sinus
vormige wisselstroomen gedurende een volle periode van nul
over positief maximum naar nul en vervolgens over negatief
maximum wederom naar nul: het aantal perioden per seconde
wordt de frequentie in Hertz genoemd.
De opgeteekende krommen zijn slechts voorbeelden en hunne
frequentie is bijgevolg denkbeeldig. Zij is alleen voor de duide
lijkheid en de afbeeldingsmogelijkheid gekozen.
Kromme a toont een wisselstroom van 20 perioden, terwijl
9

kromme b er een van 22 perioden weergeeft; de amplituden van
beiden worden als gelijk zijnde beschouwd.
Wanneer beide stroomen gemengd worden, is de resulteerende
waarde de algebraïsche som; als zij in phase zijn, dus gelijktijdig
van nul door hetzelfde maximum naar nul verloopen, werken zij
met elkaar mede, en in het tegenovergestelde geval, werken zij
elkaar tegen of heffen elkaar desnoods op.

r

20 PERIODEN VAN 0 NAAR* MAX.

22 PERIODEN VAN 0 NAAR - MAX

<

2.PERI00EN
GEMENGDE

FREQUENTIE

Fig. 1.
In het geteekënde geval zijn de stroomen niet in phase en zij
hebben bovendien een verschillende frequentie, waardoor de
minima en maxima niet tegelijk samenvallen. Er ontstaat bijgevolg
een geheel nieuwe wisselstroom, waarvan de kromme afgebeeld
is in c.
Deze stroom verloopt gedurende denzelfden tijd, dat a en b
respectivelijk 20 en 22 perioden doorloopen, tweemaal van nul
door positief en negatief maximum naar nul. De frequentie is dus
gelijk aan het verschil tusschen de frequenties van a en b (20 en
22), dat gelijk is aan twee perioden.
Hierbij valt op te merken, dat de spanning van den nieuwen
wisselstroom gedurende iedere periode evenveel malen stijgt en
daalt als deze volgens kromme b gedurende hetzelfde tijdsverloop :
in dit geval dus 22:2 — 11 maal.
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In de praktijk zijn de gebruikte frequenties veel hooger; het
ontvangbereik loopt normaal van 150 kHz (2000 meter) tot 20 mHz
(15 meter), terwijl de toegepaste mf-waarden van 75 tot 480 kHz
bedragen.
De gekozen mf-waarde is in zekere mate afhankelijk van de
plaatselijke omstandigheden, dat wil zeggen, van de in het gebied
aanwezige krachtzenders, wier grondgolf of harmonischen inter
ferentie kunnen veroorzaken met de oscillator- of de middelfrequentie; de hooge waarden worden onder meer veel gebruikt
met het oog op de korte golven.
Stabiele en betrekkelijk groote mf-versterking kan op 450-480
kHz alleen bereikt worden door de toespassing van hf-schermroosterlampen (tetroden en pentoden); de selectiviteit is hierbij
echter lager dan bij het gebruik der frequenties van 110 tot
135 kHz.
De werking van de superheterodyne als geheel, zal thans in het
kort aan de hand van het in figuur 2 afgebeelde blokschema
besproken worden; daarna zullen de verschillende gedeelten der
schakeling, alsmede de zich daarbij voordoende problemen
behandeld worden.
In het schema ziet men, dat de antenne verbonden is aan den
ingangskring; deze kring bevat zeer dikwijls een hf-versterker,
welke het aankomende signaal voor-versterkt en bovendien de
invloed van de antenne op de volgende kringen voorkomt.
De ingangskring is verbonden met de zoogenaamde eerste
detector, v/elke ook modulator- of mengkring genoemd wordt en
waaraan tevens de oscillatorkring gekoppeld is. In den modulatorkring worden de signaal frequenties gemengd met de oscillatorfrequenties en hier vindt tevens een soort gelijkrichting plaats.
Het aldus gevormde mf-signaal wordt door den mf-versterker
versterkt en vervolgens door de tweede detector gelijkgericht.
In de tweede detector wordt het mf-signaal, dat de lf-modulaties
van den zender bevat, gesplitst; de mf-draaggolf wordt vernietigd
en de lf-modulatie wordt doorgegeven aan den lf-versterker.
De lf-versterker brengt het lf-signaal op voldoende sterkte om
door den luidspreker weergegeven te worden.
11

I
!

Alle superheterodynes werken op deze wijze, doch er zijn
vanzelfsprekend zeer verschillende ontwerpen, vooral voor de
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oscillator- en modulatorschakelingen; bovendien bevatten de
ingangs- en middelfrequentkringen meestal allerlei inrichtingen
voor het opheffen en tegenwerken van ongewenschte interferenties.
Wat in de verschillende gedeelten van het toestel geschiedt, zal
aan de hand van de in figuur 3 afgebeelde krommen grafisch
voorgesteld worden: ook hier zijn de getoonde frequenties
vanzelfsprekend wederom denkbeeldig.
Kromme DG stelt de opgevangen draaggolf voor, welke gemo
duleerd is met het lf-signaal; de aangegeven modulatiediepte is
100 % en deze waarde komt in werkelijkheid zeer weinig voor.
Kromme O geeft de oscillatortrillingen weer; nadat deze door
middel van het reeds beschreven meng- of modulaiieproces op de
draaggolf gedrukt zijn, ontstaat kromme M.
Kromme M toont de gevormde samengestelde frequentie, welke
naast de draaggolfmodulatie ook nog de stroomwisselingen van
kromme O bevat.
Kromme Dj toont het gelijkgerichte signaal, dat de middelfrequentie zal vormen; de draaggolfmodulatie is behouden
gebleven.
Kromme MF toont de gezuiverde en versterkte mf-golf, welke
aan de tweede detector wordt toegevoerd.
Kromme D2 toont de werking van de tweede detector.
Kromme LF toont de lf-signalen, zooals zij aan den luidspreker
toegevoerd worden.
12
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DE WERKING VAN DE OSCILLATOR.
De oscillator speelt in de werking van het toestel een zeer
belangrijke rol, zoodat een korte verklaring van de wijze waarop
de trillingen opgewekt worden, zeker gewenscht is.
Electrische trillingen kunnen zoowel op electro-mechanische als
op zuiver electrische wijze opgewekt worden; electro-mechanisch
geschiedt dit door trillers en dynamo's, electrisch door lichtbogen
en lampen.

?

!

In het radiotoestel is de lamp de aangewezen oscillator en
hoewel de trillingen daarbij op verschillende wijzen opgewekt
kunnen worden, is de terugkoppelmethode de meest gebruikelijke.
Bij deze methode wordt een gedeelte van de door het rooster
veroorzaakte plaatstroomvariatie (energie) opnieuw aan den
roosterkring toegevoerd, zoodat de lamp gaat oscilleeren.
De gebruikte schakeling is principieel afgebeeld in liguur 4 ,
daaruit blijkt, dat de roosterkring gevormd wordt door een spoel
en een regelbare condensator, terwijl de plaat over een, met de
roosterspoel gekoppelde, spoel gevormd wordt.
Als de stroom ingeschakeld wordt, vloeit er stroom van de
kathode naar de plaat en bijgevolg ontstaat er in de plaatspoel
een magnetisch veld, dat eveneens de roosterspoel beïnvloedt.
De geïnduceerde spanning veroorzaakt een lading op het rooster,
dat daardoor meer positief wordt, indien de spoelen op de juiste
wijze aangesloten zijn. Dit wil zeggen, dat bij gelijke wikkelrichting het begin van de roosterspoel aan de kathode verbonden
wordt, het einde van de roosterspoel aan het rooster, het begin
van de plaatspoel aan de plaat en het einde van de plaatspoel
aan de plaatbatterij.
Als het rooster meer positief wordt, neemt de plaatstroom toe en
stijgt boven de normale waarde, waardoor het magnetisch veld in
de plaatspoel sterker wordt, doch als de lading op het rooster uit
gewerkt is, wordt de toestand wederom normaal. Dientengevolge
verzwakt het magnetisch veld in de spoelen, waardoor wederom
een spanning geïnduceerd wordt ip de roosterspoel, doch thans
in tegenovergestelde richting, zoodat het rooster een negatieve
lading krijgt; daardoor daalt echter de plaatstroom.
14
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De inductieve spanning daalt
hierdoor eveneens en het rooster
komt wederom op het normale
potentiaal, doch dan stijgt de
plaatstroom opnieuw en het ver
u
schijnsel herhaalt zich.
Iedere plaatstroomvariatie bo
ven en onder de normale waarde
is steeds iets grooter dan de
Fig. 4.
voorgaande, omdat de geïndu
ceerde roosterspanning toeneemt naarmate de plaatstroom stijgt.
Deze wisselwerking tusschen rooster- en plaatkring, welke
terugkoppeling genoemd wordt, gaat voort totdat de hoogst
mogelijke plaatstroom vloeit.
Het oscilleeren of genereeren wordt onderhouden door de plaatspanning en is vanzelfsprekend afhankelijk van de kathodeemissie der lamp en van de koppelingsgraad der spoelen.
Wanneer de koppeling tusschen de spoelen te sterk gemaakt
wordt, ontstaat een niet-sinusvormige plaatstroom en deze verwekt
dan sterke harmonischen, welke ongewenscht zijn voor de goede
werking van het toestel.
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DE MIDDELFREQUENTIE-WAARDE.
Zooals reeds vroeger opgemerkt werd, is de waarde van de
gebruikte middelfrequentie in de loop der jaren belangrijk gewij
zigd ; aanvankelijk werd voornamelijk met een frequentie van
75 tot 100 kHz gewerkt, terwijl later en ook heden een waarde
tusschen 110 en 135 kHz gebruikelijk geworden is.
In Amerikaansche toestellen paste men middel frequenties van
175 kHz toe, doch tegenwoordig vindt men haast niets dan toe
stellen met een mf-afstemming, welke tusschen 450 en 480 kHz ligt.
Nu zal men zich afvragen waarom dit gedaan werd, omdat
hiermede om het zoo te zeggen, de oorspronkelijke bedoeling van
de superheterodyne : versterking op lagere frequentie, verloren
gegaan is.
Alvorens deze verklaring te geven, zal eerst aangetoond worden
waarom de frequentietransformatie in het algemeen, afgezien van
15

de versterkingskwestie, een gunstige invloed heeft op de selecti
viteit van het toestel.
Er wordt aangenomen, dat twee zenders respectivelijk op 1000
en op 990 kHz werken, dus met een frequentieverschil van 10 kHz
= 1 %. Wanneer de mf-versterker van het ontvangtoestel afge
stemd is op 100 kHz, moet de oscillator voor de ontvangst van den
1000 kHz-zender ingesteld worden op 1000 + 100 = 1100 kHz of
op 1000 — 100 = 900 kHz.
Er zijn dus twee oscillatorafstemmingen mogelijk, doch gewoon
lijk wordt ingesteld op de hoogste frequentie; waarom dit
geschiedt zal elders verklaard worden.
Aangezien afgestemd wordt op de somfrequentie, welke gelijk
is aan 1100 kHz, wordt de 1000 kHz-zender op 100 kHz getransfor
meerd (1100 — 1000 = 100 kHz) en de 990 kHz op 110 kHz
(1100-990 = 110 kHz).
Het frequentieverschil is hierdoor weliswaar 10 kHz gebleven,
doch procentueel tot 10 % verhoogd.
Nu zal een kring gemakkelijker een frequentie elimineeren,
welke 10 % in afstemming verschilt, dan eene die 1 % verschilt;
de selectiviteit is bijgevolg grooter geworden.
Er valt echter rekening te houden met het feit, dat deze ver
hoogde selectiviteit de kwaliteit van de weergave in gevaar
brengt, aangezien daarvoor een bepaalde bandbreedte beschik
baar moet blijven.
Hetgeen bij de ontvangst interesseert, is niet de draaggolf, doch
de daarop gemoduleerde lf-trillingen, welke in hun oorspronkelijke
vorm en zonder sterkteverlies ontvangen moeten worden.
Deze lf-trillingen bevinden zich naast de eigenlijke afstemming
en vormen links en rechts daarvan de zoogenaamde zij banden,
zoodat deze twee zijbanden samen de vereischte bandbreedte
vormen. Bij de behandeling der bandbreedte wordt hierop dieper
ingegaan.
t r*
heeft een °°9punt van selectiviteit en versterkingsmogelijkheid,
andere^k **US. Q^e ^ong k*j een *a9e mf-waarde, doch er is een
^eshe, welke de hoogere waarde eenigszins op de
voorgrond doet treden.
ongezien er steeds twee frequenties zijn, welke met een derde
frequentie
gemengd, de middelfrequentie doen ontstaan, namelijk
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de som- en de verschilfrequentie, bestaan niet alleen voor de
signaalfrequentie twee oscillatorinstellingen, doch is dit ook het
geval voor de oscillatorfrequentie. Als de oscillator afgestemd is
op 1100 kHz, zal zoowel de menging met een signaal van 1200 kHz
als met een van 1000 kHz, de middelfrequentie van 100 kHz ten
gevolge hebben.
Het frequentieverschil tusschen beide signalen is altijd het
dubbele van de middelfrequentie en het is bijgevolg des te grooter
naarmate de mf-afstemming hooger is.
Men noemt deze, bij iedere oscillatorafstemming behoorende
signaalfrequenties, de spiegelfrequenties, omdat zij eikaars spie
gelbeeld zijn.
Bij een hooge mf-waarde liggen de spiegelfrequenties zeer ver
uiteen en als zoodanig kan het gebruik van een middelfrequentie
van 450 tot 480 kHz voordeelen hebben bij de ontvangst van korte
golven, omdat op deze wijze de hinderlijke dubbele afstemming
voorkomen wordt.
In de praktijk is gebleken, dat dit, ondanks het gebruik van deze
hooge middelfrequentie, toch nog veel voorkomt en zelfs bij
toestellen van bekende merken, zoodat er onder alle omstandig
heden aanleiding bestaat, de vroegere 110-135 kHz waarden
te blijven behouden.
DE HARMONISCHEN.
Bij het opwekken van electrische trillingen ontstaan harmonischen; dit zijn electrische trillingen, waarvan de frequentie een
veelvoud van de oorspronkelijke- of grondfrequentie bedraagt.
Wanneer de grondfrequentie bv. 115 kHz bedraagt, hebben de
harmonischen een frequentie van 230, 345, 460, 575 kHz, enz. naar
gelang of het de 2e, 3e, 4®, 5e of volgende harmonische betreft. De
frequentie van 115 kHz is met opzet als voorbeeld gekozen, omdat
zij overeenstemt met een golflengte van 2600 meter, welke gebruikt
wordt door het bekende zendstation van de Parijsche Eifel toren,
dat iederen avond rond 22 uur het vermaarde tijdsein uitzendt.
Met de hedendaagsche toestellen kan deze golflengte niet beluis
terd worden, doch het zal menigeen opgevallen zijn, dat 's avonds
tegen tien uur op 1300 en 870 meter met regelmatige tusschenf
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poozen een muzikale bromtoon hoorbaar is; ook op lagere golf
lengten is dit verschijnsel waar te nemen en als men nauwkeurig
uitluistert, hoort men de. secondetikken, welke voorafgegaan
worden door de roepletters FL in Morse-schrift
Een 1* harmonische bestaat niet, zij valt samen met de grondfrequentie ; de harmonischen zijn dus boventonen, aangezien zij
veelvouden van de oorspronkelijke frequentie zijn ; ondertonen,
dus breukfrequenties komen practisch niet voor, tenzij men deze
opwekt met speciale inrichtingen als de multivibrator.
Het spreekt vanzelf, dat men de harmonischen zooveel mogelijk
tegenwerkt, hetzij aan de bron, hetzij in het ontvangtoestel. Als
de bron buiten het ontvangtoestel gelegen is, dus in den zender,
onderdrukt men deze ter plaatse voor zoover dit mogelijk is ;
wanneer toch storende harmonischen uitgestraald worden, welke
door den ingangskring van het ontvangtoestel heen dringen,
brengt men zeefkringen aan, welke op de storende frequentie
afgestemd worden.
In het toestel, de superheterodyne, worden echter plaatselijk
trillingen opgewekt, n.1. de oscillatorfrequentie en de middelfrequentie. Deze trillingen bevatten meestal ook harmonischen,
aangezien het zeer moeilijk is de oscillator zoodanig te bouwen,
dat geen harmonischen optreden.
Alles samengevat, blijkt dat een groot aantal harmonischen in
het toestel aanwezig zijn en dat uitgebreide maatregelen noodig
zijn om te voorkomen, dat zij door interferentie met elkaar, hetzij
van buiten met de oscillatorfrequentie of de middelfrequentie, of
met de signaalfrequentie, of omgekeerd, gestoorde ontvangst
veroorzaken.
Kan men eenerzijds door het aanbrengen van zeefkringen in
ingangs- en mf-kringen reeds harmonischen uitzeven, anderzijds
kan men ze ontwijken door de keus van een bepaalde middel
frequentie, waardoor iedere ongewenschte interferentie vermeden
wordt.
De onderstaande tabel geeft een snel overzicht van de harmo
nischen, welke door grondfrequenties van 100 tot 1000 kHz
veroorzaakt worden. Vogr hoogere grondfrequenties, bv. tot
10.000 kHz vermenigvuldigt men met 10, tot 100.000 kHz met 100,
enz.
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De tabel bevat de 2*, 3e, 4' en 5' harmonischen; hoogere harmonischen kunnen berekend worden door de grondfrequentie met de ■
rangwaarde van de gezochte harmonische te vermenigvuldigen,
bv. de 7e harmonische van 100 kHz = 7 X 100 = 700 kHz.
Grond
frequentie

100 kHz
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180
185
190
195
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290.

2C

3*

4e

5«

harmonische harmonische harmonische harmonische
200 kHz
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300
310
320
330
340
350
360
370
380
390 '
400
420
440
460
480
500
520
540
560
580

300 kHz
315
330
345
360
375
390
405
420
435
450
465
480
495
510
525
540
555
570
585
600
630
660
690
720
750
780
810
840
870
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400 kHz
420
440
460
480
500
520
540
560
580
600
620
640
660
680
700
720
740
760
780
800
840
880
920
960
1000
1040
1080
1120
1160

500 kHz
525
550
575
600
625
650
675
700
725
750
775
800
825
850
875
900
925
950
975
1000
1050
1100
1150
1200
1250
1300
1350
1400
1450

5e
3e
4e
2e
Grondfrequentie harmonische harmonische harmonische harmonische
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320
340
360
380
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000

600
640
680
720
760
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000

900
960
1020
1080
1140
1200
1350
1500
1650
1800
1950
2100
2250
2400 '
2550
2700
2850
3000

1200
1280
1360
1440
1520
1600
1800
2000
2200
2400
2600
2800
3000
3200
3400
3600
3800
4000

1500
1600
1700
1800
1900
2000
2250
2500
2750
3000
3250
3500
3750
4000
4250
4500
4750
5000

Als men de label nauwkeurig bestudeert, stelt men vast, dat
verschillende grondfrequenties dezelfde harmonischen verwekken :
zoo is bijvoorbeeld de 3e harmonische van 100 kHz = 300 kHz,
gelijk aan de tweede harmonische van 150 kHz, terwijl bij voor
beeld de 5e harmonische van 120 kHz = 600 kHz, de 3e harmo
nische van 200 kHz is.
Dit is zeer belangrijk bij het opsporen van fouten, aangezien
men op deze wijze snel inziet, hoe een bepaalde frequentie, hetzij
als grondgolf of harmonische, interferentie kan veroorzaken met
een andere, die aanvankelijk geheel buiten beschouwing gelaten
zou kunnen worden.
Ook kan men aan de hand van deze tabel nagaan, welke
grondgolf een bepaalde harmonische verwekt. Men stelt bij voor
beeld de aanwezigheid vast van een harmonische op 2500 kHz ;
door terugzoeken vindt men een andere op 2000 kHz en nog een
andere op 1500 kHz, doch geen enkele op 2375 of 2250, 1875 of
1750 kHz. Hierdoor worden 125 en 250 kHz als grondfrequentie
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uitgeschakeld en 300 en 400 kHz eveneens, aangezien deze respectivelijk wel op 1500 en 2000 kHz, doch niet op 1500, 2000 en
2500 kHz harmonischen kunnen verwekken. 1000 kHz is eveneens
uitgesloten, omdat deze wèl op 2000 doch niet op 1500 of 2500 kHz
terecht kan komen, zoodat 500 kHz als eenige waarschijnlijke
grondfrequentie in aanmerking komt, indien 100 en 166,6 kHz
buiten beschouwing gelaten worden.
Voorzichtigheid is hierbij echter geboden, aangezien het zeer
dikwijls voorkomt, dat de even genummerde harmonischen sterker
doorkomen dan de oneven genummerde, hoewel het omgekeerde
ook mogelijk is. Anderzijds is de hoogere harmonische meestal
zwakker dan de lagere, doch soms is zij sterker.
Uit bovenstaande is gebleken hoe en welke harmonischen
kunnen ontstaan en thans zal uiteengezet worden op welke wijze
bepaalde grondfrequenties of harmonischen een zeer hinderlijke
' storing kunnen verwekken.
Verondersteld wordt, dat men met een toestel, waarvan de
mf-versterker op 110 kHz afgestemd is, een zender wil ontvangen,
welke op 600 kHz werkt. Hiertoe wordt de oscillator afgestemd op
710 kHz en door menging ontstaat het mf-signaal van 110 kHz.
Een signaal van 1530 kHz kan eveneens in de menglamp geraken
en door interferentie met de tweede harmonische van de oscillatorfrequentie, welke gelijk is aan 1420 kHz, ontstaat wederom een
mf-signaal van 110 kHz.
Op deze wijze wordt zoowel het gewenschte als het ongewenschte signaal doorgelaten en ontstaan door de modulatie van
een der beide, of van beide signalen fluitstoringen.
Deze treden ook op wanneer het binnendringende signaal bv.
een frequentie van 1532 kHz heeft, waardoor dan een constante
fluittoon ontstaat, omdat eenerzijds een mf-signaal van 710 — 600
= 110 kHz, en anderzijds een signaal van 1532— 1420 = 112 kHz
opgewekt wordt, welke samen een interferentietoon van 112 — 110
= 2 kHz veroorzaken. Hetzelfde gebeurt natuurlijk wanneer een
ongewenscht signaal van 112 kHz in de menglamp geraakt en
rechtstreeks interfereert met de middelfrequentie.
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Uit dit alles blijkt de wenschelijkheid, de koppelingsgraad van
de oscillatorspoelen, alsook de oscillatorspanningen nauwkeurig
in te stellen, omdat hierdoor de oscillatorharmonischen zwakker en
minder talrijk worden, zoodat de storingen tot een minimum
beperkt blijven.

