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Inleiding
Door de aanzienlijke uitbreiding van het aantal radio-luisteraars
zijn talloozen, die vroeger in hun huiskamers als het ware van
de buitenwereld waren afgesloten, door de radio hiermede in
verbinding gebracht. Hoewel de luisteraars kunnen kiezen uit.
een aantal uitmuntende programma’s, verschaft radio-ontvangst
niet steeds een onverdeeld genoegen. In het bijzonder in de groote steden wordt de ontvangst dikwijls door storende bijgeluiden,
die soms zelfs sterker zijn dan de muziek, ongenietbaar gemaakt.
Het is geen uitzondering dat in een geheel stadsdeel radio-ont
vangst zelfs onmogelijk is.
Zulke storingen kunnen door electrische toestellen van den
meest uiteenloopenden aard, zoowel voor industriëel als huishou
delijk gebruik, veroorzaakt worden. Dergelijke toestellen zijn
b. v. : motoren, stofzuigers, ventilatoren, haardroogapparaten,
verwarmingskussens. enz. Het spreekt van zelf, dat deze toe
stand nadeelig is voor de radio-luisteraars, voor de radio-industrie en voor den omroep, zoodat het algemeen erkend wordt,
dat verbetering dringend noodzakelijk is.
Elke luisteraar heeft recht op ongestoorde radio-ontvangst.
De waarheid van deze stelling begint in alle landen langzaam
maar zeker in wetgevende kringen door te dringen.
Het is niet de eerste maal in de geschiedenis der electrotechniek. dat een jongere tak zijn bestaansrecht veroveren moet. In
de 90-er jaren werd de zwakstroomtechniek, de eenige, die toen
bestond, door de snel opkomende sterkstroomtechniek bedreigd.
Een felle strijd ontstond, om wat men het eerstgeboorterecht
zou kunnen noemen.
Ten slotte heeft de sterkstroomtechniek op overtuigende wij
ze haar goed recht bewezen en werd een compromis bereikt in
den vorm van wettelijke bepalingen, die zwakstroominstallaties
beveiligden tegen den storenden invloed van sterkstroominstallaties.
Hoe staat het nu met den jongsten tak der electro-techniek.
de radio-techniek, en in het bijzonder met de beveiliging van de
radio-luisteraars tegen onnoodige radiostoringen ?
3

Storingsoorzaken
De storingsoorzaken kunnen in de volgende groepen worden
verdeeld :
I. Storingen door genereerende ontvangtoestellen.
II. Storingen door interferentie van twee zenders (fluittonen).
III. Storingen door het wisselstroomnet, kenbaar aan een min
of meer muzikalen toon. Deze storingen hebben een laag frequent
karakter, maar kunnen ook door hoogfrequente stroomen overge
bracht worden.
IV. Storingen door contacten waarbij vonkvorming optreedt,
zooals bij motoren, electrische schellen, hoogfrequent-apparaten
voor geneeskundige doeleinden, defecten aan sterkstroomgeleidingen, trams, enz.
V. Luchtstoringen.
De storingen IV en V hebben meestal een hoogfrequent karak
ter en worden gekenmerkt door onregelmatige, krakende of knet
terende geluiden.

Middelen ter bestrijding
.Ter bestrijding van radiostoringen, afgezien van luchtstorïrigen staan in het algemeen vier wegen open :
1. Vergrooting van de zend-energie. Dit is ook het eenige
middel, dat de luchtstoringen relatief verzwakt. De mate
waarin de radio-ontvangst gestoord wordt, wordt bepaald
door de verhouding tusschen de sterkte der storingen en
de sterkte, waarmede het zendstation ontvangen wordt.
Het ligt voor de hand, dat de ontvangst des te minder
te lijden zal hebben onder storingen, naarmate de sterkte,
waarmede het omroepstation ontvangen wordt, grooter is.
Het verhoogen van de zend-energie is derhalve een zeer
effectief middel om storingen van eiken aard relatief te
verzwakken.
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2.

3.
4.

Men kan trachten de storingen door passende maatrege
len bij de ontvanginstallatie op te heffen of te verminde
ren.
Men kan de storingsbron zelf van passende anti-storingsinrichtingen voorzien.
Men kan de leidingen, waardoor de storingen worden
voortgeplant, afschermen.

Storingsgroep I.
De onder I genoemde storingen, die veroorzaakt worden door
een ontvanginstallatie, die als zender werkt, kunnen door een pas
sende constructie van het ontvangtoestel steeds vermeden wor
den. Dit is op twee wijzen mogelijk :
a) Men gebruikt in den ontvanger een zoowel in- als uit
wendig goed afgeschermde hoogfrequent lamp (schermroosterlamp) of
b) Het ontvangtoestel wordt zoodanig geconstrueerd, dat het
niet kan genereeren.

Storingsgroep II,
Deze storingen worden veroorzaakt door omroepzenders waar
van de golflengten te weinig verschillen. De uitgestraalde trillin
gen interfereeren en veroorzaken zoodoende in het ontvangtoe
stel een storende fluittoon. Deze storingen kunnen door de vol
gende middelen worden opgeheven of verminderd :
a) Wijziging van de betreffende golflengten (wanneer dit
mogelijk is).
b) Gebruik van een raamantenne ; hierbij maakt men ge
bruik van het richteffect van de raamantenne om den
storenden zender uit te schakelen.
c) Het verzwakken van de hooge frequenties, b.v. met be
hulp van een toonzeef. Het opheffen van de storingen op
deze wijze gaat echter ten koste van de kwaliteit der weer
gave.