22

DE FUNCTIE EN DE ESGENSCHAPPEN
VAN DE VERSCHILLENDE GEDEELTEN
VAN DE SUPERHETERODYNE.
II. DE INGANGSKRING.
De voornaamste functie van den ingangskring is, af te stemmen
op het gewenschte station ; aangezien de antenne met dezen kring
verbonden is, ontstaat een zekere demping, welke veroorzaakt
wordt door de capaciteit van de antenne en van de invoerdraad.
De antenne wordt gewoonlijk inductief of soms ook rechtstreeks,
over een kleinen condensator, met den ingangskring gekoppeld.
Hierdoor ontstaat de mogelijkheid, dat de kring tengevolge van
de vaste capaciteit, welke er aan toegevoegd wordt, óver een
bepaald gedeelte van het betreffende golfbereik ongevoelig en
onafstembaar wordt.
Het is dus zeer belangrijk te voorkomen, dat de antenne een
groote capaciteit heeft en wanneer dit onvermijdelijk is, moet de
antennekoppeling met den ingangskring zeer los gemaakt worden,
zoodat eventueele resonanties buiten het golf-bereik vallen.
Met deze moeilijkheden wordt over het algemeen bij de con
structie van spoelen en toestellen rekening gehouden om een
onder alle omstandigheden veilige aanpassing te bekomen. Hier
door ontstaat onvermijdelijk belangrijke verzwakking van het
signaal en om dit verlies te compenseeren, wordt de ingangskring
zeer dikwijls voorzien van een versterker.
In vele toestellen is geen afzonderlijke hf-versterker voorzien
en daar wordt gebruik gemaakt van de versterking van de menglamp zelf; dit soort apparaten is over het algemeen minder
selectief en ongevoeliger, dan deze van de eerste categorie.
De ingangskring wordt zoowel als eenvoudige afstemkring, als
in den vorm van een bandfilter uitgevoerd, waardoor de ingangsselectiviteit belangrijk verhoogd wordt.
Voor den ingangskring gebruikt men bij voorkeur spoelen van
de allerbeste kwaliteit, zooals Litzespoelen. Deze zijn gewikkeld
met een soort kabel, waarvan iedere ader afzonderlijk geïsoleerd
is; op deze wijze ontstaat een grootere werkzame oppervlakte en
bijgevolg dalen de hf-verliezen, welke door het huideffect veroor23

zaakt worden. De aders zijn bovendien op een bijzondere wijze
ln elkaar gedraaid, zoodat elke ader regelmatig en op zijn beurt
van de kern naar de oppervlakte van de kabel verloopt.
Bij het gebruik van zulke draad, dient er speciaal voor gewaakt
te worden, dat alle aders aan de uiteinden zuiver electrisch
contact maken, aangezien bij onvoldoende contact zulke zware
verliezen ontstaan, dat het gebruik van gewone massieve draad
in dat geval te verkiezen zou zijn.
BANDFILTERS.
Een bandfilter bestaat uit twee afgestemde kringen, welke op
een bijzondere wijze met elkaar gekoppeld zijn, zoodat behalve
verhoogde selectiviteit, tevens natuurgetrouwe weergave ver
kregen wordt.
Het mag als bekend verondersteld worden, dat de onderlinge
afstand in frequentie tusschen het meerendeel der omroepzenders,
negen tot tien kilohertz bedraagt.
Nu is het niet moeilijk een toestel te ontwerpen, dat al deze
stations zonder onderlinge storing ontvangt, zoolang het er niet
op aan komt een zoo volmaakt mogelijke weergave van het
uitgezondene te verkrijgen, doch indien dit wèl vereischt wordt,
is het minder eenvoudig.
De draaggolf van den zender wordt gemoduleerd met muziekfrequenties en er zijn verschillende instrumenten, waarvan de
toonfrequenties boven 5 kHz uitgaan: de hooge C bijvoorbeeld.
Het toestel moet dus eenerzijds selectief genoeg zijn om bij
afstemming op een bepaald station, niet door het aangrenzende
gestoord te worden en anderzijds vrij hooge modulatiefrequenties
kunnen weergeven. Deze vereischten zijn geïllustreerd in figuur 5.
In deze figuur ziet men links de afstemkromme van een kring,
welke gevormd wordt door een capaciteit en een gewone zelfinductie, en waarbij geen voorzorgen genomen zijn om naast de
. gewenschte selectiviteit tevens kwaliteitsweergave te behouden ;
de zijbanden, welke de modulatie bevatten, worden afgesneden.
De kromme vertoont een scherpe piek en is aan de basis vrij
breed, zoodat de versterking naast het punt van resonantie snel
daalt.
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De figuur rechts toont de afstemkromme van een bandfilter;
deze is vrij breed aan de top en daalt zeer steil aan weerszijden
a
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van de zijbanden. De selectiviteit blijft hierbij dus binnen bepaalde
grenzen, terwijl de zijbanden nog voldoende sterk doorgelaten
worden.
Het construeeren van een goed werkend bandfilter is niet moei
lijk, als dit slechts op een bepaalde frequentie afgestemd hoeft
te worden, zooals dit bij mf-kringen het geval is, doch wanneer de
bandbreedte over een geheel golf-bereik constant moet blijven,
is het een andere kwestie.
Bandfilterwerking wordt verkregen door de twee afstemkringen
capacitief of inductief te koppelen op een wijze, welke aangegeven
is in figuur 6 a-d. Daarbij geeft fig. a een enkel capacitief en
fig. b een dubbel capacitief bandfilter weer, terwijl fig. c een
inductief en fig. d een z.g. gemengd bandfilter toont.
Zooals men weet, verandert de wisselstroomweerstand van
capaciteit en zelfinductie met de frequentie, zoodat de koppelwaarde daarvan voor een bepaalde frequentie wèl, doch voor een
andere niet voldoet.
Het enkel capacitieve en het inductieve bandfilter zijn bijgevolg
theoretisch niet instaat de bandbreedte over een • geheel golfbereik constant te behouden, omdat hierbij slechts één waarde
verandert.
Bij het dubbel capacitieve bandfilter verandert echter de
capacitieve waarde van Cx wanneer de afstemcondensatoren
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Verdraaid worden en op deze wijze ontstaat een compensatiewerking.
Bij het gemengd bandfilter is de koppeling zoowel capacitief als
inductief en hier veranderen de impedanties in tegengestelden
b
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zin, wanneer de frequentie gewijzigd wordt. Bijgevolg ontstaat
ook hier een compenseerende werking en blijft de bandbreedte
practisch constant.
Uit een oogpunt van constructie is het dubbel capacitieve band
filter aan te bevelen, aangezien hierbij de juiste waarden gemak
kelijker vastgesteld kunnen worden.
In het eerste hoofdstuk werd er bij de behandeling van de
harmonischen op gewezen hoe andere signalen, dan de gewenschte, storingen kunnen verwekken wanneer zij in de menglamp kunnen geraken; het is dus zeer belangrijk dit te voorkomen.
26