Storingsgroepen III en IV
Tegen de onder III en IV genoemde storingen van laag fre
quent karakter kunnen bij de ontvanginstallatie de volgende
maatregelen genomen worden :
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a)

de koppeling tusschen antenne en storingsbron, b..v. de
sterkstroomleiding, moet zoo zwak mogelijk zijn, d.w.z.
de antenne moet in het algemeen zoo ver mogelijk van
de storingsbron verwijderd zijn. Indien de storing door
electrische geleiders in de nabijheid van de ontvanginstallatie gebracht wordt, dient men de antenne loodrecht op
deze geleiders op te stellen. Hiermede worden echter niet
steeds goede resultaten bereikt, daar ook zich in den om
trek bevindende geleidende voorwerpen de storingen kun
nen voortplanten ;
b) het gebruik van een goed geïsoleerde tegencapaciteit
heeft dikwijls een zeer gunstigen invloed. Bij de instal
latie dient men er op te letten, dat deze niet parallel loopt
met naburige electrische geleidingen en dat voor goede
isolatie zorg wordt gedragen.
Dikwijls zijn de van buiten afkomstige storingen bij ontvangst
met raamantenne naar verhouding zwakker, zoodat in zulke ge
vallen raam-ontvangst den voorkeur verdient.
De gevoeligheid van een raamantenne voor de in de onmid
dellijke nabijheid opgewekte storingen is echter grooter dan die
van een buitenantenne.
Indien de H. F.-storingen over het lichtnet binnenkomen, kun
nen zij in het algemeen door een tusschen net en ontvangtoestel
geschakelde storingszeef
(fig. I) tegengehouden
L
worden.
Al naar de
<d
o—
sterkte
der storingen
moeten de spoelen elk 50
tot 200 windingen, de
■Q
<z>—^ÖOÖOQO^
condensatoren een capa
L
citeit van ca. 10.000 fi/i F
tot 1 /jl F hebben.
Fig J.
Dikwijls vindt in huis
ook een directe over
dracht van de storingen uit het net op de antenne plaats en in
het bijzonder daar, waar de antenne-binnenleiding verscheidene
meters lang is. In een dergelijk geval kan men dikwijls goede re
sultaten bereiken, indien volgens fig. 2, twee condensatoren met
geaarde middenaftakking in de nabijheid van het ontvangtoestel
op een willekeurig stopcontact van de lichtleiding worden aan
gesloten.
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Tenzij de gebruikte aardverbinding van een uitnemen*
de kwaliteit is, moeten de condensatoren en het ontvang
toestel niet met een gemeenschappelijke aardleiding ver
bonden worden, doch dienen zij elk afzonderlijk te wor
den geaard, daar anders de storingzeef volkomen nutte
loos kan blijken te zijn.
Kwaliteit der aardverbinding
Het is van groot belang, dat de aardverbinding, die gebruikt
wordt voor het opheffen van radiostoringcn, een zeer lagen weer
stand heeft. Het is niet voldoende, dat de ohmsche weerstand
laag is, ook de weer
stand voor hoog-frequentstroomen moet zeer
klein worden gehouden.
Daartoe dient de leiding
zoo kort mogelijk te zijn.
terwijl onnoodige boch
ten moeten worden ver
meden. Ook moet vol
doend dikke draad ge
bruikt worden.
Het gebruik van de
waterleiding als aarde
\\
voor deze doeleinden, is
c
c
niet altijd aan te beve
len, daar in bepaalde ge
vallen tusschen de aftakFig. 2.
leidingen en de hoofd
buizen geen metallische
verbinding bestaat.
De beste resultaten zal men in den regel bereiken met een goe
de aardbuis of aardplaat. De ervaringen met aardbuizen zijn in
het algemeen gunstiger dan die met aardplaten. De aardbuizen
dienen minstens 1 m. in het grondwater te reiken. Indien een
aardplaat gebruikt wordt, moet deze loodrecht in het grondwa
ter worden ingegraven. In slecht geleidenden grond kan de overgangsweerstand verkleind worden, door de aardplaat in een cokes-bed te brengen.
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Constructie der condensatoren
Afgezien van de eischen, die men uit veiligheidsoverwegingen
aan de gebruikte condensatoren dient te stellen, is het bovendien
van groot belang, dat de condensatoren, die voor het opheffen
van storingen worden gebruikt, een zeer geringe zelfinductie
hebben.
De meeste in den handel zijnde condensatoren hebben door
hun constructie (reepen bladtin en reepen parafine-papier samen
opgerold, fig. 3a) voor de bij het opheffen van radiostoringen
in aanmerking komende frequenties dikwijls een aanzienlijke
zelfinductie, waardoor de condensator voor het beoogde doel

Fig. 3b.
onbruikbaar wordt. Deze condensatoren moeten bij voorkeur ge
construeerd zijn volgens het principe, aangegeven in Fig. 3b,
tenzij er maatregelen zijn genomen, waardoor de zelfinductie van
de bladtin-reepen onschadclijk gemaakt wordt.
Constructie van de smoorspoelen
Het inschakelen van smoorspoelen heeft ten doel, het door
dringen van de storende hoogfrequente wisselstroomen in de voedingsdraden te verhinderen. Elke spoel heeft een zekere eigencapaciteit. De grootte van deze schadelijke capaciteit, die den
wisselstroom-weerstand aanzienlijk kan verminderen, is zeer
sterk afhankelijk van de wijze, waarop de spoel geconstrueerd is.
Voorts kan de spoel door resonantie met een toevallig optre
dende capaciteit de totale impedantie in de kring voor de storen
de wisselstroomen verminderen, zoodat de storingen door het
inschakelen van de smoorspoel toe- in plaats van afnemen.
Om dit te verhinderen, moet de zelfinductie voldoende groot
gemaakt, en een capaciteit-arme wikkelmethode toegepast wor11

(

den. Een cylinderwikkeling van één laag leent zich hiertoe voór~
treffelijk, evenals een spoel met schijf-wikkeling. De zelf-inductie
moet minstens 100 /i H. bedragen.
De te kiezen draaddikte wordt bepaald door de stroomsterkte.
In den regel zal men denzelfden draaddoorsnede kiezen, als die
van de leiding, waarin de spoel geschakeld wordt ; indien het
spanningsverlies in de spoel in rekening moet worden gebracht,
dient men natuurlijk een grootere doorsnede te kiezen. Overigens
wordt verwezen naar tabel I op bladzijde 26.
Opstelling van de antenne
Zooals reeds op blz. 9 vermeld is, kan ook met een doel
matige opstelling van de antenne onder bepaalde omstandighe
den een verbetering worden verkregen. De antenne moet zoo
worden opgesteld, dat zij zoo zwak mogelijk met alle naburige
metaaldeelen en geleidingen gekoppeld is- Dit geldt niet alleen
voor dat deel van de antenne dat buitenshuis is opgesteld, maar
ook en vooral voor de binnenleiding. Deze dient zoo kort moge
lijk te zijn en zoo ver mogelijk van alle andere geleidingen ver
wijderd te blijven; ze eventueel loodrecht te kruisen.
Voorts moet de buitenantenne zoo hoog mogelijk zijn, daar de
storingen in den regel nabij den grond worden opgewekt.
Een zeer doelmatig middel is het oprichten van de antenne op
eenigen afstand van de storingsbron, terwi 1 zij dan door middel
van een hoogfrequent voedingsleiding met het ontvangtoestel
verbonden wordt. (Fig. 4.)
Door het zoo hoog mogelijk maken van de antenne wordt niet
alleen de verhouding tusschen de signaalsterkte en de sterkte
der storingen gunstiger, maar ook wordt de sterkte der storingen
verzwakt tengevolge van de lossere koppeling met de storings
bron.
\
\
N

Fig. 4.
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Het opheffen van storingen
aan de bron
Voor het opheffen van storingen aan de bron zelf, kan men
de hierna genoemde middelen te baat nemen ; welke van deze
middelen den voorkeur verdient, is afhankelijk van de omstan
digheden.
a) Stroomonderbrekingen moeten zooveel mogelijk vermeden
worden. Algemeene voorschriften kunnen moeilijk gegeworden, daar het volkomen vermijden of de vermindering van het
aantal * stroomon
derbrekingen
af
hankelijk is van
den aard van de
betreffende instal
latie.
Hieronder wor
den een aantal
aanwijzingen ge
geven, die in vrij
wel elk geval den
weg naar een op
lossing wijzen,
b) Indien de stroom
onderbrekingen
niet geheel verme
den kunnen wor
den, moet het ont
I
staan van storenHoogfrequentgenerator met ingebouw
de trillingen voorde storingzeef, bestaande uit
smoorspoelen en condensatoren.
komen worden.
Het opwekken van hoogfrequent-trillingen kan vermeden
worden, indien het ontstaan van vonken op de onderbrekingsplaats voorkomen wordt. Dit kan in de meeste ge
vallen worden bereikt door het overbruggen van de onderbrekingsplaats met een condensator of met een combi
natie van condensator en weerstand.
Een andere manier om storende trillingen te ver-
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zwakken bestaat daarin, dat men in den kring, waarin
de trillingen zouden kunnen ontstaan, een dusdanig grooten weerstand schakelt, dat de keten aperiodisch wordt.
Dit middel kan steeds daar worden toegepast, waar dc
ingeschakelde weerstand geen nadeeligen invloed op de
goede werking van het betreffende apparaat uitoefent ;
zoo zal men het kunnen toppassen bij installaties, die wer
ken met hooge spanningen en kleine stroomsterkten (zie
b. v. rookgas-reinigingsinstallaties blz. 20).
Indien een electrisch apparaat hoogfrequent trillingen op
wekt. die door de tocvoerleidingen kunnen worden uitge
straald. moet deze straling verhinderd worden.
Dit kan men bereiken :
1) dbor symmetrische montage van de leidingen. Hierdoor
wordt het resulteerende veld van de twee leidingen zoo
klein, dat het verwaarloosd kan worden.
2) Door een passende schakeling van condensatoren en
smoorspoelen (Fig. 1 blz. 9), die de hoogfrequent-stroomen verhinderen in de leidingen door te dringen.

Middelen tot opheffing van hoogfrequent-storingen bij verschillende
apparaten
Stroomsluitingen en stroomonderbrekingen
Indien in een electrische geleiding een verbinding geopend of
gesloten
wordt,
worden
5
op die plaats storende gol
ven uitgezonden, indien door
o
o
het sluiten of openen van
o
o
LK>
<=>L
de verbinding een stroom
o
o
o
o
onderbroken of gesloten
wordt.
Ook bij het aanslui
^----l(--C
ten van leidingen, die eigen
Fig. 5.
lijk niet belast zijn, kunnen
tengevolge van capacitieve stroomen storingen optreden.
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Zoo kan b.y. een los contact in een onbelaste, echter spanningvoerende sterkstroomleiding, ernstige radiostorinL
A__ 5
gcn veroorzaken.
000000
Door een systeem van
spoelen
of weerstanden en
%
%
condensatoren, kunnen dergelijke storingen worden
vermeden. Fig. 5 toont een
schakeling, waarbij in de
toevoerleiding naar elk der contacten van den schakelaar S een
spoel L is opgenomen, terwijl de einden van deze spoelen door
de condensator C met elkaar verbonden zijn. De juiste grootte
van de spoelen moet voor elk geval proefondervindelijk worden
bepaald, daar ook de eigenschappen van den keten een rol spelen.
Dikwijls geeft een condensator zonder spoel reeds de gunstig
ste resultaten. De toevoerleiding naar den condensator moet zoo
kort mogelijk zijn, dikwijls zal de schakeling van fig. 6 de voor
keur verdienen ; een condensator van 0,1 /t F is in de meeste
gevallen voldoende. Bij zwakstroom-apparaten kunnen somtijds
normale honingraatspoelen van 40 windingen gebruikt worden.Bij
sterkstroom-apparaten moet
M
men met den normalen
stroom, die door de spoelen
gaat, rekening houden. In
zwakstroom-apparaten kan
%
men overigens in plaats van
spoelen dikwijls ook weer
Fig. 7.
standen gebruiken, die ech
ter evenals de spoelen een
geringe eigencapaciteit moe
o
ten hebben.

J*,

ffO"
1-#1
üLh%
Fig. 8.

C = 0,4

Indien men R (ohm) X
C (//F) = ca. 20 neemt,
heeft men een combinatie,
die goede resultaten geeft.
In veel toestellen zal men
zonder de werking te benadeelen, b.v. R = 50 ohm en

F kunnen nemen.
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Het is dikwijls moeilijk om aan de beide zijden van het von
kende contact een spoel te schakelen. Volgens Prof. Larsen is
echter ook met één spoel aan eene zijde van het vonkende con
tact een oplossing mogelijk. indien men de inrichting uitvoert
volgens fig. 7 De spoel wordt met een metalen kap omgeven,
die via condensator Cl met de andere zijde van het vonkende
contact verbonden wordt ; bovendien moet een condensator C2,
zooals in fig. 7 is aangegeven, gemonteerd worden.
Indien de spoel met de omsluitende kap tamelijk veel ruimte
inneemt, is het echter aan te bevelen, om het uiteinde van de
spoel terug te voeren en dit, zooals in fig. 8 is aangegeven, dicht
bij de invoering uit het omhulsel te laten treden. Het omhulsel
mag niet te dicht om de spoel liggen, daar anders de capacitieve
koppeling tusschen spoel en omhulsel reeds voldoende zou zijn.
om de goede werking van de inrichting te verhinderen.
Electrische bellen
De symmetrische schakeling geeft hierbij uitmuntende resul
taten (Fig. 9a). Indien hiermede nog niet het gewenschte doel
wordt bereikt, kan men bovendien een condensator van 0,01
tot 0,05 //F over het onderbrekingscontact (gestippeld in fig9a) schakelen.
Een wisselstroombel stoort niet, daar hierbij geen vonkvorming optreedt.
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Fig. 9a.
Symmetrische schakeling
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Fig. 9 b.
Gewone schakeling