Hiertoe is een hooge ingangsselectiviteit gewenscht en deze wordt
uitsluitend verkregen met behulp van het bandfilter.
ZEEFKRINGEN.
Zeer sterke signalen kunnen dikwijls toch nog door het band
filter heen dringen en aldus storingen verwekken; men kan deze
echter onschadelijk maken door in de antenneleiding een zeefkring aan te brengen.
In vele gevallen wordt de zeefkring in het toestel zelf aange
bracht en wel achter de antenne-seriecondensator, om de capacitieve invloed van de antenne te neutraliseeren.
De zeefkringen worden op twee verschillende wijzen uitgevoerd;
ten eerste als een sperkring, waarbij capaciteit en zelfinductie
parallel geschakeld staan en ten tweede als een in serie gescha
kelde capaciteit en zelfinductie.
In het eerste geval wordt de zeefkring zelf in serie geschakeld
met de antenne, welke soms aan een aftakking op de spoel
verbonden wordt. Bij afstemming op het ongewenschte signaal,
vormt de parallelkring voor deze frequentie de hoogste weerstand,
sy
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terwijl signalen van andere frequentie practisch onverzwakt
kunnen passeeren.
Een voorwaarde voor het onverzwakt passeeren en voor het
voorkomen van verlies in het algemeen is, dat de onderdeelen
van den zeefkring verliesvrij zijn.
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In het tweede geval wordt de zeefkring in het toestel tusschen
de antenne en aarde geschakeld; bij afstemming op het ongewenschte signaal vormt de seriekring voor deze frequentie een
zeer lage weerstand, een soort val, zoodat het signaal plaatselijk
zeer verzwakt wordt, terwijl signalen van andere frequentie
practisch niet beïnvloed worden.
Beide soorten zeefkringen zijn afgebeeld in figuur 7.
Soms bevat de ingangskring ook nog een inrichting om de
spiegelfrequenties, waarvan sprake was in het eerste hoofdstuk,
onschadelijk te maken, hoewel dit bij een goed ontworpen bandfilter meestal overbodig is.
Dit kan op verschillende manieren gebeuren, hetzij door
gebruikmaking van de schakeling, welke afgebeeld is in figuur 8,
of door toepassing van het in figuur 9 geteekende systeem.
In de schakeling volgens figuur 8 wordt de antennekring, welke
uit een bandfilter bestaat, gekoppeld met een derden afstemkring.
Deze derde afstemkring is zoodanig geschakeld, dat zich in
serie met den draaicondensator een vierden afstemkring bevindt.
De bedoeling is, dat de derde 'afstemkring op de gewenschte
signaalfrequentie ingesteld staat, terwijl de vierde daarbij op de
ongewenschte spiegelfrequentie geregeld is, welke tweemaal de
mf-waarde hooger ligt.
Een en ander is zoo geconstrueerd, dat de vierde kring den
derden automatisch volgt en op deze wijze steeds de spiegel
frequenties onschadelijk maakt.
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Het spreekt vanzelf, dat de instellingen zeer nauwkeurig moeten
geschieden.
Bij de in figuur 9 afgebeelde schakeling wordt opzettelijk een
weg gebaand voor de spiegelfrequenties; deze weg is in dikke
lijnen aangegeven en leidt, buiten de antennekoppelspoel om,
door een condensator naar het bandfilter.
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Fig. 9.
Aan het rooster van de menglamp ligt een zeefkring met serieschakeling, welke de spiegelfrequenties opslorpt en gedeeltelijk
in tegengestelden zin naar het bandfilter terugvoert, zoodat zij zich
daar zelf reeds verzwakken. De tweede draaicondensator stemt
tevens den zeefkring af.
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III. DE MODULATOR- EN OSCILLATORKRING.
Hoewel de functie van deze beide kringen geheel verschillend
is, kunnen zij, met het oog op de moderne toestelconstructie,
bezwaarlijk afzonderlijk besproken worden.
In oudere apparaten werd gebruik gemaakt van een afzonder
lijke modulatorlamp en een afzonderlijke oscillatorlamp, doch
later werden beide functies door een enkele lamp uitgeoefend, of
althans door een buis waarin zich beide elementen bevonden.
Hierdoor zijn de kringen minder onafhankelijk van elkaar, hoewel
alle voorzorgen getroffen worden om hen gescheiden te houden.
In het modulatorgedeelte wordt het aankomend signaal, dat
door den ingangskring gekozen werd, met het oscillatorsignaal
gemengd; deze menging kan op zeer verschillende wijzen plaats
vinden. Hier wordt tevens een soort gelijkrichting van het ge
mengde signaal verricht, waardoor dat ontdaan wordt van de
verschillende, door de menging ontstane frequenties (som verschil-, oscillatorfrequentie en harmonischen) en de zuivere middelfrequentie overblijft.
Vroeger werd voor deze gelijkrichting gebruik gemaakt van
roosterdetectie, doch met het oog op het vrij sterke oscillator
signaal wordt meer en meer de voorkeur gegeven aan plaatdetectie, omdat hierbij grootere spanningen verwerkt kunnen
worden.
Een verschijnsel, dat zich bij de menging voordoet en dat
onafhankelijk is van de versterkingsfactor van de menglamp zelf,
is het volgende: wanneer de oscillatorwisselspanning hoog
genoeg is, ontstaat door de menging een signaalversterking,
welke van 15 tot 25 % bedraagt.
De principeschakeling volgens figuur 10 toont een kring, waarin
de lamp uitsluitend als modulator en als eerste detector werkt ;
het stuurrooster van de lamp is met den ingangskring verbonden.
Deze ingangskring kan natuurlijk zoowel rechtstreeks- als onder
tusschenschakeling van een voorversterker .met de antenne
verbonden zijn.
De spoel K, welke opgenomen is in de kathodeleiding, dient
voor de koppeling met de oscillator, terwijl de primaire van den
mf-transformator in de plaatleiding der lamp geschakeld is.
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De koppeling met de oscillator kan echter op geheel andere
wijzen geschieden, bijvoorbeeld :
over een in seriegeschakelde condensator en weerstand,
hetzij van het modulator-rooster naar het oscillatorrooster,
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Fig. 10.
of van de kathode van de modulator naar het oscillator
rooster (spoel), van het oscillatorrooster naar het vangrooster van de pentodemodulatorlamp, enz.
Het is van het hoogste belang, dat de werkspanningen van de
modulatorlamp nauwkeurig op de juiste waarde ingesteld zijn,
aangezien hierdoor de weergavekwaliteit van het toestel beïn
vloed wordt. Wanneer van de voorgeschreven electrodespanningen afgeweken wordt, verandert de modulatiediepte van het
ontvangen signaal.
DE OSCILLATOR.
De functie van de oscillator is reeds verklaard geworden; het
doel is, een signaal op te wekken, dat aan de volgende eischen
voldoet:
1° De opgewekte frequentie moet een bepaalde minimum span
ning hebben (oscillatorspanning).
2° De oscillatorspanning moet over het geheele golf-bereik zoo
constant mogelijk blijven en mag in geen geval beneden een
bepaalde waarde dalen.
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3ï Gedurende de werking mag de ingestelde frequentie niet van
waarde veranderen, ook mag dan de oscillatorspanning niet
zakken.
4° De bovengolven van de oscillator moeten zwak zijn, dat wil
zeggen: de spannnig der harmonischen mag slechts een fractie
zijn van de oscillatorspanning.
5° De opgewekte frequentie mag alleen in de oscillator- en
modulatorkringen werkzaam zijn; uitstraling moet voorkomen
worden.
6° De oscillatorfrequentie moet nauwkeurig volgen, met andere
woorden: het frequentieverschil tusschen oscillator- en signaalkringafstemming moet constant blijven.
DE OSCILLATOR-INSTELLING.
Over het algemeen wordt de oscillatorfrequentie zoodanig inge
steld, dat zij hooger is dan de frequentie van het te ontvangen
signaal; de waarde van dit frequentieverschil is, zooals reeds
werd opgemerkt, gelijk aan de middelfrequentie.
Bij een middelfrequentie van 110 kHz wordt de oscillator, voor
de ontvangst van een station, dat op 600 kHz werkt, bijgevolg
ingesteld op 710 kHz.
Voor deze instelling, op een hoogere frequentie dan deze van
het te ontvangen signaal, is een bepaalde reden, welke zijn
oorzaak vindt in de constructiemogelijkheden en -moeilijkheden,
welke zich bij oscillators voordoen.
Wanneer het toestel een golf-bereik heeft van 500 tot 1500 kHz,
moet de oscillator bij hoogere afstemming ingericht zijn voor een
frequentie-bereik van 610 tot 1610 kHz. Bij afstemming op een
lagere frequentie zouden deze waarden respectivelijk 390 en
1390 kHz bedragen.
In het eerste geval bedraagt de verhouding tusschen de laagste
en de hoogste frequentie 2,64, doch in het tweede geval wordt
dit 3,57.
Het vereischte frequentiebereik is dus veel kleiner, wanneer de
instelling op de hoogere waarde, de somfrequentie, verricht
wordt.
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De constructiemoeilijkheden verhoogen naarmate deze verhou
ding grooter wordt, aangezien de minimum kringcapaciteit, welke
gevormd wordt door de nulcapaciteit van den draaicondensator
en de eigencapaciteit van spoelen en schakelaars een beslissende
rol speelt. In de praktijk is het reeds vrij moeilijk een frequentieverhouding van 3 te bekomen; dit cijfer heeft dan nog betrekking
op de signaalkringen, waarbij de regelcapaciteit gewoonlijk veel
grooter is dan dat dit bij den oscillatorkring het geval is.
DE OSCILLATOR-SPANNING.
Met het oog op de door de menging bereikbare versterking, is
het wenschelijk, dat de oscillator-spanning verschillende malen
sterker is dan deze van het te ontvangen signaal; proefondervin
delijk is vastgesteld, dat 3 Volt een minimum-waarde is.
De oscillatorenergie moet de menglamp verzadigen, zonder haar
over te belasten; op deze wijze wordt kruismodulatie, welke ver
oorzaakt wordt door interferentie met zwakke stations, vermeden.
Anderzijds kan te hooge oscillator-spanning het ontstaan van
sterke harmonischen veroorzaken en in de hand werken.
De oscillator-spanning moet bij voorkeur zoo constant mogelijk
zijn over het geheele frequentiebereik, omdat zij tevens, zij het
dan ook gedeeltelijk, de spanning van het mf-signaal bepaalt.
Indien dit niet het geval is, zal het toestel op sommige afstem
mingen ongevoeliger zijn dan op andere; dit verschijnsel ontstaat
reeds door de afstemkringen zelf, welke geen constant rendement
bezitten (over het geheele golf-bereik gerekend), zoodat de
combinatie van deze gevoeligheidsverschillen hoogst storend kan
werken.
OSCILLATORDRIFT.
Een verschijnsel, dat zich bij veel oscillators voordoet is, dat de
frequentie verandert zonder dat de instelling daarvan gewijzigd
werd: men noemt dit het op drift gaan van de oscillator, of
kort-weg oscillatordrift.
Voor dit verschijnsel zijn verschillende oorzaken aanwezig:
1° onvoldoend constante voedingsspanningen, welke het gevolg
zijn van slechte contacten, waardoor contactweerstanden van
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wisselende waarde ontstaan en ook te hooge weerstanden van
smoorspoelen ol voedingstransformator. De plaatstroomvariatie
van de eindlamp kan daardoor belangrijke spanningsvariaties
teweeg brengen ;
2° onvoldoende afvlakking door gebruik van te kleine condensa
tors, waardoor de oscillatorplaatspanning tengevolge van de
plaatstroomvariatie op- en neergaat ;
3° trillen van de platen der afstemcondensatoren ;
4° verandering van de diëlectrische constante wanneer het ge
bruikte diëlectricum (mica, micaniet, enz.) op den duur of onder
de invloed van atmospherische omstandigheden van waarde
verandert;
5° mechanische trilling van de lampelectroden, welke niet onwrik
baar bevestigd zijn en onder de invloed van de electrische
trillingen in synchrone beweging komen. Hierdoor verandert de
inwendige capaciteit en bijgevolg de kringcapaciteit ;
6° loszittende spoelen, spoeldraden of verbindingsdraden.
In moderne toestellen worden deze gebreken voorkomen en
bestreden door het gebruik van ruim bemeten onderdeelen, als
smoorspoelen, transformatoren, afvlak- en ontkoppelingscondensatoren.
De draaicondensatoren worden op rubber gemonteerd, terwijl
het gebruik van, door een thermostaat gecontroleerde, trimmers
toeneemt.
De lampen zijn beter geconstrueerd, zoodat mechanische trilling
van de electroden practisch onmogelijk geworden is; ook zijn de
verschillende interelectrodencapaciteiten verminderd.
OSCILLATOR-HARMONISCHEN.
Er werd reeds op gewezen, dat de aanwezigheid van sterke
oscillator-harmonischen ongewenscht is, aangezien hierdoor ver
schillende storingen ontstaan.
De oscillator verwekt over het algemeen sterke harmonischen
en deze moeten bijgevolg onderdrukt worden, hetzij door het
verlagen van de plaatspanning of door het aanbrengen van
dempingsweerstanden in den roosterkring.
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De lamp dient bij voorkeur in het rechte deel van de karakte
ristiek te werken, terwijl scherpe afstemming, welke alleen met
kringen van hooge kwaliteit (spoelen met Litze-draad, luchtcondensators, enz.) bereikt wordt, van het hoogste belang is.
De storende invloed van de harmonischen kan bovendien nog
verminderd worden door het aanbrengen van een doelmatige
afscherming, waardoor de interferentiemogelijkheid tot een mini
mum beperkt wordt.
OSCILLATOR-GELIJKLOOP.
De oscillatorfrequentie dient gelijke tred te houden met de
signaallrequentie; dit wil zeggen, dat haar voorsprong op deze
frequentie steeds dezelfde moet blijven, zoodat de verschilfrequentie altijd gelijk is aan de ingestelde mf-waarde.
In moderne toestellen zijn de draaicondensators van de ingangs
signaal-) en oscillatorkringen op één as gemonteerd en de
afstemming geschiedt dus door een enkele knop.
Vroeger had iedere kring zijn eigen' bedieningsknop en hierdoor
ontstond een onaangenaam verschijnsel, de tweede afstemming.
Wanneer de oscillatorkring niet nauwkeurig voorloopt, ontstaat
behalve verzwakking en ontstemming eventueel ook vervorming,
terwijl ook nog interferentietonen kunnen optreden, doordat har
monischen van het gevormde mf-signaal in de menglamp terug
kunnen werken op een of andere draaggolf, welke in de lamp
geraakt.
Aangezien de oscillator op een hoogere frequentie werkt, dan
het aankomend signaal, is de afstemming van den oscillatorkring
eveneens anders dan deze van de ingangskringen.
Bij gebruik van gelijke afstemcondensators zouden de spoelen
verschillende zelfinductie moeten bezitten, doch op deze wijze
alleen kan geen gelijkloop verkregen worden. Om deze reden zijn
de capaciteiten van de draaicondensators niet gelijk.
Dit kan bereikt worden door de afstemcondensator van den
oscillatorkring van speciaal gevormde platen te voorzien, zoodat
de capaciteit onderaan in het golf-bereik (hoogste frequenties)
•practisch gelijk is aan deze van den ingangskring, doch geleide-
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lijk kleiner wordt om op deze wijze bovenaan (laagste frequenties)
ook nog hetzelfde frequentieverschil te behouden.
Een andere oplossing is het aanbrengen van een seriecondensator; deze heeft zeer weinig effect zoolang de regelbare capaci
teit betrekkelijk klein is, doch de invloed neemt toe naarmate
deze laatste grooter wordt.
Het voordeel hiervan is, dat een normale draaicondensator
gebruikt kan worden voor zeer verschillende mf-waarden. Hier
door kan bovendien gemakkelijker op een iets andere middelfrequentie, dan de gebruikte, ingesteld worden, hetgeen bij
eventueele storingen wenschelijk kan zijn.
In dat geval is voor ieder golf-bereik van het toestel een afzon
derlijke seriecondensator noodig, welke van het half-regelbare'
type is. Met het oog op het voorkomen van oscillator-drift behoort
een dergelijke condensator van prima kwaliteit te zijn.
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IV. FREQUENTIE-OM VORMERS.
DE AUTODYNE.
De eerste modulatorschakeling, waarbij dezelfde lamp tegelijk
als modulator en als oscillator werkt, is deze van de autodyne.
Uit de in figuur 11 afgebeelde schakeling blijkt, dat de lamp
door terugkoppeling van den plaat- op den roosterkring tot
genereeren gebracht wordt; de ingangskring is door een kleine
spoel met de oscillatorspoelen gekoppeld, zoodat in den plaat-:
kring van de lamp een wisselstroom ontstaat, waarvan de
frequentie gelijk is aan het verschil tusschen de oscillator- en de
signaalfrequentie. Op deze frequentie is de mf-versterker
afgestemd.
Bij de autodyne is de roosterkring niet afgestemd op het aan
komend signaal, zoodat hierdoor gemakkelijk terugwerking
ontstaat.
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Om de op deze wijze veroorzaakte storingen te voorkomen,
kan met voordeel een hf-pentode voorgeschakeld worden, welke
alle terugwerking tot een minimum beperkt.
In deze gewijzigde opstelling wordt -de autodyneschakeling
thans nog wel gebruikt in amateurontvangers voor korte golven.
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Daarbij wordt dikwijls afgezien van het gebruik van een
afgestemden antennekring. De antenne wordt dan eenvoudig over
een kleine condensator met het rooster van de pentode verbonden; de roosterkring wordt over een weerstand gesloten, terwijl
de plaat over een smoorspoel of een weerstand gevoed wordt.
De koppeling met den oscillatorkring geschiedt in dat geval door
middel van een kleine condensator.
De volledige schakeling is afgebeeld in figuur 12.
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DE HARMONISCHE AUTODYNE.
Deze schakeling, welke afgebeeld is in figuur 13, komt op het
eerste zicht overeen met de autodyneschakeling, doch zij verschilt
hiervan in verschillende opzichten.
Bij de gewone autodyne wordt het aankomend signaal wèl op
het rooster van de modulatorlamp gebracht, doch dit is op een
andere frequentie, namelijk deze van den oscillatorkring, afge
stemd.
Bij de harmonische autodyne zijn in den roosterkring twee
afgestemde kringen aanwezig; de eerste is afgestemd op de
signaalfrequentie en de tweede, welke de oscillatorkring vormt,
is afgestemd op een frequentie waarvan de tweede harmonische,
na menging met de signaalfrequentie, de middelfrequentie
produceert.
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De signaalkring is bijvoorbeeld op 1000 kHz afgestemd, terwijl
de mf-waarde 100 kHz bedraagt. Normaal zou de oscillatorkring
thans op 1100 kHz afgestemd moeten worden, doch bij de harmo
nische autodyne wordt de oscillator ingesteld op 550 kHz. De
tweede harmonische van 550 kHz is gelijk aan 1100 kHz.
De voordeelen van deze schakeling, waarbij de oscillator dus
harmonischen moet opwekken, zijn:
1° het gebruik van één triodelamp als oscillator en modulator ;
2° nauwkeurige afstemming op de signaalfrequentie ;
3° normale lage middelfrequentie ;
4° ver uiteenliggende spiegelfrequenties.
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DE TROPODYNE.
Een andere schakeling, waarbij een enkele lamp als modulator
en als oscillator gebruikt wordt, is deze van de tropodyne, welke
afgebeeld is in figuur 14.
De ontvangst geschiedt met behulp van een raamantenne,
welke door middel van een kleine condensator met het electrisch
midden van de oscillatorspoel gekoppeld is. Deze condensator
dient tegelijkertijd als roostercondensator; de roosterlekweerstand bevindt zich in de terugleiding naar de kathode.
Iedere terugwerking van den oscillatorkring op den ingangskring wordt voorkomen door de speciale koppelwij ze. De middenafgetakte spoel wordt cok wel eens vervangen door een gewone,
welke dan geshunt wordt door een differentiaalcondensator,
waarvan de midden-aftakking aan de raamantenne verbonden
wordt.
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Het electrisch midden wordt in dat geval gevonden door de
juiste instelling van de differentiaalcondensator (gelijke capaciteitswaarden).
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DE LACAULTSCHAKELING.
Bij deze eigenaardige schakeling is de plaat van de modulatorlamp verbonden met de oscillatorspoel, zoodat de opgewekte
oscillatorspanning als wisselstroomplaatspanning dient en het
aanleggen van een gelijkstroomplaatspanning overbodig is. Het
spreekt vanzelf, dat de oscillatorspanning ook aan den ingangskring van de modulatorlamp toegevoerd wordt teneinde de
menging met het aankomend signaal mogelijk te maken.
Deze schakeling is afgebeeld in figuur 15.
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HET DYNATRON.
Wanneer in den plaatkring van een tetrode (schermroosterlamp)
een slingerketen (afstemkring) opgenomen wordt, zal de lamp
electrische trillingen opwekken, zoodra een bepaald negatief
spanningsverschil ontstaat tusschen de plaat en het schermrooster.
Deze toestand wordt bereikt, als de schermroosterspanning
hooger is dan de plaatspanning, aangezien dan secondaire
emissie optreedt.
Normaal vloeit in een lamp stroom van de kathode naar de
plaat, doch in het bovenstaande geval vloeit eveneens stroom
van de plaat naar het schermrooster, dus in de richting van de
kathode.
Van dit verschijnsel wordt gebruik gemaakt in de schakeling
volgens figuur 16; het stuurrooster der lamp is met den ingangskring verbonden, terwijl het schermrooster als modulatorplaalj
fungeert en bijgevolg over den mf-transformator gevoed wordt.
De oscillatorkring wordt gevormd door de afgestemde plaatspoel;
terugkoppeling is hierbij overbodig.
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DE DUBBELROOSTERMODULATOR.
Bij deze schakeling, welke vroeger zeer in zwang was, werd
gebruik gemaakt van een ouderwetsche tetrode, welke geen
schermrooster doch een ruimteladingsrooster bevat.
Dit ruimteladingsrooster bevindt zich tusschen de kathode en
het stuurrooster; de oorspronkelijke functie is het opnemen van
de, voor de normale werking, overbodige electronen en met het
oog daarop wordt het rooster op plaatpotentiaal gebracht. Deze
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plaatspanning kan dan veel lager gekozen worden, zonder de
goede werking te schaden.
Bij toepassing als modulator heelt het ruimteladingsrooster niet
meer dezelfde lunctie; het wordt dan als stuurrooster of als
oscillatorrooster gebruikt en heeft dezelfde werking als een
gewoon trioderooster. De benoodigde plaatspanning bedraagt
van 40 tot 80 Volt.
Als modulator was deze lamp vrij ongevoelig, terwijl zij als
oscillator sterke harmonischen opwekte, zoodat zij bij voorkeur in
raamontvangers gebruikt werd. De schakeling is afgebeeld in
figuur 17.
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DE SCHERMROOSTERTETRODE.
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Figuur 18 toont de schakeling van een schermroostertetrode,
welke tegelijk als modulator en als oscillator fungeert:
De ingangskring is verbonden aan het stuurrooster, terwijl de
oscillatorkring gevormd wordt door de kathodespoel en de plaatspoel. Deze laatste wordt afgestemd, zoodat de kathodespoel voor
de terugkoppeling dient.
Door deze kathode-injectie ontstaat wel eenige terugwerking
op den ingangskring, wat de afstemming minder eenvoudig maakt,
doch wanneer de instelling eenmaal verricht is, doen zich geen
verdere moeilijkheden voor.
De lamp werkt als plaatdetector en betrekt haar negatieve
roosterspanning van de kathodeweerstand, welke geshunt is door
een condensator.
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Deze condensator vormt een weg voor de hf-trillingen, doch de
waarde mag in dit geval niet zoo groot zijn als anders, aangezien
aan de kathodeweerstand vrij groote spanningsvariaties optreden.
Hierdoor zouden parasitaire trillingen kunnen ontstaan, welke
een verschijnsel, dat als oscillator-gehuil bekend staat, te
voorschijn roepen.
De kathodespoel wordt eveneens zeer klein gehouden om te
voorkomen, dat langs dezen weg ongewenschte trillingen opge
vangen worden; met het oog daarop is de koppeling met de
plaatspoel zeer vast.
De primaire wikkeling van den mt-transtormator ligt parallel
aan den oscillatorkring, doch aangezien eerstgenoemde op een
lagere frequentie atgestemd is, werkt zij als smoorspoel voor de
hoogere frequenties en ontstaat geen verlies.
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DE PENTODE.
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De pentode is bijzonder geschikt om als oscillator en modulator
te werken, omdat bij gebruik daarvan minder gevaar bestaat
voor terugwerking en straling, aangezien het derde rooster, dat
zich tusschen het schermrooster en de plaat bevindt en dat ook
wel rem- of vangrooster genoemd wordt, het optreden van secon
daire emissie, waarover sprake bij het dynatron, voorkomt.
Ook kan, bij toepassing van een pentode, de oscillatorkring
gemakkelijker aangebracht worden, hetzij door aansluiting aan
schermrooster en plaat of anders aan vangrooster en plaat, zoodat
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de nadeelen, welke aan kathodeinjectie verbonden zijn, zich niet
voordoen.
Verder kan de pentode meer energie verwerken dan de tetrode,
zoodat geen gevaar bestaat voor overbelasting ol kruismodulatie.
Figuur 19 toont een veel gebruikte schakeling, waarbij de
oscillatorkring met het schermrooster en met de plaat verbonden is.
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Een andere schakeling, welke geruimen tijd populair was,
vooral in Amerikaansche toestellen, is afgebeeld in figuur 20.
Uit de schakeling blijkt, dat de oscillatorkring verbonden is met
het vangrooster en de plaat, terwijl de plaatkring in serie staat
met den mf-transformator.
De werking van dit systeem is zeer stabiel, aangezien de
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signaal- en de oscillatorkring in de lamp door het schermrooster
• gescheiden zijn.
Door de potentiometerschakeling in den kathodekring, krijgt het
vangrooster een hoogere negatieve roosterspanning dan het
stuurrooster. Deze hoogere polarisatie is in dit geval vereischt voor
de goede werking van de oscillator.
De pentode leent zich eveneens zeer goed voor de driepunts- of
Collpitsschakeling, welke afgebeeld is in figuur 21.
Hierbij bestaat de oscillatorkring uit een enkele afgestemde
spoel, welke tusschen het stuurrooster en het schermrooster
geschakeld wordt.
Beide roosters worden over weerstanden gevoed, terwijl het
schermrooster door een condensator met den oscillatorkring
verbonden is.
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De afstemcondensator dient bij deze schakeling geheel geïso
leerd opgesteld te worden, waardoor men bij de bediening hinder
ondervindt van handeffect, tenzij speciale voorzorgen genomen
worden.
Men kan deze moeilijkheden omzeilen door het gebruik van een
dubbele condensator, waarvan het gestel geaard wordt; de
afstemcapaciteit is dan echter maar half zoo groot, waardoor het
moeilijker wordt de gelijkloop tusschen oscillator- en signaalkringen te behouden.
Een en ander is in de praktijk echter zeer goed uitvoerbaar
gebleken.
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DE HEXODE EN DE HEPTODE.
De hexode is een zes-electrodenlamp, welke behalve de kathode
en de plaat vier roosters bevat.
Als oscillator-modulator kan de hexode op twee verschillende
wijzen geschakeld worden.
In het eerste geval werkt het eerste rooster als stuurrooster en
het tweede als schermrooster. Het derde rooster dient als oscilla
torrooster, terwijl het vierde als oscillatorplaat gebruikt wordt.
In het tweede geval werkt het eerste rooster als oscillatorrooster
en het tweede als oscillatorplaat. Het derde rooster dient als
schermrooster, terwijl het vierde als stuurrooster fungeert.
De stabiliteit • is het grootst wanneer de eerste schakel wij ze,
welke afgebeeld is in figuur 22, toegepast wordt; hierbij is de
terugwerking op den ingangskring onbeduidend.
Aangezien alle electroden, behalve de detectorplaat, als roos
ters uitgevoerd zijn, kunnen de kathode-electronen, welke gemo
duleerd zijn met de signaalfrequentie op het stuurrooster, langs
het schermrooster doorvliegen naar de detectorplaat; onderweg
worden zij gemoduleerd met de oscillatorfrequentie en op deze
wijze ontstaat het mf-signaal.
Het detectorgedeelte betrekt zijn negatieve roosterspanning van
de kathodeweerstand; deze roosterspanning wordt kleiner
wanneer het stuurrooster door het aankomend signaal positief
gemaakt wordt. Dan vermindert eveneens de negatieve rooster
spanning op het oscillatorrooster, zoodat de electronenemissie
grooter wordt.
Op deze wijze wordt de kathode-electronenstroom zoowel door
het modulator- als het .oscillatorgedeelte gemoduleerd; dit noemt
men electronische koppeling.
Het voordeel van deze koppelwijze tegenover die, waarbij
inductieve of capacitieve koppeling gebruikt wordt, is wel, dat
geen terugwerking ontstaat tusschen de verschillende kringen,
aangezien de electronen, welke de koppeling teweeg brengen,
zonder onderscheid aangetrokken worden door de detectorplaat,
welke zich op het hoogste potentiaal bevindt.
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Teneinde den detectorplaatkring af te schermen van den
ingangskring, of van den oscillatorkring, wordt de hexode soms
vervangen door een heptode.
De heptode bevat nog een vijfde rooster, dat zich tusschen het
vierde rooster en de plaat bevindt.
In sommige schakelingen wordt het als een vangrooster met de
kathode verbonden, terwijl het in andere gevallen aan een
positieve spanning gelegd wordt.
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DE PENTAGRID-OMVORMER.
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De bij dit systeem gebruikte lamp is een heptode met vijf
roosters; de opstelling van de schakeling is dezelfde als deze,
welke bij de hexode gebruikt wordt, doch tusschen het vierde
rooster, dat als stuurrooster gebruikt wordt, en de plaat bevindt
zich het vijfde rooster, dat in dit geval als schermrooster fungeert.
Op deze wijze zijn alle kringen van elkaar gescheiden door een
schermrooster, waardoor zij electrostatisch onafhankelijk van
elkaar geworden zijn.
Overigens is de lamp zoodanig geconstrueerd, dat de steilheid
regelbaar is, hetgeen automatische sterkteregeling mogelijk
maakt. Verder is met deze lamp een zestigvoudige signaalversterking mogelijk.
Teneinde de oscillatorwerking te remmen, wordt gebruik
gemaakt van een roostercondensator met lekweerstand; wanneer
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de oscillatorstroom te groot wordt, ontstaat over de lekweerstand
een negatieve roosterspanning, zoodat de oscillator ingetoomd
wordt.
Normaal wordt de lekweerstand tusschen het rooster en de
kathode aangebracht, doch in bepaalde gevallen zijn de weerstand
en de condensator parallel geschakeld.
Dan is de waarde critisch, omdat te hooge weerstandswaarde
de oscillatorwerking te sterk remt, terwijl te lage waarde te groote
roosterstroomen toelaat, waardoor vervorming en harmonischen
optreden.
De schakeling volgens figuur 23 toont de verschillende ver
bindingen.
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Een nadeel van de pentagrid-omvormer is, dat het oscillatorgeruisch, ook wel de grondtoon genaamd, mede versterkt wordt.
Ook ontstaat bij de ontvangst van korte golven, waar het
procentueel verschil tusschen de frequenties van het ingangs- en
het oscillatorsignaal klein is, wel eens terugwerking.
Deze wordt veroorzaakt doordat het schermrooster, dat zich
tusschen het oscillatorgedeelte en het stuurrooster bevindt, en de
oscillatorplaat een constante kathode-electronenstroom doen ont
staan, welke niet afhankelijk is van de stuurroosterspanning.
Toch wordt de pentagrid door de meeste constructeurs verkozen
boven modernere lampen.