Lichtreclames
a) Aan en uit-lichtreclames.
De schakelinrichting voor deze installaties wordt in den regel
gelijkvloers of in den kelder van het betreffende pand aangetrof
fen, terwijl de eigenlijke lichtreclame zich buiten het pand of op
het dak bevindt. De lange toevoerleidingen gedragen zich in een
dergelijk geval als zendantenne.
Om het ontstaan van radiostoringen te verhinderen, worden
de onderbrekingscontacten, volgens de op blz. 14 en 15 besproken
methode, van een condensator, eventueel van smoorspoelen voor
zien. Zoo kan men b.v, smoorspoelen in de leidingen en een con
densator van 0,02 tot 0,1 yuF over de onderbrekingscontacten
schakelen.
b) Neon-lichtreclames.
Een electrisch juist gemonteerde Neon-lichtreclame behoeft de
radio-ontvangst niet te storen.
Wel kan men, indien bij de installatie een omvormer gebruikt
wordt, van deze machine-storingen verwachten. Wanneer de

üöödfflFs

4

Fig 10.
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Neon-buizen zelf toch storingen blijken te veroorzaken bij een
installatie, die met laagspanning-wisselstroom uit het net gevoed
wordt, kan men volgens door de ,, Union Internationale de Radiophonie ” gegeven aanwijzingen in de toevoerleidingen smoorspoelen L opnemen en tusschen de electroden van de buizen
een aard-condensator C schakelen (fig. 10). De loodmantel van
de leidingen moet op verschillende plaatsen worden geaard.
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Deze inrichting kan echter
onder bepaalde omstandighe
den stootsgewijze ontladingen
tengevolge hebben (relaxatie
trillingen), welke een nadeeligen invloed op de buizen uitoe
fenen.
Pool-wisselaars

Deze toestellen, die bij tele
fooncentrales gebruikt worden,
%
om den belstroom te leveren
(fig. 11) wekken een wissel
stroom op van ca. 25 Hertz. De
benoodigde gelijkstroom wordt
%
in den regel door een accu-batterij geleverd, terwijl somtijds
ook het lichtnet hiervoor ge
Fig. U.
bruikt wordt. Radiostoringen
kunnen worden opgeheven
door een condensator C van
0,01 tot 0,1 ft F over de onderbrekingscontacten te schakelen en
hoogfrequent smoorspoelen L van 200 windingen (ongeveer 100
H) of zelfs kleiner, op de in de figuur aangegeven plaatsen
aan te brengen. In vele gevallen zal men honingraatspoelen van
40 windingen kunnen gebruiken. Spoelen en condensatoren kun
nen aan de achterzijde van het apparaat worden aangebracht of
gemonteerd, zooals zichtbaar is in fig. 12, waarin een volgens
deze aanwijzingen storing vrij gemaakte poolwisselaar is afge
heeld.
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Belsignalen en dergelijke apparaten van verouderde uit
voering met onderbreker.

Deze apparaten, die
b.v. nog veel gebruikt
worden bij de spoor
wegen, brengen 150 a
450 trillingen per se
conde voort.
De motor wordt ge
voed met batterijen die
zich op het station be
vinden, of door het
lichtnet; hij is voor
zien van een collector
met afwisselend isoleerende en geleidende
contacten.
De gelijkstroom die
bij de collector wordt
toegepast, is dus beurf-elinqs in en uifqeschakeld met een fre
quentie gelijk aan het
nroduct van het aantal
toeren en het aantal
contacten.
In deze apparaten
bevinden zich twee
oorzaken voor. storin
gen :
a) de motor : de
hierdoor voortgebrach
te storingen kunnen worden opgeheven op de wijze aangegeven
op blz. 27.
b) De schakelaar zelf.
Door kleine condensatoren van 0,01 tot 0,1 /* F tusschen de
contactpunten en de massa (welke goed met de aarde verbonden
is) te plaatsen, kan men de storingen aanzienlijk verminderen.
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Mechanische gelijkrichters
Voor het laden van accu-batterijen uit het wisselstroomnet
worden gelukkig nog slechts zeer zelden mechanische gelijkrich
ters toegepast. Zij zijn nagenoeg volkomen door de storingvrije
oxyde-kathode-gelijkrichters verdrongen. Het principe-schema
van een mechanischen gelijkrichter is in fig. 13 afgebeeld. De ver
oorzaakte radiostoringen kunnen worden opgeheven door het
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Fig. 13.
schakelen van een condensator van 2 tot 4 /i F, over de laagspanningswikkeling van den transformator of over het onderbrekingscontact. Indien sterke vonken optreden kunnen weerstan
den van 30 tot 50 Ohm in serie met de condensatoren gescha
keld worden. In fig. 13 zijn condensatoren en weerstanden resp.
met C en R aangeduid.
Rookgas-reinigings-installaties
In deze toestellen wordt het te zuiveren gas In een metalen vat
geleid, waarin zich een electrode bevindt, die ten opzichte van
het vat een zeer hooge spanning bezit. De benoodigdc hooge ge
lijkspanning wordt verkregen door gelijkrichting van wissel
stroom. Hiervoor wordt meestal een roteerende synchroongelijkrichter toegepast, die tengevolge van de hevige vonkvorming
steeds ernstige storingen veroorzaakt.
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Door de vonkontladingen worden de hoogspannings-geleidingen electrisch in trilling gebracht, waardoor zij zich als zendantenne gedragen. De op deze wijze opgewekte golven storen in
bepaalde gevallen nog tot
op een afstand van 20
ff
km., n. 1. in die gevallen,
waarbij gelijkrichter en
reinigingsapparaat
op
grooten afstand van el
kaar zijn opgesteld. In
dien echter gelijkrichter
r> v
en reinigingstoestel dicht
K 0000 00--r1
bij elkaar staan, zijn deze
I ff
storingen nauwelijks
I ^ I
merkbaar. Zij kunnen in
de meeste gevallen door
de volgende middelen
Fig. 14.
worden opgeheven :