48

DE OCTODE.
Een variatie op de pentagrid-heptode is de octode, welke nog
een zesde rooster bevat, dat zich tusschen het vijfde rooster en
de plaat bevindt. Dit zesde rooster werkt als remrooster en is als
zoodanig met de kathode verbonden.
De bedoeling van de octode is waarschijnlijk de heptode te
stabiliseeren op dezelfde wijze als dit bij de tetrode het geval was
door daarvan een pentode te maken.
Practisch is van deze verbetering niet veel gebleken en het heeft
zelfs eenigen tijd geduurd voordat de octode zoo goed werkte als
de pentagrid-heptode.
Aangezien de octode een Europeesche conceptie is, lijkt het
echter veel logischer te veronderstellen, dat het gebruik dezer
lamp, als uitbouwsel van het pentode-patent, in het licentiebereik
valt.
DE TRIODE-PENTODE.
De toepassing van de triode-pentode kan beschouwd worden
als de eerste stap tot de terugkeer naar het gebruik van een
afzonderlijke oscillator- en modulatorlamp.
Deze lamp bevat in werkelijkheid twee verschillende lampen en
werd in dezen vorm in Engeland en in Amerika gebruikt om de
nadeelen, welke aan de pentagrid-omvormer en andere lampen
met dezelfde gecombineerde functies verbonden zijn, te voor
komen.
Een van de vele bruikbare schakelingen is deze, welke afgebeeld is in figuur 24 ; hierbij worden de oscillatortrillingen op het
vangrooster geïnjecteerd.
Beide lampen hebben een gemeenschappelijke kathode, doch
zij bezitten afzonderlijke platen. Bijgevolg wordt de electronenstroom van het modulatorgedeelte alleen door de modulatie
beïnvloed en niet door den oscillatorplaatstroom.
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DE TRIODE-HEPTODE.
Bij deze combin.atie is de pentode vervangen door een heptode ;
er zijn twee uitvoeringen in den handel, welke in het eene geval
uit twee afzonderlijke lampen bestaat, terwijl in het andere
gebruik wordt gemaakt van een dubbellamp met beide elementen
in één omhulsel.
De schakeling is afgebeeld in figuur 25 en daaruit blijkt, dat
het eerste rooster van de heptode, als stuurrooster werkt en als
zoodanig met den ingangskring verbonden is.
Het tweede en het vierde rooster zijn schermroosters, terwijl het
vijfde rooster als vangrooster werkt.
Het derde rooster dient als injectierooster en op deze wijze zijn
alle kringen volkomen van elkaar gescheiden; er bestaat dus
geen enkele koppeling buiten de electronische.
Bovendien is de versterkingsfactor van de heptode, uitgaande
van het injectierooster zeer groot, zoodat zelfs met zwakke oscillatorspanningen gewerkt kan worden. Dit is zeer belangrijk met het
oog op het vermijden van harmonische^.
De capaciteit van het injectierooster ten opzichte van aarde is
echter vrij hoog, zoodat hiermede rekening gehouden moet worden
bij het ontwerpen van de oscillatorspoelen.
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DE TRIODE-HEXODE.
De lange reeks modulatorschakelingen wordt besloten met deze
van de triode-hexode, welke onder de modernste en de beste
gerekend mag worden.
Hierbij zijn wederom in eenzelfde buis twee lampelementen
opgesteld, namelijk een triode en een hexode. De triode werkt als
oscillator, terwijl de hexode als modulator fungeert.
De koppeling tusschen beide kringen geschiedt ook hier in de
lamp zelf, doordat het oscillatorrooster met het eerste of met het
derde rooster van het hexodegedeelte verbonden is.
Zoodoende wordt het derde- of het eerste rooster als stuurrooster gebruikt en dit wordt dan als gebruikelijk met den
ingangskring verbonden.
Rooster 2 en rooster 4 zijn schermroosters en worden aan een
positieve spanning verbonden.
De voordeelen van de triode-hexode zijn:
1° de door de schermroosters veroorzaakte kathodestroom leidt
niet tot terugwerking (van de oscillator op den ingangskring) ;
2° de oscillatorplaatstroom is onafhankelijk van de negatieve
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stuurroosterspanning en bijgevolg blijft de oscillatorfrequentie
constant ;
3° grootere mengversterking.
De schakeling van de triode-hexode is afgebeeld in figuur 26
en daaruit blijkt, dat voor deze lamp dezelfde opstelling gebruikt
kan worden als voor de pentagrid-omvormer.
Aangezien de triode zeer gemakkelijk genereert is slechts een
kleine terugkoppelspoel gewenscht om „dichtslaan" te voorkomen
en hierdoor wordt het door de afstemcondensator bestreken frequentiebereik vergroot.
Ook blijkt de triode-hexode bijzonder geschikt te zijn voor zeer
hooge frequenties en zij oscilleert nog zeer goed op 100 mHz =
drie meter golflengte.
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V. DË MIDDELFREQUENTVERSTERKÉR.
De functie van den mf-versterker is de versterking van het, door
de menging gevormde mf-signaal. Bijgevolg komt de werking
overeen met deze van een normalen hf-versterker, welke in dit
geval echter op een bepaalde frequentie ingesteld blijft.
Zooals reeds in het eerste hoofdstuk werd uiteengezet, varieert
de afstemming der mf-versterkers van 110 tot 480 kHz; hoewel de
stabiliteit, de selectiviteit en het rendement grooter zijn bij het
gebruik van de lagere frequentie waarden, zijn bij doelmatige
constructie en goede afscherming ook goede resultaten te behalen
op de hoogere waarden.
De vraagstukken en verschijnselen, welke zich bij de normale
hf-versterkers voordoen, zijn ook bij de mf-versterkers aanwezig ;
zij doen zich echter het meeste gelden bij de categorie, welke op
de frequenties tusschen 450 en 480 kHz afgstemd is. Om deze
reden wordt het aantal versterkingstrappen dan ook tot een of
twee beperkt.
DE KEUZE VAN DE MF-AFSTEMMING.
Het voor en het tegen van de toepassing van lage en hooge
mf-waarden is reeds uitvoerig besproken, doch hier wordt de
aandacht gevestigd op de redenen, waarom soms bepaalde, op
het eerste zicht willekeurige, waarden gebruikt worden, zooals :
115, 125, 128, 135, 172 l/2, 177 l/2, 181 l/2 kHz, enz.
Zooals men weet, werken de verschillende omroepzenders met
een onderling frequentieverschil van 9 tot 10 kHz. Indien nu
mogelijkheid bestaat voor het optreden van interferentiestoringen,
door het aanwezig zijn van onvoldoende verzwakte harmonischen
der middelfrequentie, zullen eventueel alleen de even genum
merde harmonischen (de 2°, 4e, 8e, enz.) storingen kunnen verwek
ken als de ingestelde mf-waarde op 5 kHz eindigt, terwijl alleen
de 4«, 8®, enz. harmonische daartoe aanleiding kunnen geven,
indien de gekozen waarde op 2 !/2 kHz eindigt.
Hieruit blijkt, dat het zeer belangrijk is den mf-versterker altijd
op de voorgeschreven frequentie in te stellen.
De eigenaardige waarden, welke ook bij Amerikaansche toe
stellen voorkomen, zooals bijvoorbeeld 456 kHz en dergelijke, zijn
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opzettelijk zoo gekozen omdat hun harmonischen in een frequentiegebied vallen, dat weinig gebruikt wordt, of waar bepaalde
zenderfrequenties of hun harmonischen juist buiten vallen.
DE UITVOERING VAN DE MF-TRANSFORMATOREN.
De mf-transformator is een hf-transformator, welke op een van
te voren bepaalde frequentie afgestemd is.
Het is gebruikelijk, maar niet zeer logisch, de constructie van
den mf-transformator te verwaarloozen. In vele gevallen komt de
wikkeling der spoelen neer op het eenvoudig met draad volwin
den van een spoellichaam en wordt geen enkele voorzorg geno
men tegen de aldus gevormde wikkelcapaciteit.
Voor de afstemming van een dergelijken transformator is een
zeer kleine condensator noodig en hierdoor wordt de instelling en
afregeling moeilijk uitvoerbaar.
De juiste opstelling is, de constructie van de spoelen evenzeer te
verzorgen als deze van de andere kringen; de wikkelwij ze hangt
af van het gebruikte kernmateriaal (lucht of ijzerpoeder) en indien
het eenigszins mogelijk is wordt de honigraat- of een dergelijke
capaciteitsarme wikkeling gewonden.
Het aantal windingen hangt niet alleen van het gebruikte kern
materiaal af, doch ook van de gekozen middel frequentie; de
zelfinductie dient een dusdanige waarde te hebben, dat zij met
een capaciteit van 125 tot 150mmF op de mf-waarde afgestemd
kan worden.
Over het algemeen bestaan de mf-transformators uit een pri
maire en een secondaire spoel; de vereischte bandbreedte wordt
daarbij verkregen door een bepaalde vaste of losse koppeling.
Ook kan in sommige gevallen een bepaalde bandbreedte ver
kregen worden door de primaire en de secondaire kringen een
weinig te ontstemmen. Wanneer de primaire bijvoorbeeld 2 kHz
te laag en de secondaire 2 kHz te hoog afgestemd wordt, zal dit
de selectiviteit niet schaden, terwijl de weergave aver het alge
meen zeer veel verbetert.
Deze ontregeling der afstemmingen kan eventueel ook over
twee of meerdere mf-transformators verdeeld worden en op deze
54

•1

wijze kan men bijvoorbeeld vier kringen 1 kHz ontstemmen om het
gewenschte resultaat te behalen.
Voor deze behandeling moet men niet alleen over de noodige
vaardigheid, doch ook over de noodige instrumenten beschikken
en een goede meetzender is een eerste vereischte. Daarbij kan een
kathodestraaloscillograaf, welke ingericht is voor het opnemen
van resonantiekrommen, goede diensten verleenen.
Soms treft men mf-transformators aan, welke werkelijk als bandfiiter uitgevoerd zijn; hiermede is dus naast een hooge selectivi
teit goede zijbandversterking mogelijk. De schakeling van een
dergelijke combinatie is afgebeeld in figuur 27.
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Fig. 27.

REGELBARE SELECTIVITEIT.
Zooals werd opgemerkt, bepaalt de koppelingsgraad der transformatorspoelen de selectiviteit; indien de koppeling regelbaar
gemaakt wordt, kan de selectiviteit naar wensch ingesteld worden
en verkrijgt men hierdoor een smallere of een breedere band.
Verschillende handelstoestellen, vooral de Amerikaansche verkeers-ontvangers (dat zijn apparaten, welke speciaal voor het
officieele radiotelefoon- en telegraafverkeer gebouwd zijn), bevat
ten inrichtingen om de selectiviteit en de bandbreedte te regelen.
Dit kan op verschillende wijzen geschieden: de eenvoudigste
methode is deze, waarbij de koppeling tusschen de transformatorspoelen vanaf de frontplaat op mechanische wijze veranderd kan
worden. De afstand tusschen de spoelen wordt vergroot af ver
kleind, of een van beide spoelen is draaibaar opgesteld, zoodat
de invloed van het magnetisch veld van een der spoelen verzwakt.
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Een andere methode, waarbij geen
mechanische bewegingen in den mftransformator veroorzaakt worden, werkt
als volgt: in serie met den secondairen
kring kan een spoeltje geschakeld wor
den, dat zeer vast gekoppeld is met den
primaire. Als het spoeltje ingeschakeld
wordt, daalt de selectiviteit en de band
wordt breeder. Dit systeem is afgebeeld
in figuur 28.

!
Fig. 28.

Bij een'derde methode worden parallel aan de primaire en in
serie met de secondaire afstemkringen, weerstanden geschakeld,
welke met behulp van schakelaars in- en uitgeschakeld of kort
gesloten worden. Deze weerstanden dempen de kringen en ver
lagen de versterking, doch zij maken de resonantiekromme platter,
zoodat op deze wijze een selectiviteitsverandering ontstaat.

i

Figuur 29 geeft deze methode vereenvoudigd weer.
Tenslotte wordt nog gebruik gemaakt van mf-transformatoren
met drie wikkelingen; de primaire en de secondaire kring zijn op
de normale wijze met elkaar gekoppeld, zoodat de hoogste selec
tiviteit bereikt wordt. De derde kring is vast gekoppeld met de
secondaire; in serie met dezen tertiairen kring is een regelbare
weerstand aangebracht, welke voorzien is van een schakelaar,
waarmede de kring geopend kan worden, zooals afgebeeld in
figuur 30.
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Fig. 30.

De selectiviteit is het hoogst en de band het smalst wanneer de
schakelaar geopend is, doch als deze gesloten wordt bij het
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inschakelen van de weerstand, verlaagt de selectiviteit en wordt
de band breeder naarmate de weerstand kleiner wordt.
De tertiaire kring is evenals de primaire en de secondaire op de
mf-waarde afgestemd, doch zoolang de kring open is of hooge
weerstand voorgeschakeld is, heeft hij geen invloed op den
secondaire; de invloed neemt toe als de weerstand verlaagt,
aangezien dan energie onttrokken wordt.
Het nadeel van deze verschillende systemen is, dat zij alle
zonder uitzondering niet alleen de selectiviteit beïnvloeden, doch
tevens de afstemming van de mf-transformators in mindere of
meerdere mate verschuiven.
Een zeer interessant systeem om hooge selectiviteit te bereiken
is dit, waarbij een kwartskristal opgenomen wordt in den
mf-versterker.
Het kristal is geslepen op een waarde, welke overeenkomt met
de middelfrequentie; de bereikbare selectiviteit wordt hierdoor
1 kHz.
De in figuur 31 afgebeelde schakeling, welke ontleend is aan de
Hammarlund Cy, toont hoe het kristal onder tusschenschakeling
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van twee speciale transformatoren in den versterker opgenomen
wordt.
De apparaten, welke van deze inrichting voorzien zijn, worden
gebruikt voor telegrafie- en telefonie-ontvangst; wanneer behalve
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het gesproken woord ook muziek weergegeven moet worden,
schakelt men het kristal uit. Hierdoor wordt het toestel minder
selectief en dus beter geschikt voor zijbandversterking.
Hetzelfde systeem werd ook gebruikt in een oudere schakeling,
de Stenode van Robinson, doch hierbij werden in het lf-gedeelte
compensators aangebracht om de lage tonen op te halen.
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MF-ZEEFKRINGEN.
Voor het uitzeven van harmonischen van de middellrequentie
en andere parasitaire frequenties, welke aanleiding kunnen geven
tot interferentie, worden in den mf-versterker verschillende soorten
zeefkringen gebruikt.
Een eerste methode is het aanbrengen van een zeefkring met
serieschakeling, zooals afgebeeld is in figuur 7, welke tusschen
de plaat en de kathode van een der mf-lampen aangesloten
wordt. Deze kring wordt afgestemd op de frequentie, welke men
wil elimineeren.
Een andere methode is deze,
welke afgebeeld is in figuur 32 ,
in den plaatkring van de mflamp is een hf-smoorspoel opge
nomen, welke met behulp van
twee vaste condensators afge
Fig. 32.
stemd wordt.
De instelling is zoo, dat de aldus gevormde filterkring de middelfrequentie doorlaat en alle andere frequenties verzwakt.
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AUTOMATISCHE FREQUENTIEREGELING.
De automatische frequentieregeling dient om de frequentie van
het, door de menging verkregen, mf-signaal constant te houden,
zoodat deze nauwkeurig overeenstemt met de voorgeschreven
mf-waarde.
Om dit te bereiken, wordt de oscillatorfrequentie automatisch
bijgeregeld totdat het frequentieverschil ten opzichte van de
signaalfrequentie weer gelijk is aan de ingestelde middelfrequentie.
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Op deze wijze wordt dus zoowel eventueele oscillatordrift, als
onjuiste oscillatorinstelling gecompenseerd.
Aan de afstemming van de ingangskringen wordt hierbij niets
veranderd ; bijgevolg wordt het station, waarop niet geheel nauw
keurig algestemd was, wèl ontvangen, doch buiten afstemming.
Perfecte weergave is bij toepassing van automatische frequentieregeling niet uitgesloten, doch niet noodzakelijkerwijze mogelijk;
het systeem kan dus beschouwd worden als een ingenieus uitge
dacht lapmiddel, dat in bovengenoemde gevallen en vooral bij
automatische afstemming door middel van een motor, goede
diensten bewijst.
De kans op betere weergave zou verhoogd kunnen worden,
door de ingangskringen minder selectief te maken, doch dan is
de remedie erger dan de kwaal.
De gebruikelijke inrichting bestaat uit twee gedeelten; het
eerste beoordeelt of de oscillatorfrequentie hooger of lager inge
steld moet worden, of dat deze gelijk moet blijven wanneer de
instelling juist was en beïnvloedt dienovereenkomstig het tweede
gedeelte, dat de oscillatorfrequentie bijregelt.
Aan den mf-versterker is een stelsel verbonden, dat bestaat uit
een specialen transformator en een dubbel-diodelamp, welke
twee afzonderlijke diodelampen bevat.
♦ 15V
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TE LAAG

♦ 5V
0+5
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Fig. 33.
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Door de wijze van
schakeling ontstaat een
regelspanning,
welke
overeenkomstig met de
waarde van de frequen
tie, die aan den mf-ver
sterker toegevoerd wordt
van waarde en van po
lariteit verandert.
Als deze frequentie
hooger is dan de mfafstemming, wordt een
negatieve regelspanning
opgewekt en als zij lager
is ontstaat een positieve.

Indien er geen frequentieverschil is, wordt in het geheel geen
regelspanning geproduceerd. Het verloop van deze regelspanning
is afgebeeld in figuur 33.
De opgewekte regelspanning wordt aan het rooster van de
oscillatorregellamp toegevoerd, welke zoodanig geschakeld is, dat
zij de oscillatorfrequentie in overeenstemming met de aangelegde
roosterspanning wijzigt. Als de roosterspanning negatief wordt,
daalt de oscillatorfrequentie, doch als zij positief wordt, stijgt de
frequentie.
Op deze wijze blijft de verschilfrequentie, ten opzichte van de
signaalfrequentie, constant met het gevolg, dat de middelfrequentie altijd overeenkomt met de afstemming van de mf-transformatoren.
Figuur 34 toont hoe een en ander practisch uitgevoerd wordt ;
de primaire wikkeling van den specialen transformator is inductief
gekoppeld met de secondaire, doch bovendien is er nog een
capacitieve koppeling aangebracht tusschen de primaire en de
diodegelijkrichters.
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Bijgevolg is de spanning, welke de gelijkrichters over de weer
standen Rj en R2 doen ontstaan, opgebouwd uit twee verschil-
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lende spanningen; een daarvan ontstaat door de geïnduceerde
spanning, terwijl de tweede het gevolg is van de capacitief
overgedragen spanning.
Daarom zijn deze spanningen niet in phase en het phaseverschil hangt af van de frequentie van het toegevoerde (mf-)signaal.
Als de signaalfrequentie overeenstemt met de resonantiefrequentie van de primaire en secondaire wikkeling, zijn de span
ningen aan Rt en R2 gelijk doch tegengesteld; zij heffen elkaar
dus op en er ontstaat geen regelspanning. Als het mf-signaal
hooger is dan de mf-afstemming, ontstaat een negatieve regel
spanning en in het tegenovergestelde geval, dus indien het
mf-signaal lager is, wordt de regelspanning aan P positief.
Deze regelspanning moet nu, door middel van de oscillatorregellamp, de oscillatorfrequentie verhoogen of verlagen en dit
wordt op de volgende wijze bereikt.
De resonantiefrequentie van een kring kan veranderd worden
door het wijzigen van de capaciteit of van de zelfinductie; bij de
automatische frequentieregeling wordt de zelfinductie veranderd.
Een zelfinductie kan van waarde veranderen door het aantal
windingen, waaruit zij bestaat, te verkleinen of te vergrooten en
ook door het gevormde magnetische veld te verzwakken of te
versterken.
Hetzelfde kan eveneens bereikt worden door twee parallel ge
schakelde zelfinducties te gebruiken, welke grooter zijn dan de
gewenschte, doch wier resulteerende waarde daarmede overeen
stemt.
Als nu een van beide zelfinducties vergroot wordt, is.de resul
teerende waarde ook grooter, terwijl deze kleiner wordt als een
van beide zelfinducties kleiner wordt.
Een zelfinductie heeft een schijnbare weerstand, waarvan de
waarde afhankelijk is van de aangelegde frequentie; bovendien
veroorzaakt zij een phaseverschuiving van 90° tusschen stroom
en spanning.
Het gaat er thans om, van de oscillatorregellamp een weerstand
te maken, welke dezelfde eigenschappen heeft.
Wanneer een lamp, bijvoorbeeld een pentode met regelbare
steilheid, op de gebruikelijke wijze aangesloten wordt, veroorzaakt de plaatspanning een zekere plaatstroom; de plaatstroom
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is dus het gevolg van de plaatspanning. De inwendige weerstand
van de lamp hangt echter af van de aangelegde negatieve roossterspanning, zoodat de plaatstroom kleiner wordt wanneer de
negatieve roosterspanning en bijgevolg de inwendige weerstand
stijgt. De plaatstroom is dus rechtstreeks afhankelijk van de
negatieve roosterspanning en van de plaatspanning.
Indien de plaat met wisselstroom gevoed wordt, gedraagt de
lamp zich op dezelfde wijze, doch als het rooster eveneens met
wisselstroom gevoed wordt en wel zoodanig, dat er een phaseverschil van 90° bestaat tusschen de rooster- en de plaatspanning, is
dit niet meer het geval.
Deze phaseverschuiving kan verkregen worden door het rooster
over een condensator met een spanning van dezelfde frequentie
als deze van de plaatspanning, dus met de plaatspanning, te
voeden.
De plaatstroom blijft echter afhankelijk van de roosterspanning
en bijgevolg ontstaat er een phaseverschuiving van 90° tusschen
den plaatstroom en de plaatspanning.
De lamp gedraagt zich thans dus juist als een zelf inductie ;
haar impedantie wordt grooter als de negatieve roosterspanning
toeneemt, terwijl zij kleiner wordt als de negatieve roosterspan
ning afneemt.
Aangezien de oscillatorregellamp parallel staat met de oscillatorspoel, is het alsof deze spoel grooter wordt wanneer de nega
tieve roosterspanning toeneemt; bijgevolg verhoogt de zelfinductie
van den kring, waardoor de resonantiefrequentie daalt.
In het tegenovergesteld geval wordt de zelfinductie verlaagd en
dientengevolge stijgt de resonantiefrequentie.
Het spreekt vanzelf, dat de zelfinductie van de oscillatorspoel
zelf in schakelingen met automatische frequentieregeling grooter
is dan in schakelingen waar dit systeem niet toegepast wordt.
Wanneer men thans opnieuw de schakeling volgens figuur 34
bestudeert, ziet men op welke wijze de regellamp met den oscillatorkring verbonden is : met het oog op de gelijkstroomvoeding van
de lamp ln de oscillatorspoel door middel van twee blokcondensators van den afstemcondensator gescheiden. C, bewerkt de
phaseverschuiving in samenwerking met R.,, welke een grootej
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waarde heeft ten opzichte van de reactantie van C4, zoodat de
door R.{ en C4 gevormde belasting van den oscillatorkring als een
ohmsche waarde beschouwd kan worden. C.{ blokkeert het rooster
van dè regellamp voor de plaatgelijkstroom en heeft een hooge
waarde om te voorkomen, dat de phaseverschuiving verandert ;
van R4 wordt tenslotte een vaste negatieve roosterspanning
betrokken.
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VI. DE TWEEDE DETECTOR.
De functie van de tweede detectör is dezelfde als deze van de
detector van een directen ontvanger; het mf-signaal kan be
schouwd worden als een gemoduleerde draaggolf en de detector
zet deze hf-wisselspanning om in een gelijkspanning, welke in
overeenstemming met de modulatie van waarde verandert. Het
resultaat van de detectie is dus een pulseerende gelijkstroom,
waarvan de rimpel een wisselende grootte heeft.
Bij oudere ontwerpen werd, evenals bij directe ontvangers,
gebruik gemaakt van rooster- en plaatdetectie met behulp van
een triode of een tetrode, doch deze methode is verdrongen door
de diodedetectie, welke de voorkeur verdient omdat daarmede
de sterkste signalen lineair, dus zonder vervorming, gelijkgericht
worden.
De gelijkgerichte stroomen worden over een belastingsweerstand geleid, welke in den diodekring opgenomen is; aan deze
weerstand ontstaan dus eigenlijk twee spanningen, een constante
en een pulseerende.
De constante spanning ontstaat door de gelijkrichting van de
mf-draaggolf; zij is dus aanwezig vanaf het oogenblik, dat het
toestel op een zender afgestemd is, zonder dat deze daarvoor
gemoduleerd moet worden. Deze spanning is evenredig met de
sterkte van de zenderdraaggolf; zij wordt practisch niet beïn
vloed door de modulatie, tenzij deze zeer diep is, doch deze
invloed wordt opgeheven door het aanbrengen van een ladingscondensator (réservoir). Van deze spanning wordt gebruik ge
maakt voor de automatische sterkteregeling en voor de zichtbare
afstemming.
De pulseerende spanning ontstaat als gevolg van de modulatie
en is bijgevolg, afgezien van binnendringende storingen, aanwezig
zoodra de zender gemoduleerd wordt.
Haar grootte is evenredig met de sterkte van het gemoduleerd
signaal en zij wordt door den lf-versterker op de voor de weergave
gewenschte waarde gebracht.
In de principeschakéling volgens figuur 35 ziet men een volle
digen mf-versterker met tweede detector, welke de gelijkspanning
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voor de automatische sterkteregeling aan de mf-lampen en de
pulseerende spanning aan den lf-versterker toevoert.
De eerste mf-transformator is met drie wikkelingen uitgevoerd ;
de middelste daarvan dient voor de aankoppeling van de auto
matische frequentieregeling.
De diodekring wordt gesloten over de twee in serie geschakelde
weerstanden Rj en R2; R, dient als hf-ontkoppeling voor de lfsignalen, welke over den potentiometer P afgenomen worden.
C, is de detectiecondensator, C2 voorkomt dat de gelijkspanning
op het trioderooster geraakt, terwijl C3 een hf-afleidingscondensator voorstelt.
Van het punt D vertrekt de vcedingslijn, waarover de regelspanning voor de roosterkringen van de mf- en de modulatorlamp
vloeit; deze wordt ontkoppeld door R3, terwijl C4 de ladingscondensator voorstelt. Verder wordt ieder voedingspunt bij de
verschillende roosterkringen ontkoppeld door een weerstand en
een condensator.
Zoolang geen mf-signaal aanwezig is, vloeit door R1 en R, geen
stroom: bijgevolg bevindt het punt D zich op kathodepotentiaal
en wordt de negatieve roosterspanning der lampen uitsluitend
bepaald door hun kathodestroom en hun kathodeweerstand.
Zoodra een mf-signaal ontstaat, vloeit er stroom door Rj en R2
en er ontstaat een potentiaalverschil tusschen de kathode van de
diode en het punt D, en wel zoodanig, dat D negatief wordt ten
opzichte van de kathode; het gevolg is dat de negatieve rooster
spanning der mf- en modulatorlamp hooger wordt.
In sommige gevallen wordt dubbele gelijkrichting toegepast en
daarbij wordt dan gebruik gemaakt van een dubbel-diode, welke
gevoed wordt vanuit een mf-transformator, die van een secondaire
wikkeling met middenaftakking voorzien is.
Deze middenaftakking behoort het electrisch midden te zijn en
dit komt niet noodzakelijkerwijze overeen met de helft van het
aantal windingen, doch met het vierde van de zelfinductie van de
geheele spoel. De belastingsweerstand wordt in dat geval aan de
middenaftakking en aan de kathode verbonden.
Door de dubbele gelijkrichting ontstaat een iets beter rendement,
terwijl het mf-signaal volkomen onschadelijk gemaakt wordt,
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aangezien eventueele overblijfselen daarvan elkaar in de belastingsweerstand tegenwerken en opheffen.
De als tweede detector gebruikte diodelamp wordt dikwijls
■gecombineerd met een triode of een pentode, welke voor lf-versterkingsdoeleinden gebruikt wordt; ook treft men triple-dioden
aan.
Al deze combinaties dienen voor detectie, automatische sterkteregeling en lf-versterking ; de verschillende practische uitvoeringen
worden hiernavolgend uitvoerig behandeld.
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VII. AUTOMATISCHE STERKTEREGELING.
De automatische sterkteregeling dient in de eerste plaats om de
sterkteverschillen tusschen verschillende zenders aan de ontvangzijde op te heffen, zoodat een constante weergavekracht verkregen
wordt.
Aangezien sterke zenders een hoogere regelspanning doen
ontstaan dan zwakke, zullen zij automatisch meer verzwakt
worden en op deze wijze komen alle zenders met ongeveer gelijke
sterkte door.
Tevens compenseert de automatische sterkteregeling de sterkteschommelingen, welke zich bij de ontvangst van ver afgelegen
zenders voordoen en waarvan de oorzaak als volgt verklaard
wordt.
Bij de ontvangst van verwijderde zenders stelt men vast, dat
deze overdag zwakker doorkomen dan 's nachts. Overdag is de
sterkte vrijwel constant, doch na zonsondergang gaat zij op en
neer en daarbij verdwijnt soms tijdelijk elke ontvangst.
De oorzaak hiervan is te zoeken in de z.g. Heaviside-laag, een
denkbeeldige laag, welke zich op een bepaalde hoogte in of
buiten den dampkring moet bevinden.
Deze laag heeft de eigenschap de radiogolven terug te kaatsen
en zij is bijzonder actief wanneer het betreffende gebied in het
duister gehuld is; het zonlicht verzwakt de werking in hooge mate.
Bovendien beweegt de laag zich op ongelijke hoogte, zoodat de
weerkaatste radiogolven op onregelmatige wijze terugkomen en
nu eens wel, dan weer niet in phase zijn met de directe stralen,
welke zich rechtstreeks langs het aardoppervlak voortplanten.
Hierdoor ontstaan de groote sterkteverschillen, welke het signaal
onregelmatig van nul tot maximum doen varieeren.
De automatische sterkteregeling compenseert deze sterktever
schillen zoolang het signaal niet te zwak door komt; zij wordt
beïnvloed door de draaggolf en niet door de modulatie, zoodat
de sterkte van de verschillende passages der muziek niet
veranderd wordt.
De automatische sterkteregeling heeft verschillende gebreken,
een daarvan is de vervorming van het wegzakkende signaal ;
deze wordt veroorzaakt door het ongelijke verzwakken van de
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verschillende frequenties waaruit de gemoduleerde draaggolf is
opgebouwd. De onderlinge sterkteverhouding tusschen de ver
schillende tonen gaat hierdoor gedurende de sluieringsperiode
verloren.
Een ander nadeel is, de groote versterking van atmospherische
en industrieele storingen, welke tusschen de afstemmingen en
gedurende de sluieringsperiode op de afstemmingen met groote
kracht doorkomen : de gevoeligheid van het toestel is dan immers
het hoogst.
Dit euvel kan echter opgeheven worden door de zoogenaamde
stille afstemming.
VERSTERKTE REGELSPANNING.
Bij de bespreking van de tweede detector werd verklaard op
welke wijze de regelspanning verkregen wordt; deze spanning is
echter vrij laag, aangezien de diode, in tegenstelling met de triode
als detector geen spanningsversterking geeft.
De spanning, welke noodig is voor het regelen van lampen met
variabele steilheid, bedraagt van 2 tot 30 volt en met het oog
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hierop is een bepaalde spanningsversterking gewenscht om het
gemis aan gevoeligheid te compenseeren.
Aangezien de gebruikte lamp over het algemeen twee dioden
bevat, is de oplossing vrij eenvoudig; men gebruikt de eerste
diode uitsluitend voor de detectie, terwijl de tweede diode voor
het opwekken der regelspanning benut wordt.
Hiertoe verbindt men deze, zooals afgebeeld in liguur 36, over
een kleine condensator van 25 tot 50 mmF met de plaat der
mf-lamp. Op deze wijze stijgt de spanning aan de belastingsweerstand belangrijk en daardoor wordt dan voldoende regel
spanning verkregen.
Versterkte regelspanning kan ook betrokken worden van een
met de diode verbonden triode, welke als spanningsversterker
werkt; deze methode vraagt een vrij ingewikkelde schakeling,
wélke afgebeeld is in figuur 37. Hierbij staat de luidsprekerveldspoel in serie met de negatieve pool van het voedingsapparaat en
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de algemeene minleiding van het toestel, zoodat deze voedingslijn zich op een 100/110 volt hooger potentiaal bevindt dan de
negatieve pool.
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De kathode van de diode en de kathode van de triode-spanningsversterker zijn samen over de weerstand R.{ met de negatieve
pool van de voeding verbonden; FL dient als belastingsweerstand
van de triode.
De weerstandswaarden zijn zoo gekozen, dat de spanningsvol
over R.{ even groot is als deze in de veldspoel.
Het mf-signaal wordt over C aan de tweede diode toegevoerd
en doet over Rl een spanning ontstaan, welke het trioderooster
meer negatief maakt; hierdoor daalt de plaatstroom en de span
ningsvol in R., wordt kleiner, met het gevolg dat de kathoden meer
negatief worden ten opzichte van de algemeene minleiding.
De voedingslijn der automatische sterkteregeling is eveneens
aan de kathoden verbonden en op deze wijze verhoogt de nega
tieve roosterspanning der te regelen lampen.
VERTRAAGDE AUTOMATISCHE STERKTEREGELING.
De beschreven inrichtingen leveren een regelspanning voor
elke zender, onverschillig of deze zwak of sterk is, zoodat het
gemakkelijk voorvalt, dat de automatische sterkteregeling te snel
werkt en de weergave van een zwakke zender ongunstig
beïnvloed wordt.
De eenvoudigste oplossing is wel, de automatische sterkte
regeling eerst te laten werken wanneer het zendersignaal boven
een bepaalde waarde stijgt; dit wordt bereikt door de anode van
de diodelamp negatief te maken ten opzichte van de kathode.
Gelijkrichting is dan alleen mogelijk wanneer de signaalspanning
sterker is dan de negatieve anodespanning.
In de schakeling volgens figuur 38 is aangegeven op welke
wijze de benoodigde negatieve voorspanning verkregen wordt ;
hier is de dubbel-diode gecombineerd met een triode, welke voor.
de lf-versterking van het signaal dient.
Beide lampen zijn voorzien van een gemeenschappelijke ka
thode, welke gevoed wordt over de kathodeweerstanden Rt en R2.
De belastingsweerstand R;], welke de tweede diodekring sluit, ligt
aan negatief en aangezien de kathode op een hooger potentiaal
ligt, krijgt de anode van de diodelamp negatieve voorspanning.
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De waarde van deze spanning hangt af van den kathodestroom
en van de waarde van Rx en R2.
Voor het triodegedeelte is negatieve roosterspanning noodig en
bijgevolg wordt de potentiometer P verbonden aan een punt, dat
negatief is ten opzichte van de kathode.
Indien beide negatieve voorspanningen gelijke waarde mogen
hebben, wordt de potentiometer eenvoudig aan negatief verbon
den en dan kunnen R: en R2 door een enkele weerstand vervangen
worden.

'

1

1

n

D1

f>

-nsmru—
s\—r •v-aan/Lr-''v

p|Jri

in n

RA
R3

14

ilxT

Fig. 38.
STILLE AFSTEMMING.
Ter onderdrukking van de storingen, welke tusschen de afstem
mingen en ook bij de ontvangst van zwakke zenders doorkomen,
wordt gebruik gemaakt van een inrichting, welke alle ontvangst
onmogeijk maakt, zoolang het aankomend signaal beneden een
bepaalde sterkte blijft.
Een nadeel hiervan is, dat zwakke zenders, welke een interes
sant programma geven eventueel in het geheel niet ontvangen
worden.
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Om dit te bereiken, kan de lf-versterker geblokkeerd worden
door het aanleggen van een zeer hooge negatieve roosterspanning, welke op de normale waarde teruggébracht wordt wanneer
een signaal van voldoende sterkte ontvangen wordt.
Hiervoor is een extra lamp noodig, welke door middel van een
vrij ingewikkeld en moeilijk instelbaar potentiometersysteem met
den lf-versterker verbonden wordt.
Eenvoudiger en practischer is de schakeling volgens figuur 39,
waarbij de negatieve anodespanning, waarover gesproken werd
bij de vertraagde automatische sterkteregeling, ook gebruikt wordt
voor de signaaldiode Da, zoodat geen detectiemogelijk is voordat
het signaal boven een bepaalde waarde stijgt, tenzij de negatieve
anodespanning cpgeheven wordt.
Voor dit doel worden twee dubbel-diode-trioden toegepast ;
lamp L4 bevat de signaaldiode D1# welke als tweede detector
fungeert. De diodekring is niet naar de kathode, doch naar het
verbindingspunt tusschen Rx en R, gesloten, zoodat de negatieve
voorspanning voor de signaaldiode D4 lager is dan voor de diode
D2. Deze is over een condensator C2 met de diode D3 van de lamp
L5 verbonden, welke wederom in verbinding staat met het rooster
van de lamp L4.
De werking van de stille afstemming is nu als volgt: een mfsignaal van voldoende sterkte zal over de weerstand RG een
spanning doen ontstaan, welke als extra negatieve roosterspanning aan L4 toegevoerd wordt, zoodat de plaatstroom dezer lamp
verder zal dalen en bijgevolg zal de spanningsvol over R4 en R2
afnemen. Hierdoor wordt de negatieve voorspanning van de
dioden D4 en D2 verminderd, zoodat deze kunnen gelijkrichten ;
dan zal de automatische sterkteregeling normaal werken en wordt
het over den potentiometer P ontstaande lf-signaal door Lversterkt.
Alvorens de bespreking over de automatische sterkteregeling te
sluiten, wordt de aandacht gevestigd op de lampen met regelbare
steilheid zelf.
Zoowel de modulatorlamp als de hf- en mf-lampen kunnen op
deze wijze uitgevoerd zijn en voor dit lamptype is in ieder geval
een minimum negatieve roosterspanning benoodigd, welke ver-
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kregen wordt door de kathode positief te maken ten opzichte van
het rooster, dat aan negatief verbonden is.
De waarde dezer negatieve roosterspanning is afhankelijk van
de gebruikte schakeling; wanneer vertraagde sterkteregeling toe
gepast wordt, zal zij hooger zijn dan wanneer dit niet het geval is.
De roosterkringen der te regelen lampen worden met behulp
van weerstanden en condensators ontkoppeld. Het verdient aan
beveling vrij groote weerstandswaarden te gebruiken, doch de
condensatoren mogen niet te groot genomen worden, aangezien
hierdoor de regelsnelheid vertraagd zou worden. Een waarde van
0,05 mF volstaat ruimschoots.
ZICHTBARE AFSTEMMING.