Jll

a) Men verhindert het electrisch trillen van den geleider, die
van den gelijkrichter naar het reinigingstoestel loopt door het in
serie schakelen van groote weerstanden R (van 10.000 tot'
100.000 Ohm fig. 14).
Het inschakelen van een dergelijken weerstand heeft op de
werking van de installatie in den regel geen merkbaren invloed,
aangezien de totale weerstand in de keten vele malen grooter is.
b) Ook kan men in de leiding onmiddellijk bij het verlaten
van den gelijkrichter hoogfrequent-smoorspoelen met geringe
eigencapaciteit inbouwen. Deze smoorspoelen dienen een zelfinductie van ca. 100 /i H te hebben. Dikwijls is het aan te beve
len, om in plaats van een enkele spoel er eenige in serie gescha
keld toe te passen, teneinde de eigencapaciteit gering te houden.
Daarbij moet men er echter rekening mede houden, dat de spoe (
len onderling niet capacitief gekoppeld mogen zijnc) Men kan in de nabijheid van de hoogspannings-geleiders
geaarde parallel-draden aanbrengen. Op deze wijze wordt de
uitstraling verminderd (afscherming).
Dit is een typeerend voorbeeld, hoe een zeer ernstig storende
installatie met zeer eenvoudige en goedkoope middelen storingvrij gemaakt kan worden.
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De beste opiossing echter, ook om bcdrijfstechnische rede
nen, is het vervangen van den synchroon-gelijkrichter door een
gelijkrichtlamp (kenotron).

Electrische verwarmingstoestellen, zooals kussens, strijk
ijzers, kunstmoeders, enz., met temperatuur-regelaar
Om de temperatuur constant te houden, zijn electrische ver
warmingstoestellen van een temperatuurregel-inrichting voor
zien. Deze onderbreekt den stroom zoodra de temperatuur een
bepaalde maximum-waarde overschrijdt.
Het werkzame deel van
de meeste dezer regeltoestellen is een bi-metaalstrook, die uit twee op el
kaar gelaschte reepen
metaal met verschillende
uitzettings-coefficient be
staat. Indien de tempera
:
tuur van deze strook
il
stijgt, kromt zij zich naar
Z33
'de zijde-van het metaal
met den kleinsten uitzettings-coëfficient en de
keten wordt geopend.
Fig. 15.
Daar de onderbreking in
den regel niet onmiddellijk plaats vindt, maar eerst na een serie
snel opeenvolgende onregelmatige sluitingen en verbrekingen,
veroorzaakt een dergelijk toestel een uiterst hinderlijke radiostoring, die eenige overeenkomst vertoont met het kwaken van een
kikker en die met een periode van 1 a 2 sec. herhaald wordt. Men
kan deze storingen opheffen door over het onderbrekingscontact
een condensator van 0.02 tot 0,05 fi F te schakelen (fig. 15).

ff

11

Dynamo’s en motoren
Deze machines veroorzaken in den regel een krakende of
knetterende storing. Deze storingen kunnen door slechte contac
ten in het anker, maar voornamelijk door slechte contacten tusschen borstels en collector of sleepringen veroorzaakt worden. Om
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de storingen zooveel mogelijk te vermijden, moeten dergelijke
defecten in de machines zooals b. v. slechte contacten in het an
ker, defecte isolatie, ofwel het omhoog steken van de mica-isolatie tusschen de lamellen van den collector hersteld worden. Ook
indien het mica tusschen de lamellen te veel is weggehaald, kan
zich hiertusschen kool- en koperstof verzamelen, waardoor ge
deeltelijke kortsluiting tusschen de lamellen ontstaat en door
vonkvorming ernstige storingen kunnen optreden.
Voorts kan men de volgende maatregelen nemen :
a) Betere instelling van de borstels.
De commutatie is in sterke mate afhankelijk van den stand
der borstels. Het is niet voldoende, dat deze zorgvuldig gemon
teerd en ingesteld zijn. Het is zeer aan te bevelen, een contröleontvangtoestel op te stellen en dit met de machineleiding te kop
pelen. Op deze wijze de storingen cóntroleerend, kan men door
draaien van den borstelbrug den gunstigen stand vinden.
Bij 4- en meerpolige machines is het niet steeds mogelijk eiken
borstel den gunstigsten stand te geven. Dit kan slechts in die
gevallen worden bereikt, waarin elke borstel van een eigen instelinrichting voorzien is, hetgeen echter zelden voorkomt. De
gunstigste stand verandert bovendien met het afslijten van dc
borstels ; daarom moeten deze van tijd tot tijd opnieuw worden
ingesteld.
Bij kleine machines zijn de borstels dikwijls niet instelbaar ;
het is dan natuurlijk onmogelijk deze op hun juiste stand in te
stellen. Voor zulke machines moet men de onder b, c en d be
schreven middelen gebruiken.
b) Symmetrische schakeling bij serie-motoren.

Fig, 16a,
Symmetrische schakeling

Normale schakeling

Fig. 16a en b toonen het verschil tusschen een symmetrische
en een normale, niet symmetrische schakeling. Bij de symmetri-
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fiche schakeling bevindt zich in elk der toevoerieidingen de halve
veld-wikkeling als zelf-inductie. Deze verandering in de schake
ling behoeft slechts bij serie-motoren te worden toegepast, aan
gezien shunt-dynamo's reeds symmetrisch geschakeld zijn.
c) het aanbrengen van condensatoren.
Bij kleinere motoren van 5 tot 10 pk is het in den regel vol
doende om volgens fig. 17 C twee condensatoren van 0.5 tot
5 jiF in serie, tusschen de borstels van de machine, te schake
len en de middenaftakking van deze condensatoren met het motorgestel te verbinden.