:
I

Door de toepassing van automatische sterkteregeling wordt het
toestel schijnbaar minder selectief, aangezien de weergave op
constante sterkte gehouden wordt totdat de afstemming buiten
de zijbanden van de draaggolf valt. Hierdoor komt het voor, dat
men niet meer zeker is of het apparaat juist ingesteld is.
Onjuiste instelling veroorzaakt slechte weergavekwaliteit, aan
gezien sommige gemoduleerde laagfrequente signalen verloren
gaan of in mindere mate versterkt worden.
Het oor is dikwijls niet voldoende gevoelig om dergelijke onvol
komenheden waar te nemen en om deze reden neemt men zijn
toevlucht tot zichtbare afstemming.
In het voorgaande werd er op gewezen, dat de regelspanning
der mf-lampen ontstaat door gelijkrichting van het mf-signaal, dat
gevormd wordt door de menging van het aankomend signaal met
het oscillatorsignaal; bij juiste afstemming zal deze spanning het
sterkste zijn.
Op dat punt van afstemming zal de negatieve roosterspanning
het hoogst en bijgevolg de plaatstroom van de lampen het laagst
zijn; deze beide verschijnselen worden gebruikt voor het ver
krijgen van zichtbare afstemming.
DE MILLIAMPEREMETER.
De eenvoudigste wijze om zichtbare afstemming te bekomen is
wel deze, waarbij in den plaatkring der mf-lamp een mA-meter
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opgenomen wordt; als de afstemming juist is, wijst de meter de
kleinste stroomwaarde aan.
Over het algemeen wordt de mA-meter ondersteboven gemon
teerd, zoodat de wijzer „verder" uitslaat naarmate het punt van
afstemming bereikt wordt.

i

1

DE SCHADUWMETER.
De schaduwmeter is niets anders dan een mA-meter, welke op
een bijzondere wijze uitgevoerd is.
De schaal van het instrument wordt verlicht met behulp van een
lampje en aan de wijzer is een metalen verlengstuk bevestigd,
hetwelk zoodanig opgesteld is, dat het bij draaiing van de wijzer
het licht onderschept. Het gevolg is een schaduwbeeld op het
schoolvenster.
Gewoonlijk is de weerstand van den schaduwmeter vrij hoog,
zoodat het wenschelijk is een ontkoppelcondensator aan te
brengen.
DE AFSTEMGLOEILAMP.
Bij dit systeem wordt gebruik gemaakt van het verschijnsel, dat
de wisselstroomweerstand van een smoorspoel verandert, wanneer
de kern door'een gelijkstroom gemagnetiseerd wordt.
De gebruikte smoorspoel is voorzien van twee wikkelingen; de
eerste wordt in serie geschakeld met den plaatkring van de mflampen en wordt dus met gelijkstroom gevoed. De tweede wikke
ling staat in serie met de afstemlamp, welke op wisselstroom
gevoed wordt.
Als het toestel niet afgestemd staat, is de plaatstroom het grootst;
deze plaatstroom magnetiseert den smoorspoelkem, met het
gevolg dat de weerstand hiervan afneemt, zoodat de lamp helder
brandt.
Bij afstemming op een station, .daalt de plaatstroom en vermin
dert de magnetiseering, waardoor de weerstand van de smoor
spoel stijgt en de lamp dus zwakker brandt.
De schakeling is afgebeeld in figuur 40.
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DE AFSTEMNEONLAMP.
De neonlamp, welke als afstemlamp gebruikt wordt, is gewoon
lijk van drie electroden voorzien: een kathode, een anode en een
hulpkathode. De kathode is zeer lang, terwijl de andere electroden
veel korter zijn.
De lamp gloeit bij een anodespanning van 145 tot 160 volt en de
lengte van de lichtzuil is afhankelijk van de aangelegde spanning.
De schakeling, welke afgebeeld is in figuur 41 toont, dat de
anode verbonden is met den plaatkring van de mf-lampen; deze
worden over een weerstand gevoed.
De kathode is aan een potentiometer verbonden, welke vanuit
de plaatspanning gevoed wordt; op deze wijze kan de vereischte
spanning nauwkeurig ingesteld worden.
De hulpkathode is rechtstreeks met negatief verbonden, zoodat
het spanningsverschil tusschen deze electrode en de anode het
hoogste is; zij dient om het gas te ioniseeren en op deze wijze is
het ontsteken en uitdooven van de lichtzuil onafhankelijk van de
met den potentiometer ingestelde spanning en ook van de door
het signaal veroorzaakte anodespanningsveranderingen.
Bij het in werking brengen, wordt de potentiometer zoodanig
ingesteld, dat de lichtzuil zeer klein is.
Wanneer het toestel afgestemd wordt op een station, zal de
plaatstroom van de mf-lampen dalen, met het gevolg, dat de
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spanningsvol in den weerstand afneemt. Hierdoor stijgt de anodespanning van de neonlamp met het gevolg, dat de lichtzuil grooter
wordt; de juiste afstemming wordt dus door de grootste lichtzuil
aangeduid.
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Fig. 41.

Soms is nog een vierde electrode aangebracht, welke gedeelte
lijk geïsoleerd is en zich naast de kathode bevindt. De lichtzuil
moet dus een bepaalde hoogte bereiken voordat ontlading kan
optreden tusschen de kathode en het vrije gedeelte van de vierde
electrode.
Nu is de vierde electrode verbonden met een weerstandennet,
waarover de lf-versterker van negatieve roosterspanning voorzien
wordt. Deze negatieve roosterspanning is normaal zoo hoog, dat
de versterker geblokkeerd is.
Zoodra de vierde electrode, over het geïoniseerde gas, met de
kathode contact maakt, wordt een gedeelte van de negatieve
roosterspanning opgeheven, waardoor de lf-versterker normaal
kan werken. Op deze wijze wordt een soort stille afstemming
bereikt en komen alleen stations van bepaalde sterkte door.
HET AFSTEMOOG.
Het afstemoog bestaat uit een triode, welke gecombineerd is
met een electronenstraalsysteem, dat voorzien is van een fluoresceerend scherm.
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De constructie is schematisch voor
gesteld in figuur 42; het rooster van
de triode wordt met de automatische
regelspanning verbonden en wordt
bijgevolg negatiever, naarmate deze
spanning toeneemt.
De plaat wordt over een weerstand
gevoed; de effectieve plaatspanning
zal toenemen als de negatieve roosterspanning toeneemt, omdat dan de
A5R
plaatstroom daalt en het spanningsverlies in den weerstand kleiner wordt.
De plaat is verbonden met een hulpelectrode, welke zich tusschen de
kathode en de koepelvormige elecFig. 42.
trode bevindt.
De hulpelectrode zal een gedeelte van de kathode-electronen,
welke naar de koepelvormige electrode vliegen, uit hun baan
trekken, met het gevolg, dat het scherm op die plaats niet oplicht.
Als de plaatspanning stijgt, wordt de aantrekkingskracht van
de hulpelectrode grooter, met het gevolg, dat de electronenstraal
zich ter plaatse meer concentreert, zoodat de schaduw van de
hulpelectrode zich smaller afteekent.
De afstemoogen worden in verschillende uitvoeringen vervaar
digd, zoowel met waaiervormige als met ringvormige schaduw.
Bij de eerste uitvoering beslaat de schaduw ongeveer 60° van
een cirkel; als het toestel afgestemd wordt, verkleint het cirkelsegment soms zooveel, dat het geheel onzichtbaar wordt.
Bij de tweede uitvoering beslaat de schaduw bijna de geheele
cirkeloppervlakte om concentrisch te verdwijnen, naarmate het
afgestemde station sterker is.
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VIII. AUTOMATISCHE AFSTEMMING.
Tot de vele verfijningen, welke in moderne ontvangtoestellen
aangebracht worden, behoort de inrichting, die het mogelijk maakt
op verschillende, van te voren bepaalde, stations af te stemmen
zonder dat de luisteraar de afstemknop moet verstellen.
Deze inrichting werkt met behulp van drukschakelaars of hefboomschakelaars, welke de taak van de afstemknop overnemen.
Behalve bij de eenvoudigste uitvoering, waar de drukschake
laars voor elk van te voren bepaald station een serie van te voren
ingestelde condensators inschakelen, wordt over het algemeen
gebruik gemaakt van automatische frequentieregeling om instelfouten te compenseeren.
DRUKSCHAKELAARS MET INSTELBARE CONDENSATORS.
Bij dit systeem wordt gebruik gemaakt van een aantal druk
schakelaars, welke een serie van drie of vier instelbare condensa
tors inschakelen.
Zoodra een schakelaar ingedrukt wordt, springen de andere
schakelaars automatisch uit en worden de verbindingen tusschen
de afstemspoelen (bandfilter en oscillatorspoel) en de drie- of
viervoudige draaicondensator overgeschakeld naar de thans
ingeschakelde serie vooringestelde condensators.
Deze condensators zijn gewoonlijk bijzonder zorgvuldig gecon
strueerd, zoodat hunne capaciteit na de instelling constant blijft.
HEFBOOMSCHAKELAARS.
Wanneer hefboomschakelaars toegepast worden, zijn geen
instelcondensatoren aanwezig. De hefboomen staan in verbinding
met een nokkenschijf, welke op de as van de drie- of viervoudige
draaicondensator bevestigd is, en verstellen deze eenvoudig tot
de gewenschte stand bereikt is. In dat geval wordt de afstemknop
met de daaraan verbonden stationswijzer op mechanische wijze
buiten werking gesteld.
Soms worden de hefboomen vervangen door een draaibare
schijf, zooals deze, welke bij de automatische telefoon gebruikt
wordt.
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Tijdens het bewegen van de hefboomen of het draaien van de
schijf wordt de lf-versterker op de een of andere wijze geblok
keerd, zoodat alleen ontvangst mogeliik is wanneer de hefboomen
of de schijf in de gewenschte stand tot rust gekomen zijn.
Voor deze blokkeering wordt over het algemeen gebruik ge
maakt van de nokkenschijf, waarbij de nokken dan een stroom
kring sluiten, welke alleen in de van te voren bepaalde standen
de plaatspanning over een traag werkend relais inschakelt, of
anders de blokkeeringsspanning opheft, welke de lf-versterker
dichtdrukte.
Een speciale hefboom of drukknop is voorzien om de hefboomen'
of de schijf buiten werking te stellen, wanneer het toestel met
behulp van de gewone bedieningsknop afgestemd moet worden.
DRUKSCHAKELAARS MET ELECTROMOTOR.

I

Dit electrisch afstemsysteem bestaat voornamelijk uit een snel
aanloopende en snel stoppende motor, welke in twee richtingen
kan draaien, een tandwielaandrijving voor de drie- of viervoudige
condensator met daarbij behoorende contactschijf en een aantal
drukschakelaars, welke automatisch uitspringen wanneer een van
hen ingedrukt wordt.
Deze schakelaars sluiten de stroomkring voor den motor over de
bij iedere schakelaar behoorende contactschijf. De contactschijven
zijn op de as van de draaicondensators gemonteerd en zijn voor
zien van een geïsoleerd gedeelte, dat dient om de motor te doen
stoppen.
De motor wordt normaal gevoed met 24 volt wisselstroom en de
draairichting wordt omgekeerd met behulp van een schakelaar,
welke eveneens op de condensatoras gemonteerd is.
De schakelaar wordt op mechanische wijze omgezet, wanneer
de condensator geheel ingedraaid of geheel uitgedraaid is.
Uit de principeschakeling volgens figuur 43 blijkt de algemeene
opstelling; de motor begint te draaien, wanneer bv. drukknop nr 1
ingezet wordt en stopt wanneer het geïsoleerde gedeelte van de
contactschijf bereikt is.
Het kan natuurlijk voorkomen, dat de afstemcondensator zich in
een stand bevindt, welke voorbij het gewenschte station gelegen
is; dan draait de motor eenvoudig voort totdat de eindstand of
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beginstand van den condensator bereikt is. Daar wordt de draai
richting omgekeerd en de motor draait terug naar het gewenschte
station.
OMKEERSCHAKELAAR

o
o
o

OülflJL
MOTOR

Fig. 43.
Bij de practische uitvoering schakelt de motor zich mechanisch
in en uit; als de motor stroomloos is, wordt de rotor door een veer
naar buiten gedrukt en verbreekt zelf de koppeling met de
condensatoras.
Wanneer de stroom ingeschakeld wordt, springt de rotor door
de aantrekking van de stator naar binnen en koppelt zich met de
condensatoras.
Tevèns worden door deze beweging een aantal contacten
gesloten, welke de automatische frequentieregeling en de lf-versterker blokkeereri, zoodat het toestel dood is, wanneer de motor
draait.
Bij het hier beschreven systeem is toepassing van automatische
frequentieregeling gewenscht, omdat de motor wèl stopt zoodra
het geïsoleerde gedeelte van de contactschijf bereikt is, doch dit
niet precies op het punt van afstemming behoeft te'zijn.
Met het oog op het bekomen van een goede weergavekwaliteit,
wordt soms gebruik gemaakt van een motor, welke door de auto
matische frequentieregeling gestuurd wordt en waarvan de scha
keling afgebeeld is in figuur 44.
De gebruikte inductie-motor is voorzien van twee veldspoelen
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Fig. 44.
en is uitgerust met een aluminium rotor. De veldspoel D wordt
over een phaseverschuivingsbrug F door de transformatorwikkeling C gevoed. De veldspoel C wordt over een stuurlamp door de
transformatorwikkeling A gevoed; de voedingsstroom moduleert
de plaatstroom van de stuurlamp.
Wanneer de motor de draaicondensatoren juist in het punt van
afstemming doet stoppen, zal de automatische frequentieregeling
niet werken omdat geen regelspanning (RS,) ontstaat.
De verschillende transformator- en motorwikkelingen zijn zoo
berekend, dat de tegenspanning, welke door de veldspoel D opge
wekt wordt, de plaatstroommodulatie opheft, wanneer de regel
spanning RSj nul is.
Elke andere waarde van de regelspanning, hetzij positief of
negatief, doet een anodewisselspanning ontstaan, welke in of uit
phase is met den netstroom. Bijgevolg draait de motor naar links
of naar rechts tot hij bij het bereiken der juiste afstemming, door
het wegvallen der regelspanning (en de anodewisselspanning)
stopt.
Aan de stuurlamp is een gelijkrichter verbonden, welke een
gedeelte van de anodewisselspanning in gelijkstroom omzet; deze
gèlijkspanning (RSJ wordt gebruikt om den lf-versterker te blokkeeren zoolang de motor draait en op deze wijze ontstaat stille
afstemming.
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IX. DE LF-YERSTERKER.
De functie van den lf-versterker is, het door detectie verkregen
lf-signaal op de gewenschte sterkte te brengen, zoodat het op
natuurgetrouwe wijze en zonder vervorming door den luidspreker
weergegeven kan worden.
Het ligt niet in de bedoeling hier alle mogelijke vormen en
uitvoeringen van lf-versterkers te beschrijven, doch de aandacht
wordt gevestigd op verschillende punten en mogelijkheden, waar
mede bij de constructie rekening gehouden kan worden.
TOONCORRECTIE.
Door de hooge selectiviteit van de superheterodyne ontstaat
tengevolge van de zijbandafsnijding, welke ondanks het gebruik
van bandfilters toch nog plaats vindt, een verzwakking van de
hooge tonen.
Om deze hooge tonen op te halen, wordt gebruik gemaakt van
tooncorrectie en deze kan bereikt worden door het lf-signaal over
een kring te leiden, welke normale impedantie bezit voor de
lagere tonen en een toenemende waarde heeft voor de hoogere
tonen.
Het spreekt vanzelf, dat men deze tooncorrectie zoo mogelijk
direct achter de detector zal toepassen, doch aangezien de diodedetector zich hiervoor niet leent, wordt de inrichting achter de
eerste If-lamp geschakeld, zoodat de eindversterker het volledige
weergavebereik versterkt.
Een veel gebruikte schakeling is
afgebeeld in figuur 45; in den plaatkring van de lamp is de gebruikelijke
weerstand opgenomen, welke in serie
R
geschakeld is met de parallel gescha
kelde smoorspoel Sm en de conden
sator
C. Deze inrichting staat in wer
SM,
kelijkheid parallel met de lamp, wier
versterkingsgraad afhankelijk is van
de totale impedantie van den tooncorrector.
De impedantie van de condensator
C is zeer hoog voor frequenties tot bv.
Fig. 45.
2500 Hertz, zoodat alle stroom door de
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smoorspoel Sm zal vloeien, welke een lage impedantie bezit voor
deze frequenties. De totale impedantie hangt dus af van de weer
stand R en de versterkingsgraad wordt niet beïnvloed. Als de
frequentie toeneemt, wordt de impedantie van de door Sm en C
gevormde resonantiekring grooter tot zij op ongeveer 5000 Hertz
een maximum waarde bereikt. Hierdoor stijgt de totale impedantie
en bijgevolg de versterkingsgraad.
DE VOORVERSTERKER.
In de moderne toestellen wordt de lf-voorversterker meestal
gecombineerd met de tweede detector, welke als dubbele diode
uitgevoerd is.
Bij lf-versterking heeft men de keus tusschen transformator
smoorspoel- en weerstandskoppeling , deze laatste heeft de andere
methoden volkomen verdrongen door haar eenvoud en door de
groote versterking, welke met de nieuwere lampen te bereiken is.
Transformators worden nog haast uitsluitend voor grootere
krachtversterkers toegepast en zelfs op dat gebied zijn tegen
woordig geweldige vorderingen gemaakt met weerstandsversterking.
Wanneer smoorspoelkoppeling toegepast wordt, is de verster
kingsgraad wel iets grooter, doch de smoorspoel heeft het nadeel
gemakkelijk beïnvloed te worden door vreemde velden, vooral
door het strooiveld van den nettransformator, en veroorzaakt
daardoor een 50 Hertz-toon, welke zeer hinderlijk is als de roosterkring van de betreffende lamp door een lekweerstand gesloten is.
In de meeste toestellen, welke met smoorspoelversterking uitge
rust zijn, is de smoorspoel draaibaar opgesteld, zoodat men zelfs
plaatselijk kan trachten de beste stand te vinden, waarbij de
inductiestoringen het kleinste zijn. Over het algemeen kan deze
fout het best opgeheven worden door den roosterkring eveneens
over een smoorspoel te sluiten, doch dan verdient transformatorkoppeling de voorkeur.
Bij lf-versterking, doch bij weerstandsversterking in het bijzon
der, is de ontkoppeling der verschillende kringen van het hoogste
belang: de negatieve roosterspanning, welke gewoonlijk betrok
ken wordt langs de kathodeweerstand, wordt door een groote
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condensator constant gehouden. Deze condensator dient echter
niet uitsluitend als ladingscondensator om de spanningsverschillen
te compenseeren, doch ook als weg voor de lf-trillingen.
De reactantie van een condensator van 10 mF bedraagt 160 Ohm
voor een wisselstroom van 100 Hertz en hierdoor wordt dan ook
een vrij belangrijk energieverlies veroorzaakt, dat zich openbaart
in een harde weergave met een tekort aan lage tonen.
Door het gebruik van grootere kathodecondensators, met waar
den van 50 tot 100 mF, ontstaat altijd een veel betere weergave en
verkrijgt men een warme, diepe klank.
De plaatkring wordt eveneens ontkoppeld; aangezien de plaatstroom vrij gering is, kan een hooge ontkoppelweerstand gebruikt
worden, zonder dat hierdoor te groot spanningsverlies ontstaat.
Hierbij volstaat het gebruik van een betrekkelijk kleine ontkoppelcondensator met een waarde van 0,1 tot 0,25 mF.
Bij de koppeling tusschen de verschillende versterkertrappen
dient men rekening te houden met de waarden van den koppelcondensator en van de roosterlekweerstand, aangezien deze
samen bepalen welke laagste frequentie zonder verlies doorge
laten wordt.
Voor de meeste lampen kan een lekweerstand van 0,5 Megohm
gebruikt worden; de gewenschte condensator waarde bedraagt
dan 0,03 tot 0,05 mF.
DE EINDVERSTERKER.
Over het algemeen volstaat het, achter de voorversterker een
enkele eindlamp met een gemoduleerd plaatvermogen van 3 Watt
te schakelen om een voldoende geluidsterkte en alleszins bevredi
gende weergavekwaliteit te bekomen.
Deze eindlampen zijn gewoonlijk van het pentode-type en
bestaan in zeer uiteenloopenden uitvoeringen, zoodat de keuze
uiterst ruim is.
Hetgeen bij de bespreking van de voorversterker over de
waarde van de kathodecondensator gezegd is, geldt evenzeer en
in nog hoogere mate voor de eindversierker, aangezien de stroomvariaties hier nog grooter zijn. Het gebruik van kathodecondensatoren van 50 tot 100 mF wordt hier ten zeerste aanbevolen.
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Teneinde een grooter en practisch onvervormd uitgangsvermogen te bekomen, wordt meer en meer gebruik gemaakt van balans
versterkers, waarbij twee lampen zoodanig geschakeld zijn dat zij
elk slechts gedurende een halve periode, dus afwisselend werken.
De versterkers worden, naar de instelling van het werkpunt der
lampen, in verschillende klassen verdeeld.
Bij een klasse-A versterker is de werkingstoestand van de lam
pen zoo gekozen, dat de verandering van de plaatstroom ieder
oogenblik recht evenredig is met de verandering van de roosterspanning; bij sinusvormige roosterspanning ontstaat dus een
sinusvormige plaatstroomverandering.
Bij een klasse-B versterker is het werkpunt zoodanig ingesteld,
dat de plaatstroomverandering slechts gedurende de helft van de
roosterwisselspanningsperiode recht evenredig is met de roosterspanningsverandering; hierdoor is het afgegeven vermogen even
redig met het kwadraat van de amplitude van de roosterwisselspanning. Deze versterker is uitsluitent geschikt voor de versterking
van sterkere signalen en geeft bij zwakkere signalen meestal
vervorming.
Door combinatie van beide types ontstaat de klasse-AB ver
sterker ; hierbij wordt de negatieve roosterspanning zoodanig
ingesteld, dat de lampen bij zwakke signalen als A- en bij sterkere
signalen als B-versterker werken.
Tenslotte zijn alle klassen nog weer onderverdeeld in twee
soorten; bij de eerste soort treedt nooit roosterstroom op en bij de
tweede ontstaat alleen roosterstroom gedurende een gedeelte van
van de roosterwisselspanningsperiode.
Behalve voor de klasse-B versterkers, waarbij trioden toegepast
worden, zijn voor alle versterkertypes zoowel trioden als pentoden
bruikbaar.
Hoewel het gebruik van goede transformatoren aanbeveling
verdient, kan effectieve balansversterking eveneens verkregen
worden door een speciale wijze van weerstandskoppeling toe te
passen.
De eenvoudigste schakeling, welke hiervoor gebruikt kan wor
den, is afgebeeld in figuur 46; zij bevat drie lampen, een ingangslamp en twee in balans geschakelde eindlampen.
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De ingangslamp, welke van het normale type met een versterkingsfactor 15 tot 20 is, wordt zoowel langs de kathode- als langs
de plaatzijde gevoed over een weerstand van bv. 50.000 Ohm

OW

De negatieve roosterspanning wordt betrokken van de span
ningsvol in R2, welke een waarde van 2000/4000 Ohm heeft. C2
heeft een vrij groote waarde en sluit deze weerstand laagfrequent
kort.
De roosters der eindlampen zijn over condensators C3 en C4 met
de plaat en de kathode van de ingangslamp verbonden, terwijl de,
kathoden over een gemeenschappelijke weerstand gevoed worden.
Het gebruik van een kathodecondensator is hierbij overbodig,
omdat de anodewisselspanning van plaat tot plaat loopt en bijge
volg niet door de kathodeweerstand vloeit.
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Een andere interessante schakeling is deze, welke afgebeeld is
in figuur 47 en waarbij, behalve van twee eindlampen, nog
gebruik gemaakt wordt van een dubbele triode met groote
versterkingsfactor.
Het te versterken signaal wordt op het rooster van de eerste
triode gebracht; de plaatkring van deze lamp is met het rooster
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van de eerste eindlamp verbonden. De roosterkring van deze
lamp wordt gesloten door twee in serie geschakelde weerstanden
Ra en R-, welke laatste een waarde van 25.000 Ohm heeft.
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Fig. 47.
Het rooster van de tweede triode is met het knooppunt R4/RG
verbonden en ontvangt dus een gedeelte van het versterkte
signaal, zoodat dit in den plaatkring op dezelfde sterkte aanwezig
is en dan aan het rooster van de tweede eindlamp toegevoerd
wordt.
Over de uitgangstransformator behoeft niets gezegd te worden ;
deze is in het toestel aangepast aan de lampen en aan den luid
spreker. Bij nieuw te bouwen toestellen schaft men zich eenvoudig
een luidspreker aan, welke voor de gewenschte eindlamp dienen
kan.
Een belangrijk onderdeel is nog de condensator, welke over den
luidspreker geschakeld wordt; hoewel deze een bepaalde invloed
uitoefent op de klank der weergave is de aanwezigheid daarvan
noodzakelijk om te voorkomen, dat te hooge wisselspanningen
optreden, welke in sommige gevallen de lamp kunnen bescha
digen.
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TOONREGELING.
Aangezien de impedantie van de uitgangstransformator toe
neemt met de frequentie, worden de hooge tonen in verhoudingmeer versterkt weergegeven dan de lagere; teneinde de daardoor
ontstaande ongunstige verhoudingen te compenseeren, maakt men
gebruik van een toonregeling, welke bestaat uit een condensator,
die in serie geschakeld is met een regelbare weerstand. De
reactantie van de condensator neemt af met de frequentie en
bijgevolg zullen de hooge tonen meer verzwakt worden dan de
lagere. De regelbare weerstand dient om de gevormde totaalweerstand naar wensch in te stellen.
De toonregeling wordt zoowel aan de rooster- als aan de plaatzijde toegepast; aan de roosterzijde heeft zij het voordeel, dat de
verbruikte energie klein is, doch in sommige gevallen kan de
energieafname nog te groot zijn, zoodat het verkiezelijker is de
regeling in den plaatkring aan te brengen, hoewel daar, door de
hoogere spanning, ook hoogere eischen aan de weerstand gesteld
worden.
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X. TEGENKOPPELING, VOLUME-EXPANSIE
EN CONTRASTYERSTERKING.
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Bij laagfrequentversterking doen zich verschillende soorten vervorming voor, welke de weergave ongunstig beïnvloeden.
Ten eerste treedt de z.g. lineaire vervorming op, welke ontstaat
doordat niet alle frequenties in dezelfde mate versterkt worden ;
ten tweede is er altijd een niet-lineaire vervorming aanwezig,
welke veroorzaakt wordt door onderdeelen, als lampen en trans
formatoren, waarvan de werking afhankelijk is van de toegepaste
stroomen en spanningen, zoodat de vorm van de trillingen aan
den ingang en den uitgang van den versterker verschillend is.
Een derde soort vervorming, welke amplitudevervorming ge
noemd wordt, ontstaat eveneens door de niet gelijkblijvende
werking der onderdeelen en heeft tot gevolg, dat de versterkingsgraad afhankelijk is van de grootte van de ingangsspanning.
Tenslotte bestaat nog de phasevervorming, welke zich voordoet
indien de phaseverhoudingen tusschen de spanningsvariaties aan
de ingangszijde anders zijn dan aan de uitgangszijde van den
versterker. Deze laatste vervorming komt veelvuldig voor bij lijn
versterkers, zooals onder anderen voor radiodistributie gebruikt
worden.
*
Deze verschillende vervormingen zijn onder meer oorzaak van
de z.g. harmonischen, welke ontstaan doordat de stroomen niet
meer sinusvormig zijn; bijgevolg wordt de weergave vervalscht.
Om deze verschijnselen op te heffen, wordt tegenwoordig veel
vuldig gebruik gemaakt van tegenkoppeling, ook wel negatieve
terugkoppeling genaamd.
Hierbij wordt een gedeelte van de uitgangswisselspanning in
tegenphase met het ingangssignaal terug aan den versterker toe
gevoerd, zoodat alle storingen en vervormingen, welke in den
versterker ontstaan, verzwakt of opgeheven worden.
Aangezien de tegenkoppeling de versterking eveneens tegen
werkt, zal de totale versterking verkleind worden, zoodat hiermede
bij de constructie van den versterker rekening dient gehouden te
worden.
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Het vraagstuk kan practisch op
verschillende wijzen opgelost
Ri
worden; zoowel door het recht
o
streeks aan het rooster terugvoeo< )o
.
o o
ren van een gedeelte van de
plaatenergie, zooals afgebeeld in
o
figuur 48, als wel door deze
plaatenergie over de secondaire
wikkeling van den uitgangstransformator aan den kathodekring
terug te voeren, zooals afgebeeld
Fig. 48.
is in figuur 49.
Bij balansversterkers wordt soms gebruik gemaakt van een uitgangstransformator met drie wikkelingen; de derde wikkeling is
hierbij voorzien van een middenaftakking, zoodat iedere roosterof kathodekring afzonderlijk aangesloten kan worden, wat natuur
lijk noodzakelijk is.
Bij de schakeling volgens figuur 48 bedraagt R, 45.000 Ohm en
R., heeft een waarde van 5000 Ohm, zoodat ongeveer 10 % van de
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plaatwisselspanning teruggevoerd wordt; de condensator C heeft
een waarde van 0,1 mF.
een^exü SChakeling vol9ens figuur 49, wordt in de kathodeleiding
weerstand of smoorspoel opgenomen, welke zoodanig
92

op de secondaire wikkeling van den uitgangstransformator aan
gesloten wordt, dat de versterking kleiner wordt.
In serie met de verbinding naar den uitgangstransformator is
een weerstand opgenomen, welke de waarde van de tegenspanning regelt.
Deze weerstand kan ook vervangen worden door een regulatorlamp, bv. een gewoon 6-volts lampje, dat 40 mA verbruikt; bij
sterke geluiden neemt de luidsprekerspanning toe en bijgevolg
ook de tegenkoppelspanning, waardoor de regulatorlamp warm
wordt en hoogere weerstand krijgt.
Hierdoor wordt de tegenkoppeling verzwakt, zoodat de sterkere
passages van de muziek, welke aan de zenderzijde meestal onder
drukt worden, in verhouding sterker doorkomen dan de zwakke»
zoodat het evenwicht min of meer hersteld wordt; dit noemt men
volume-expansie.
Indien in de kathodeleiding, in plaats van een weerstand, een
smoorspoel opgenomen wordt, zullen de spanningsverschillen,
welke daaraan optreden, grooter worden bij hoogere frequenties,
zoodat deze minder versterkt worden dan de lagere frequenties en
men contrastversterldng verkrijgt.
Door parallel aan de smoorspoel condensatoren te schakelen,
wordt bereikt dat bepaalde frequenties meer onderdrukt worden
dan andere.
Wanneer werken voor groot orkest, zooals symphoniën, weer
gegeven moeten worden en in het bijzonder als deze met behulp
van gramofoonplaten uitgezonden worden, ondervindt men dik
wijls, dat het geheel niet tot zijn iecht komt zooals dit in de
concertzaal het geval is.
Dit komt doordat het, zoowel bij het opnemen als bij het uit
zenden van dergelijke uitvoeringen, onmogelijk is de sterke en de
zwakke passages in de juiste verhouding te houden en dat daartoe
de sterke passages belangrijk verzwakt moeten worden.
Dit euvel kan verholpen worden door het gebruik van een spe
ciale inrichting, welke de volume-expansie veel ruimer maakt dan
dat dit, met het bovenvermelde eenvoudige systeem mogelijk is.
Deze inrichting vereischt echter drie lampen en zal dan ook
uitsluitend voor luxe-toestellen in aanmerking komen.
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De gebruikte schakeling is afgebeeld in figuur 50 en daaruit
blijkt, dat het lf-signaal zoowel aan een heptode als aan een triode
wordt toegevoerd; de heptode versterkt het signaal, doch de
triode zet het, met behulp van een diode, om in regelspanning'
voor de heptode, wier derde rooster daardoor minder negatief
wordt, met het gevolg, dat de versierking grooter wordt als het
signaal sterker wordt.
De plaatstroom van de heptode- wordt met behulp van P, inge
steld op een waarde van 0,1 mA en P2 wordt alleen gebruikt om
de signaalsterkte in te stellen, waarbij de volume-expansie moet
gaan werken (vertraging).
Het is raadzaam deze inrichting te voeden over een spanningsdeeler, welke op het voedingsblok van het toestel aangesloten
wordt; het met —20 V en „aarde" geteekende punt is dus een
voudig de negatieve pool van het voedingsgedeelte en het aange
duide „nulpunt" is uitsluitend voor de volume-expansie-inrichting
bestemd.

1

INGANG

0.1

0.1

UITGANG

i

0.1 n
0.1
—

■===■

0.1

ü

m

+ 250V
10000 u)
+ 100V
1000ÜLO

0.1 n
■aruuu

r

o

II

°.i J .1.

10Ö0w
0.5n

10'000«) 5 SS 0.1A5 0.25n5 S: 0.5
0.5

Fig. 50.
94

R

-10V
?2 5000w

Pi 5000u)
-20V

XI. VERANDERING VAN HET AFSTEMBEREIK.

]

De grootte van het afstembereik, dat met een bepaalde spoel
en een bepaalde variabele condensator bestreken kan worden, is
afhankelijk van de minimale en maximale capaciteitswaarde,
v/elke in den kring aanwezig is.
De minimale waarde wordt gevormd door de eigencapaciteit
van’ den kring : de spoel, de lamp, de bedrading en de nulcapaciteit van de variabele condensator, terwijl de maximale waarde
gevormd wordt door de minimale te vermeerderen met de capa
citeitstoename van de condensator.
Practisch blijkt de minimale waarde zeer moeilijk op minder
dan 40/50 mmF gebracht te kunnen worden; voegt men hierbij de
capaciteitstoename van de normale variabele condensator, welke
450 mmF bedraagt, dan wordt de maximale waarde 490/500 mmF.
De verhouding tusschen beide capaciteitswaarden bedraagt
dientengevolge 1:10 tot 1 : 12, zoodat de verhouding tusschen de
bereikbare golflengte- of frequentiewaarden de wortel daarvan is,
dus 1 : 3 tot 1 : 3V2Voor de ontvangst van alle zenders, welke over de verschillende
golflengten van 12 tot 2000 meter verdeeld zijn en dus op frequen
ties van 25000 kHz tot 150 kHz werken, zijn bijgevolg verschillende
spoelen noodig.
Elk dezer spoelen bestrijkt, dan een bepaald golf- of frequentiebereik, bijvoorbeeld: 12 tot 40 meter, 40 tot 140 meter, 170 tot 580
meter en 700 tot 2000 meter.
Het is gebruikelijk deze spoelen door middel van schakelaars
met de verschillende kringen te verbinden; dit kan op verschil
lende wijzen geschieden.
Men kan iedere spoel afzonderlijk inschakelen, zooals afgebeeld
is in figuur 51, waarbij alle spoelen van denzelfden kring aan een
zijde doorverbonden zijn en de schakelaar zich aan de roosterzijde
van elke spoel bevindt, of zooals afgebeeld in figuur 52, waarbij
alle spoelen in serie geschakeld zijn en de schakelaar de nietgebruikte spoelen kortsluit.
In het eerste geval bezit iedere spoel de zelfinductie, welke
noodig is om de betreffende band te bestrijken, terwijl in het
tweede geval de totale zelfinductie, welke benoodigd is, gevormd
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wordt door de gezamelijke zelfinductie van de in gebruik zijnde
(niet kortgesloten) in serie geschakelde spoelen.
Beide oplossingen zijn zoowel voor de ingangskringen als voor
den oscillatorkring bruikbaar, doch gewoonlijk wordt de schake
ling volgens figuur 52 voor de ingangskringen en deze volgens
figuur 51 voor den oscillatorkring tcegepast, omdat deze kring
meestal voorzien is van verschillende halfregelbare seriecondensators, welke noodig zijn om het frequentieverschil tusschen de
signaalfrequentie en de oscillatorfrequentie constant te houden.
De schakeling volgens figuur 51 heeft echter het nadeel, dat de
niet-gebruikte spoelen niet kortgesloten worden en zoo kan het
voor komen, dat de eigenresonantie daarvan samenvalt met een
bepaalde afstemming van de ingeschakelde spoel, met het gevolg
dat verzwakking optreedt. Dit gevaar wordt nog verhoogd wan
neer iedere spoel, zooals gebruikelijk, van een trimmer voorzien is.
Over het algemeen worden de schakelaars dan ook zoo uitge
voerd, dat alle spoelen, welke niet ingeschakeld zijn, kortgesloten
worden.
Voor toestellen, welke uitsluitend voor de ontvangst van zenders
tusschen 200 en 2000 meter ingericht zijn, bestaan nog andere
oplossingen om zonder schakelaars of verwisseling van spoelen,
of desnoods nog zonder variabele condensators te werken.
Een eerste poging om hiertoe te geraken was deze, waarbij de
spoelstellen voorzien waren van een inrichting, waarmede de
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zelf inductie gewijzigd werd zooals bij de vroegere variometers.
Iedere spoel was voorzien van een kleine ijzerkem en een trim
mer, waarmede op de laagste golflengte afgestemd werd; daaren
boven bevond zich boven iedere spoel nog een regelbare ijzerkem,
welke met behulp van een hefboom dichterbij on zelfs geheel in
de spoel gebracht kon worden. Op deze wijze werd een zeer
groote zelfinductieverandering teweeg gebracht en kon zonder
variabele condensator afgestemd worden.
Een tweede poging, welke ook voornamelijk op papier succes
had, bestond in het toepassen van een zeer hooge middelfrequentie van 1600 kHz. Voor een frequentiebereik van 1500 tot 150 kHz
behoefde de oscillator slechts afstembaar te zijn tusschen 3100 en
1750 kHz.
De ingangskringen werden eenvoudig niet afgestemd en waren
voorzien van een filter, dat alle frequenties onder 150 kHz en
boven 1500 kHz elimineerde.
BANDSPREIDIN G.
Zooals werd opgemerkt, zou men het frequentiegebied van
150 kHz tot 25000 kHz in vier banden kunnen bestrijken.
Voor de lagere frequenties van 150 tot 1500 kHz is dit niet
bezwaarlijk, aangezien in het bereik van 150 tot 400 kHz plaats is
voor 25 zenders, terwijl in het bereik van 500 tot 1500 kHz ruimte
is voor 300 zenders.
Afgezien van interferentiemoeilijkheden en -mogelijkheden kan
men op deze zenders met een goed toestel, dat voorzien is van
goedwerkende regelknoppen, gemakkelijk afstemmen.
Voor het bereik van 2000 tot 7500 kHz en van 7500 tot 25000 kHz
wordt het afstemmen beslist moeilijker, aangezien hier plaats is
voor 500 tot 2000 zenders.
Nu liggen deze zenders niet alle vlak naast elkaar, wat frequen
tie betreft, doch men zal ondervonden hebben, dat zij zich alle in
een bepaalde band bevinden, bv. de 13 m-band, de 16 m-band,
de 19 m-band, de 25 m-band, enz.
In deze banden vindt men gewoonlijk zooveel zenders bijeen,
dat de minste beweging van de afstemknop voldoende is om een
andere zender te ontvangen.
97

Om hier werkelijk goede ontvangst te verkrijgen, neemt men
zijn toevlucht tot bandspreiding, waarbij gebruik gemaakt wordt
van spoelen, welke met behulp van een zeer kleine variabele
condensator en een vaste capaciteit afgestemd worden. De waarde
van de zelfinductie en de vaste capaciteit bepalen de te bestrijken
band, bijvoorbeeld 19 meter, terwijl de regelbare capaciteit de
afstemming van 18 tot 20 meter mogelijk maakt. Op deze wijze
wordt een klein gedeelte van het gewenschte frequentiebereik
over de geheele schaal uitgespreid, waardoor de afstemming en
instelling zeer gemakkelijk wordt.
In commercieele uitvoering zijn de apparaten, welke ingericht
zijn voor bandspreiding, voorzien van een zesvoudige afstemcondensator; hierin bevinden zich dan drie condensatorsecties
van normale capaciteit en drie andere, welke een zeer kleine
capaciteit bezitten.

98

!
AANHANGSEL
MIDDELFREQUENT-AFSTEMMINGEN VAN DE VOORNAAMSTE
CONTINENTALE EN AMERIKAANSCHE RADIO-APPARATEN
De nauwkeurige en correcte afregeling van herstelde toestellen
is niet alleen een plicht tegenover den klant, doch ook een
verplichting jegens den fabrikant, wien de service-man zijn
bestaansreden dankt.
AMERIKAANSCHE TOESTELLEN
kHz.
Air King
7-lamps BC super................
Alle andere modellen ... .