Een schakeling zooals aangegeven in fig. 17 A geeft somtijds
geen resultaten en de aarding van het midden der condensatoren,
zooals in fig. 17 B, is ook veel minder gunstig dan de schakeling
17 C *
De verbindingsleidingen naar de bor
stels dienen zoo kort mogelijk te zijn.
Hoe dikker deze leiding is en ook die
tusschen den condensator en het motor-gestel, des te effectiever is de in
richting. Indien het niet mogelijk is den
condensator rechtstreeks op de borstels
aan te sluiten, kan men ook dikwijls
f.
een goed resultaat bereiken, indien men den condensator tus
schen de machineleidingen schakelt.
De in de teekening aangegeven aardverbindingen zijn speciale
verbindingen voor het opheffen van storingen ; de normale veiligheids-aardverbindingen zijn niet aangegeven.
Het is dikwijls aan te bevelen, om tusschen de condensatoren
een potentiometer van 50-100 Ohm te schakelen (fig. 18). In
dien de condensatoren op wisselstroommachines worden aange24

sloten, moet de capaciteit niet grooter zijn dan noodzakelijk, daar
anders de stroom door de condensatoren onnoodig groot wordt.
Dikwijls kan men met condensatoren van 0,1 fi F. reeds goede
resultaten bereiken. In sommige gevallen kan een verdwij
nen van de storingen bereikt worden, indien slechts een van de
machine-polen via een condensator met het gestel verbonden
wordt. (Fig. 19).
Het is aan te bevelen om in de leidingen tusschen de
klemmen en de condensatoren een 6A-veiligheid te scha
kelen
d) Het aanbrengen van condensatoren en smoorspoelen.
Bij grootere machines wordt spoedig een grens bereikt, waar
bij condensatoren alleen niet meer voldoende helpen. Terwijl
men een 20 PK motor voor 400 V met behulp van condensato
ren nog eenigszins storingvrij kan ma
ken, wordt dit bij een 20 PK motor voor
220 V reeds moeilijker en bij een 20
PK motor voor 110 V volkomen onmo
gelijk. Voor 5-10 PK en hooger wor
den condensatoren van 1-5 ju F aanbe
volen.
Fig. 19.
Voor die gevallen, waarin met con
densatoren alleen geen resultaten meer
bereikt worden, komt een inrichting
zooals in fiq. 20 is aangegeven, in aanmcrkina. Onmiddellijk voor de machine-klemmen wordt een smoorspoel
van 100-200 windingen, met een diame
ter van 12-15 cm in elke leiding opge
nomen en twee condensatoren tusschen
de buiteneinden van de spoelen en het
Fig. 20.
motorgestel geschakeld. De doorsnede
van het voor de spoelen gebruikte draad
moet natuurlijk zoo gekozen worden, dat het optredend spanningsverlies te verwaarloozen is. Ook de condensatorleidingen
moeten voldoende ruim berekend zijn.
Aan de tabel op blz. 26 kan men gegevens omtrent de toe te
passen draaddikte ontkenen.

I
1

O
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Tabel I
Doorsnede in mm2
1
1,5
2,5
4

Stroomsterktc
in A.

Doorsnede in mm2

6
10
15
20

Slroomsterktc
__ m A. 1’
25
35
60
80

6
10
16
25
Tabel II

Watt

170
280
330
520
950
1900
2700
4400
8500
13500
17000

PK.
0.125
0,25
0,33
0.50
1
2
3
5
10
15
20

Verbruikte stroom in A.
440 v.
110 v.
| 220 v.

1,5
2.5
3.0
4.7
8,6
17.5
24.5
40

0,8
1.3
1,5
2,35
4,3
8,65
12,3
20
33,5

1.2
2,16
4.3
6.15
10
19.2
31
40

»

Voorbeeld van een storingzeef legen motorstoringen.
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Het is gebleken, dat de spoelen op een afstand van 1-2 m van
de machine dikwijls nog werkzaam zijn ; daardoor is het soms
mogelijk om bij stofzuigers, naaimachines, enz., de spoelen en
condensatoren bij het stop
contact te monteeren. Ze
behoeven dan niet in de ap
paraten te worden inge
bouwd.
Een andere inrichting, die
in vele gevallen bij dyna
mo’s gemakkelijk kan wor
den toegepast,is aangegeven
in fig. 21. Zij bestaat hier
in, dat een loodkabel van
een dynamo naar het hoofd
schakelbord gelegd wordt.
Bij den dynamo wordt de
loodkabel door middel van
een verbinding met zoo ge
ring mogelijken weerstand
Voorbeeld
met het gestel verbonden.
van een H. F. sntoorspoel.
Bij het schakelbord worden
condensatoren tusschen de
loodmantels en de leidingen
geschakeld. Voorts is het noodig, den loodmantel bij het scha
kelbord langs een zoo kort mogelijken weg. op deugdelijke wijze
te aarden. Deze inrichting werd bij een dynamo van 200 A-l 10 V
beproefd ; met 20 M. loodkabel en condensatoren van 2 //F
werd een uitmuntend resultaat bereikt. Een zeer effectieve op
heffing van de storingen verkrijgt men met de in fig. 22 afgebeelde schakeling. Voor den loodkabel zijn hier nog smoorspoelen
ingeschakeld. Deze behoeven slechts een zeer geringe zelfinductie te hebben; 0,1 //H is reeds voldoende. Bij groote stroom-

ï
ï—i
ï
Fig. 21,
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Fig. 22.
sterkte kan men de spoelen het beste uit koperband vervaardi
gen en in spiraalvorm wikkelen. De berekening van zulke spoelen
vindt plaats volgens de formule :
L = 10-9 Rn2 f Henry
waarin R = grootste straal in cm. n == aantal windingen,
f = een functie van de verhouding r/R, waarbij r = kleinste
straal.
r/R ==0.3 0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
f= 13 16
19
23
28
35
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Kast met II F. smoorspoclen en condensatoren
voor het gebruik bij een draetistroominstallaiic.

Asynchrone motoren
Asynchrone motoren met sleepringen veroorzaken radio-storingen, indien die sleepringen afgesleten zijn, zoodat vonkvorming
optreedt. Het eenvoudigste middel tegen deze soort storingen is
het afdraaien van de ringen of het monteeren van een stel nieu
we.
Indien de aanloopweerstand dicht bij den motor staat, kan
men het metalen huis van den aanloopweerstand met het gestel
van den motor verbinden en tusschen de stator-klemmen en het
gestel condensatoren schakelen. Indien de leidingen naar den
aanloopweerstand vrij lang zijn, dienen ze in loodkabel te wor
den uitgevoerd of door een buis te worden omgeven, die met het
gestel van motor en aanloopweerstand verbonden is> (Fig. 23).
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Hoogfrequent apparaten voor geneeskundige doeleinden.

j r.

$

Voor het opwekken van den hoogfrequentslroom wordt een soort vonkzender toegepast. De principe-schakeling is afgebeeld in fig. 24. De appara
ten bevatten een hameronderbreker. die
door het net gevoed wordt; de conden
sator in de trillingskring ontlaadt zich
over het onderbrekercontact en wekt op

)

Fig. 23.

deze wijze hoogfrequente trillingen op in de primaire kring van
den Telsa transformator. De zeer gedempte hoogfrequente tril
lingen planten zich voort over het net, terwijl ook de electrische
keten, waarvan de patiënt deel uitmaakt, storende golven uit
straalt. Deze uitstraling wordt des te zwakker naarmate de patientkring beter gesloten is. Symmetrisch schakelen van de bekrachtigingsspoelen kan het doordringen van de hoogfrequente
stroomen in het net reeds eenigszins verhinderen.
Op nog effectiever wijze kan men dit bereiken, indien een storingsfilter in de toevoerleidingen geschakeld wordt, zooals in fig.
24 is aangegeven. Men kan den open kring sluiten en daardoor
—aÜ"

T
o
0

1
o

~fr

f
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Fig. 24.
bereiken, dat hij slechts zwak straalt, indien de patiënt met de
beide polen van den Tesla transformator wordt verbonden, wat
bij de medische behandeling dikwijls reeds het geval is. De ge30

sloten hoogfrequentkring mag niet te groot zijn, daar anders de
straling toch weer te sterk wordt.
Gedwongen door de voor
schriften van den V. D. E.
heeft de Duitsche industrie
sedert korten tijd dergelijke
toestellen in den handel ge
bracht, die van een anti-storinqsinrichting voorzien zijn.
De meest werkzame
storingsbeveiliging voor
dergelijke apparaten ech
ter en in vele gevallen
ook de eenige, die vol
doende resultaat geeft, is
het
gebruik in een volko
Een H F. apparaat voor geneeskun
men door metaal afge
dige doeleinden, met storingzeef
schermde ruimte, terwijl
een filter in de toevoerleidingen wordt geschakeld.
Kwikdamp-gelijkrichters.
f”

Bij proeven met kwikzooals
dampgelijkrichters
deze gebruikt worden in
electrische centrales is het
gebleken, dat zij in sommi
ge gevallen ook hoog-frequent-storingen veroorza
ken ; in den regel echter
hebben deze in de praktijk
qeen beteekenis. Indien de
kwikdampgelijkrichters in
sommige gevallen toch aan
leiding tot klachten hebben
gegeven, dan moet dit wor
den toegeschreven aan het
feit, dat het ontvangtoestel
gevoed werd door een plaatspanningapparaat, waarvan
de afvlakketen niet juist be31

rekend was, zoodat de pulseerende gelijkstroom niet voldoende
werd afgevlakt. In dergelijke gevallen heeft men dus te doen met
laagfrequentstoringen, die door toepassing van een goed plaatspanning-apparaat vermeden kunnen wordenDe hoogfrequente storingen, die door dergelijke gelijkrichters
veroorzaakt kunnen worden, kunnen door het aanbrengen van
condensatoren en smoorspoelcn in alle leidingen opgeheven wor
den. Fig. 25 geeft aan hoe de smoorspoelen en condensatoren
geschakeld moeten worden.
Defecten in sterkstroom- en hoogspanningsleidingen
Tot de defecten in sterkstroom of hoogspanningsleidingen, die
radio-storingen kunnen veroorzaken, moeten gerekend worden :
1)

Scheidingsschakelaars, waarvan de contacten los zitten of
welke door oxydatie slecht geworden zijn.

2)

Een losse verbinding in dè primaire wikkeling van den
transformator, hierbij inbegrepen de uitwendige aanslui
tingen.

3)

Een los of intermitteerend contact tusschen een spanningvoerende leiding en een niet-geaarden geleider zooals tuidraden, dwarssteunen, isolatorsteunen, enz.

4)

Een gesprongen of op andere wijze beschadigde isolator;
dit betreft zoowel de lijnisolatoren als invoer- en afspanisolatoren.

5)

Vreemde geleiders, die met de spanleiding los contact ma
ken.
Straatverlichtingsleidingen, die een los contact maken met
een ongeaarde wandarm.
Een contact tusschen boomen en sterkstroomleidingen.

6)
7)

8) Defecte overspanningsveilighedenElk van deze storingsbronnen kan radio-storingen veroorzaken. zoowel voortdurende als ongeregelde, die dikwijls op morsesignalen gelijken. Dit kan maandenlang duren, zonder dat men
in de centrale iets van de fout bemerkt ; de stroom toch. die van
de leiding naar een ongeaard metalen voorwerp vloeit, bedraagt
in den regel slechts enkele milliampères.
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Dergelijke storingen worden dikwijls door de leidinge n over
afstanden van vele kilometers voortgeplant en somtijds worden
ze zelfs van het eene net op het andere ovérgedragen, zoodat
alle ontvangtoestellen in een zeer groot gebied worden gestoord.
Daar zulke storingen veroorzaakt worden door een fout in den
leidingbouw, hebben de electriciteitsbedrijven er zelf belang bij
deze fouten, die in den regel eerst met behulp van een radiotoe
stel ontdekt worden, op te heffen.
Een groot deel van de voorkomende storingen moet worden
toegeschreven aan de primaire schakelaars van paaltransformamatoren. welke slecht contact maken of aangetast zijn. Men kan
controleeren of dit het geval is, indien men den transformatormast met een hamer in trilling brengt en met een radiotoestel in
de onmiddellijke nabijheid van den mast controleert of er storin
gen optreden. Een draagbare raamontvanger, die in de auto mee
genomen kan worden, leent zich uitstekend voor dit doel. Ter
wijl men naar den ontvanger luistert, slaat een helper met een
zwaren hamer tegen den te onderzoeken mast. Is er een los con
tact aanwezig, dan verraadt zich dit, door een aanhoudend kra
ken in de ontvangst. Deze storing duurt zoolang de mast trilt.
Een kort knakken hoort men daarentegen eiken keer dat een leidingmast wordt aangeslagen ; dit behoeft echter niet steeds op
een fout te wijzen. De mast dient niet zoo sterk te worden aan
geslagen, dat de trilling zich tot naburige masten voortplant, daar
anders ook losse contacten bij andere masten gaan storen en het
trekken van onjuiste conclusies mogelijk wordt