175
456

Allied Radio
Knight 6- en 7-lampsmodellen..........
Knight 12-lampsmodel..........................

175
177,5

Atwater Kent
Model 72 tot 90 & 92 ...

.

91
93
94 tot 99 .....................
112, 206, 376, 216, 336 ...
126, 136, 416, 446, 776 ...
135, 145, 215, 325, 816 ...
137, E-145, 168, 236 ........
155, 246, 555, 636, 756 ...
165, 185, 525, 217, 427 ...
667, 275, 305, 565, 875 ...
184, 255, 285, 415, 725, 944
188, 228, 260, 310, 510 ...
237, 286, 356, 467 ..........
312, 317, 328, 337 ..........
385, 387, 427, 625 ..........
412, 447, 480 ...............
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i

130
260
1000
130
472,5
264
264
125
262,5
264
264
450
130
472,5
472,5
264
472,5

i

424,
435,
448,
475,
487,
608,

425,
485,
469,
735,
509,
648,

465,655,
515,534,
558,567,
556,666,
511, 559
649,657,

665
545
612
755
...
747

.
.
.
.
.
.

627,
708,
765,
926,

812
710,
768,
936,

......................
711, 808 ... .
978,788, 810 .
825,856, 976 .

Brunswick
Model 3NC8, 3NW8, 5NC8
.........
11, 12, 16, 17, 24, 25, 33 .........
Colonial
Model 44, 47, 48, 50, 51, 52, 56
55

62,
150,
164,
301,
400,
601,
654,
659,
604

69, 71, 73, 76,
603, 651, 652,
182, 250, 279,
500, 345, 397,
495, 501, 595,
602, 605, 650,
655, 657, 658,
695, 700, 701,

106
653
300
399
600
656
662
702,

...
...
...
...
...
...
...
995

Crosley
Model 4Al, 4B1, 5B3, 5M3, 6B1 ..
5A1, 5A3, 5VI, 5V2, 5C2 ..
5H1, 8B3, 50, 7H2, 7H3 ..
51, 6V2, Dual Sixty, 8H1 ..
6H2, Sixty One, 72, 80 ..
96, 98, 99, 102, 103, 119 ..
120 tot 128, 131.................
129, 132 tot 146, 150 .........
148, 154, 155, 156, 159 ..

kHz.
264

.

450
130
264
472,5
472,5
130
472,5
472,5
264

!

180
175

ï

175
1000

i

175
480
175
175
175
175
480
175
445
456
181,5
456
181,5
456
181,5
175
181,5
456

100

.■

kHz.
A-156, A-166, A-266, A-366
157, 158, 160, 164, 168 ...
163, 166, 167, 169, 172 ...
170, 171, 175, 179, 180 ...
173, 174, 176, 178, 181 ...
182, 184, 534, 614, 6H3 ...
714, 814, 1014, Centurion
Alle andere modellen...............
Detrola
Model Roadmaster, 10ZM, 100, 101 ...
5-lamps Midget
.................
5B, 5W, 5WG, 5X, 6X, 6ZM, 7ZM
5D
6A, 6M, 6R, 7A, 111..................
102, 106, 108, 109, 114, 116, 503
103
........................................
1200 ........................................
Dewald
Model BAG, BAH, KAF, 50, 51, 52, 62
BAM ........................................
BLG
55, 58, 59, 61, 80, 81, 100, 501
56, 58R, 60.........................
500

503 tot 600, 607 tot 630 ...
605, 606, 617, 640, 746, 7M
802 tot 1100
.................
=
|
«

i

Emerson
Model CS, JS, KS, MAC7, BAC10, 40, 375 ..
5A, H5, 6A, 35, 77, E128................
19, 23, 26, 28, 4V4, B4, 51................
30, 33, 250, 321, 350 (AW) .........
30, 33, 250, 321, 350 (LW) .........
32, U5S, 34C, 101, C6, D6 .........
101

262,5

181,5
456
182,5
456
456
456
450
456
459
370

455
262

456
480
175

175
465
115
456
455
130
456
175
456

175
172,5
456
456
132
456

34F7, 101F7, 36. B5, 38. 42 ...
49. UD6. 39. 59. DS5. 45. 6BD ...
AW55 ... .................................
108LW. 110LW. USB
..........
U154, V155.................................
375LW
.................................
667. 678. 965 .........................
L755, 50L .................................
M755. 50M................. ..........
S755, 50S .................................
Alle andere modellen.........................

.
.

kHz.
456
456
445
132
262.5

125
172,5
115
175
465
456

Empire
Model 30, 40, 51, 60, 71, 575 .........
40SW, 450, 460, 470, 480 .........
74

175
456
462,5

Fada
Model NF, RX
..............................
RN, RY, 105, 106, 107, 112 ... .
45, 48, 49, 51, 53, 55, 57, 66 ... .
73, 74, 76. 78, 79, 83, 85, 88 ... .
89, 101, 102, 104, 166 ...............
126, 127, 128 ..............................
131, 132, 133, 134, 135, 141 ... .
7810, 7910, 9710, 151, 152 ... .
Alle andere modellen..............................

470
175
175
175
262,5
265
265
456

Fairbanks Morse
Model B6, C6, 64, 74, 346, 347, 816, 840 .........
Alle andere modellen.......................................

177,5
456

Ford Motor Car
Model N. Center Control ... .
Ford-Lincoln
...............

260
252,5

Grigsby-Grunow
Model 10, 11, 58, 204, 294 .......................
44, 49, 194, 440, 59, 75, 195 ... .
102

125

1000
456

kHz.
500, 560, 566, 116, 370, 371 ..........
373,400,411,413
..........................
Alle andere modellen..................................

456
456
175

Hallicrafters
Model Super Skyrider, S8A, S9, SX9

465

Halson
Alle modellen

456

Hammarlund
Alle modellen

465

Howard
Model A (SW Converter) ...
EX .
F, W, Explorer, Grand, HA6, R9 ..
58, 67, 68, 77, 99, 67, 626, 1626
Q...........................................................
HA3, 5-3, 13, 14, 107, 23, 24, 57, 60
Alle andere modellen..................................

680
140
465
465
170
456
175

Kennedy
Model 53, 54SW ... .
54
Alle andere modellen ...

.

1000
1525
175

Kolster
Alle modellen

175

Lafayette
Model PA Tuner, C79, C80, 137, 150
171, 143, 144, 149, 324 ...
A7, M69, M70, AM8, AM10
E20, E204, AM25
...........
L30, S17762
...................
M47
151, 154, 186, 188 ..
Alle andere modellen..........

456
456
115
115
262,5
520
465
175

103

■

kHz.
Maj estic
Zie Grigsby-Grunow.
Midwest
Model Miraco, 637 Auto, 931, 1131.........
535, 737B .......................................
833, 1233, 1633, 1634
................
Alle andere modellen...............................
Philco
Model C tot Q, T2 tot T15, 91..............................
6, 9, 10, 11, 12, 14 (221-222).......................
4, 470SW, 490SW ......................................
5, 16, 28, 29, 34, 38, 39, 4-325, 44, 45 ... .
7, 8, 14 (121/123), 15, 17, 24, 37 ...............
48, 51, 52, 551, 90, 111, 112, 116 ...............
200, 211, 212, 490 (Broadcast)
...............
18 tot 27, 32, 35, 36, 47, 49 ......................
70, 71, 89, 91, 118, 201, 270, 470 ...............
503, 507, 409, 570, 700 tot 1452 ...............
37-9 tot 37-2630
......................................
43, 53 ... ....................................................
54 tot 66, 80, 81, 84, 600 tot 680 ...............

97, 116, 144, 504, 505, 506, 2620 ............

175
465
450
456
260

260
1000
460
175
175
175
260
260
260
470
450
460
460

Pilot
Model 7, 8, 10, 11, 28, 39, 41, 53 .......
55, 81, 84, 1010 ....................
81s
148, 153C, 154C, 162, 164, 165 ...
Alle andere modellen................................
Silver Marshall
Model Z de luxe, Z13................................
Z10, 727, 729SW
.......... ..........
738
739
Alle andere modellen ... .
104

115
115
482
175
456
472,5
465
1000
650
175

kHz.
Stromberg-Carlson
Model 33, 70, 72, 74 ........................
70, 72, 74 (gedeeltelijk).........
69 ........................................
Compact, 19, 20, 22, 25, 26 .........
27, 29, 37, 38, 39, 40, 48 ................
49, 50, 51, 55, 56 ........................
Alle andere modellen...............................

-■ • •

260
370
545
175
175
175
465

Zenith
Model AH, BH, CH, LH, MH, RH, WH ...
V8, 7, 91, 92, 103, 210, 220 ..........
215, 216, 225, 230, 240, 244 ..........
2022, 2036, 250, 260, 272 (BC)
...
410, 411, 420, 430, 440, 500 ..........
501, 503, 514, 515, 516, 520 ..........
521, 530, 531, 533, 600, 604 ..........
606, 610, 616, 618, 474, 715 ..........
755, 756, 730, 735, 740, 760 ..........
765, 767, 475, 476, 780, 770 ..........
775, 970, 975 ................................
2105, 2115, 2705, 812, 814
..........
815, 864, 1161, 5611, 5612, 2062 ...
460, 705, 706, 707, 711, 712 ..........
75Ö, 825, 827, 829, 780, 871 ..........
835, 880, 980, 985, 990 .................

Stratosphere 10000Z, 2056 ........
462, 650, 651, 660, 661, 666 ........
668, 680, 805, 845, 806, 807 ........
808, 809, 811, 850, 860, 847 ........
861, 862, 865, 866, 1162 ..............
908, 909, 945, 950, 960, 961 ........
Alle andere modellen ...

......................

105

175

175
175
175
175
175
175
175
175
175
175
125
125
485
485
485
485
252,5
252,5
252,5
252,5
252,5
456

EUROPEESCHE TOESTELLEN
kHz
A. E. G.
Model D 20 .............................................
D 440, 2435 WK, 4311 GWK.........

472
473

Alfa
Model Aurora,' Colyseum, Cyclope
Constantin, Magicien
Midina, Noctuma, Serena
Studio, Titus, Trajan, Tritos .
102, 103, Mercure, Titan ... .

123
123
123
123
432

Bell
Model Superbell 5, Universel ..........
Superbell 7
.........................
Superbell 3, Radiobell de Luxe
5, 6, 359/2°, 535, 536, 537, 636, 637
39, 59, 358, 359/1°, 385, 395 .
538, 539, 540, 1540 .................
337, 374, 437, 438 .................
539 Auto Tuning
..................

136, 167, 168, 638, 639, 640, 738
1943, 1944 ... .....................

130

135
145
145
142
142
435
140
445
445

Blaupunkt
Model 3W4, 3G4, 3W6, 4W6, 4G6, 4W9 ...
4W55P, 4W65P, 4W65H, 4GW65P ..
4GW65H, 4W95H .........................
4W57 ................................................
4W66K, 4W76, 4GW76, 5W86, 7W86
4W77, 6W97, 5W77, 5GW77, 7W77
5GW68, 6B68, 6V/58, 6W78, 6GW78,
7W78, 8W78, 8GW78, 11W78, 6B69
6BW69, 6GW69, 6W69, 6W79, 8W79
7W79 (D), 11W79, 5W640, 5GW640
6W640, 6B69/40, 7W740, 7W740D ...
8W740

106

491
491
491
123
473
473
473
473
473
473
473
473

I .

.

kHz
Alle mf-transformators voor 473 kHz zijn 468 kHz
gestempeld.
Braun
Model 4640W, 4640GW, 5640W, 6740W, 6740GW ...
BS40, BS41, 5641W, 5641GW, 6741W...........
BSK441, BGW442
............................................

488
488
472

C. E. R.
Model 831
931
935
422

112,5
112,5
112,5
450

A&U, 832 A<SU,
A<SU, 932 A<SU,
A<SU, 422 Al
A2, 423 A, 424

833 A&U, 834 A<&U
933 A<SU, 934 A<SU
..................................
A
..........................

DECO
Alle modellen
of

120
470

EREA
Model Minor, Matador, Monitor
Caldos, Cantal, Mistral
Sultan, Mikado, Victorie
Triomphe, Princesse
..........
A6CMG, A8CMG, 223U, 224U
225A ..........................................

484
484
464
464
472
445

ERRES
Model KY155, KY156, KY157, KY158.........
KY159, KY160, KY222
..................

110
451

ESWE
Model Olympia 5-6

470

F. N. R.
Model 5A, 5U, 6A, 7A, 175A, 175U, 138A, 165A ...
238A, 338A, 438A, 538A, 635U, 38A ...........
65A, 65U, 75A, 75U, 77A, 77U...........................
87A, 87U, 177A, 177U, 187A, 187U...................

489
489
125
125

G. E. C.

Model 3440, 3441, 3442, 3443, 3444, 3445 .......
3448, 3449, 3545
..........................
107

107

107

kHz
3540,
3646,
3846,
3946,
3968,

125

3541, 3542, 3544, 3548, 3566 ... .
3746 .....................................
3850, 3856, 3860, 3862, 3868 ... .
3956, 3960, 39964, 3965, 3967
3969, 3970
.........................

125
456
456
456

H.M. V. (Engelsche)
Model 146, 404, 440DC, 442AC.........................
463AC, 540AC, 570AC .........................
467AC..........................................................
467DC.........................................................

125
125
120
117

H. M. V. (Belgische)
Alle modellen

432

Model 522A, 522U, 622

445

ISIS

Kolster Brandes
' Model 666
5, 6, 444, 445, 535, 536, 636 ..........
374, 437
..........................................

130
145
435

Korting
Model S3400 .........................................................
S3405, S3410
.........................................
SB3330
.................................................
VS 1220
.................................................
S2400, S2401
.........................................
S3220, KS4241, KS4251, KS6240, 10
SB4347, SB7440, KS6230, AS6341 ...
S4340, S5340, SB4345, SB7360
S4250, S6360 ....................................

S4230, SB4346, SB8360, S4240
AS6340, S4242, S4244, SE4244

...

Tourist, AS7340, SB8360 ...................
Honoris 39/40, Amatus 39/40 ...........
Transmare 39/40, Nobilis 40...........
Supra-Selector 39, Dominus 40

108

100

130
140
375
430
470
470
485
1650
468
468
468
474
474
474

kHz
Lorenz
Model 6, 535, 536, 636 ..........
W
Vineta
Senior

145
130
430
470

Marconiphone
Model'276,
276,
257,
100,
102,

117
120
125
484
123

291
290,
269,
101
104,

(DC) ..........................
291 (AC)..................
273, 274, 278, 279 ..
..................................
106, 108
..................

Megatone
Model 24 W ...
25W, 25 GW, 27 W, 27 GW, 28 W.........

472
473

Mende
Model 195
216
330
225
298
259
340

468
468
468
468
468
468
482

W, 195 GW, 195 B, 216 W ...........
GW, 216 WDK, 240 W, 240 GW ...
WDK, 205 W, 205 GW, 225 W...........
GW, 225 B, 242 W, 242 GW...........
W, 298 GW, 595 W, 785 W...........
GWL, 275 GW, 275 WL...................
W, 289 G, 289 W
...........................

Minerva
Model 374 A, 374 U, 375 A, 375 B..........

128,5

Nora
478

Model W450L
Novak

Model 1933, 1934, 1935/1°, 1936/1°.............
1935/2°, 1936/2°, 1937, 1938, 1939 .......
1940, 1941 ...................................................

114
428
479,5

N. S. F. Aristona
Model H27A, H27U, H28A, H28U
...........................
H29A, H29U, H30A, H30U, H49A, H49A, H50A
109

104
115

M*. .» !■] |!

kHz
H43A, H43U, H57A, H57U, H68A, H68U
1* uitvoering
H43A, H43U, H57A, H57U, H68A, H68U
2e uitvoering
V4A, V4U, V6A, V6U, H9A, H9U, H12A, H12U
H14A, H14U, H19A, H19U, H26A, H26U
H42A, H42U, H52A, H52U, H56A, H56U..........
H67A, H67U, H78A, H90A, H90L, H94A, H94U
H97A, H97L, H112B, H136A, H136U, H138X ...
H129U, Hl40AC, H25A-20
.........................
H106X, H126U, H128U, H156A, H156U..........
H24A, H25A, H25U, H103X.........................

118
128
128
128
128
128
128
444
452
473

Philips
Model Pionier, V4A, V4U, 456A, 456U ................
695A, 695U, 696B, 796A, 797U, 898A..........
V6A, V6U, 247B, 248B, 249B, 250A..................
697B, 697V, 21 IA, 211U, 470A, 470U..........
471A, 471U, 556A, 556U, 628B, 480A..........
480L, 629B, 680A, 680L, 71 IA, 712A ..........
735A, 735L, 616A, 616L, 717A, 717U ..........
655A, 655U, 789X ........................................
521A, 521U, 522A, 522U, 572A .................
241B, 243B, 510A, 510U, 536A. 520A..........
520U, 525A, 525U, 581A, 526A, 526U, 582A ...
535A, 535U, 586A, 586U, 245B, 246B, 582U ...
380A ...........................................................
225B ...............................................................
109U ..............................................................
228B, 493U.......................................................
493A ...............................................................

461A,
802A,
260B,
635V,
203U,
660A,

461U, 667A, 667U, 750A, 750 U........
802U, 803A, 803U, 890A, 890U........
260V, 261B, 261BV, 262B, 263B........
122ABC, 644V, 990A, 990L, 990X........
204U, 205U, 314X, 661U, 900X, 958A
660U, 753A, 753U, 781A, 781U, 782A ...
110

128
128
128
128
128
128
128
128
104
115
115
115
475
470
444
464
454
118
118
452
452
452
473

ï

I

I

782U, 850A, 850U, 72.2 A, 722L, 855X, 895X ...
Rexola
Model Serie 1933, 1934, 1935, 1936, 1937 .........
Serie 1938, 1939, 1940, 1941 ..................
422, 425

kHz
473

115
448
475

R. R.
Model Apparaten tot nr 21500 ...........................
— met serieletter B, E, G, N, P, R, S, W
— met serieletter Z
...
..................

120
450
120

Saba
Model 520 WL
...................
521 WL
...................
630 WLK (België) ...
Alle andere modellen...........

175
128
480
484

S. B. R.
Model Serie .32, 33, 434, 534, 834
Serie 34, 345 .........................
Serie 434A.................................
Serie 35, 36, 37, 38, 39, 533 .
Serie 39 (drukknoppen) ... .
Serie 40, 41, 42 ........................

370
460
123
487
484

112

Scarabée

125

Alle modellen
Schaub
Model Oceanic
6L
629
Kongress, 229 ...

350

.

Siemens
Alle modellen

359
490
1600
473

Sièra
Zie bijvoegsel.
111

I

kHz
Soniclair
Model 78, 86, 95, 97, 141 ...
Sparton
Model 63, 73 ... .
Standard
Model 535, 536, 537, 59/2°................
59/1°, 358, 359, 385, 538, 539 ..
337, 437
...............................
539 Auto Tuning ................
638

Supréma
Model Serie 35, 36, 37, 38, 39 ... .
520A, 520U..............................
Serie 41, 42
......................
Symphonic
Model Al, UI, A2, U2, Luxe A, Luxe U, 38A ...
48A, 48U, 58A, 5W, 7W, 7GW, 7WM, 8WM
SAW4.......................................................
SAW5, SAW7, SU5, SU7.........................
Telefunken
Model 650, 651
330 KG
330 LG
653, 656
644 (T Spec)
657

54, 379, 647, 649, 564, 6436 ........................
586, 686
......................................................
567, 606, 679, 39WKS ...............................
578, 670, 678 ..............................................
TA55, 054, 065, 076, 154, 165, 479, 7000, 7001..
543, 579, 664, 667, D707, D750, D770, 8000 ..
332, 644, 776, D860, 875, 876, 898, 975, 8001 ..

456

456
145
142
435
140
445
123
465
445
123
123
472
473
460
232
500

132
123
125
1.29

490
445
124
473
473
473

Ultra
Alle modellen
................
Ultramar
Model 69, 309, 702, 712, 802
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