Tramstoringen
De storingen, die door electrische trams veroorzaakt worden,
vallen in het algemeen onder drie categorieën :
1) Knakken bij het omschakelen ; deze storingen zijn niet
ernstig, omdat zij slechts kort duren.
2) Sissen en ruischen van de collectoren der motoren ; soms
zijn deze storinqen zeer hinderlijk, soms slechts zwak en
nauwelijks hoorbaar.
3) Een sterk ruischen en knetteren, dat vooral ’s avonds op
treedt en veroorzaakt wordt door fouten aan den stroom
afnemer (beugel of trolley). Bij aanhoudend regenweer
verdwijnen deze storingen meestal.
4) Behalve deze storingen, die door het tramrijtuig zelf ver-
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oorzaakt worden, komt het ook voor, dat storingen wor
den veroorzaakt door inrichtingen langs de tramlijn, zooals seinlichten en overwegsignalen.
Uit het voorgaande volgt
reeds, dat het storingvrijmaken van een trambedrijf niet
eenvoudig is. Nog gecompli
ceerder wordt het geval
daardoor, dat de ernstigste
storingscategorie, n. 1. de
Slee pstuk van een
storingen aan den stroom
« Fischer » beugel
afnemer. moeilijk te bestrij
den is, daar het hier een zich voortbewegend contact betreft.
Een groot aantal proeven zijn gedurende de laatste 5 jaren
op dit gebied genomen en er zijn ook wel degelijk zeer goede re
sultaten bereikt. Wij kunnen hierover het volgende mededeelen :
1 ) Zooals reeds gezegd, zijn deze storingen weinig hinder
lijk en maatregelen, om deze op te heffen zijn nimmer ge
nomen, omdat zij de moeite en kosten niet loonen.
2) De storingen door de tractie-motoren kunnen door de vol
gende middelen opgeheven worden :
a) De serie-wikkeling van
de motoren, die normaal in
de laagspanningszijde, d. w.
z. tusschen motor en aarde
qeschakeld is, wordt aange
bracht in de hoogspanningszijde. dus tusschen motor en
rijdraad. De wikkeling werkt
dan als smoorspoel en ver
hindert het uitbreiden der
Geheel gepantserde (sforingvrije)
storinaen.
ontstekingsmagnect van een
b) Door deze maatregel
vliegtuig motor.
alleen worden reeds zeer
loonende resultaten verkre
gen. doch de motorstoringen
worden er niet geheel door onderdrukt. Dit laatste kan bereikt
worden door twee in serie geschakelde condensatoren van 2 /< F
tusschen de borstels te schakelen, terwijl het midden van de bei
de condensatoren met het motorgestel verbonden wordt.
3) De storingen aan den stroomafnemer ontstaan op de vol
gende wijze :
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Uit onderzoekingen is gebleken, dat de onderbreking van een
gelijkstroom tusschen metaalcontacten beneden een
:in,i' i ITI.Ï.TS
bepaalde stroomsterkte met
vonkvorming, boven deze
A
•stroomsterkte echter met de
vorming van een lichtboog
gepaard gaat. Deze grensstroomsterkte is voor ver
schillende metalen verschil
lend. Nu had men reeds
waargenomen, dat de beu
gel- of trolley-storingen al- *
leen 's avonds bijzonder he
vig zijn, d. w. z., wanneer
het tramrijtuig verlicht is en
in verband met de bovenge•noemde « grensstroomsterkFig. 26.
te » lag het vermoeden voor
de hand, dat, wanneer de
wagen na afschakeling van
den motor zich, tengevolge
van haar levende kracht ver
der beweegt, aan den rijdraad onderbrekingen van
den lichtstroom met vonk
vorming plaats hebben, ter
wijl na inschakeling van den
motorstroom eventueele on
derbrekingen een lichtboog
8
WOOOOMM
vormen, die niet stoort. De
« grensstroomsterkte » be
Bo
draagt voor de meest voor
komende materiaal-combinatie met aluminium beugel ca.
==
2,5 A; boven 2,5 A komen
geen storingen meer voor.
Door keuze van ander ma
teriaal voor beugel of trol
Fig. 27.
ley, kan deze stroomsterkte
belangrijk verlaagd worden. Kool is het gunstigste materiaal, ter
wijl ook zink heel goede resultaten oplevert. Zoo bedraagt de
« grensstroomsterkte » voor zink slechts 0,2 A.
hm

r
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De stroom-onderbreking ontstaat, doordat de beugel stoot te
gen een of andere oneffenheid in het rijdraadsysteem, b. v. een
ophangpunt een sectie-overgang. en derg. De beugel komt dan
in trillende beweging en sluit en verbreekt in een regelmatig tempo en steeds op dezelfde plaatsen van de rijdraad den stroom.
Up de plaatsen waar vonken gevormd worden, vreet de rijdraad
in en op deze manier ontstaat een slijtage in den vorm van een
aantal golfjes aan de onderzijde van den rijdraad ; men spreekt
dan ook van golfslijtage en hoe ernstiger deze wordt, des te he
viger worden ook de storingen. Men heeft daarom gezocht naar
middelen om deze golfslijtage te voorkomen, waarbij dan , zoo
mogelijk. tegelijkertijd van een gunstiger materiaal voor den
stroomafnemer gebruik gemaakt wordt.
Uitstekende resultaten zijn verkregen met koolsleepstukken.
Meerdere trambedrijven, waaronder Frankfurt (Mainz, Nürn*
berg. Schwerin), hebben koolsleepstukken ingevoerd en in deze
steden zijn de tramstoringen (zooals alle rapporten eensluidend
berichten) volkomen verdwenen. Het schijnt, dat de koolsleep
stukken. behalve door hun zoo gunstige « grensstroomsterkte ».
bovendien nog het voordeel bezitten, dat zij de rijdraad polijsten
en dat zelfs riidraden met sterke golfslijtage op den duur weer
vlak worden.
Een tweede beugelsysteem. dat in meerdere steden zeer goe
de resultaten heeft opgeleverd, is de Fischer beugel. Deze beu
gel heeft ten doel de stroomonderbrekingen te voorkomen. Daar
toe heeft hij een breed aanrakingsoppervlak, dat bovendien door
een bijzondere constructie steeds horizontaal tegen den rijdraad
aanligt. De resultaten, die in verschillende steden met dit sleepstuk verkregen zijn, zijn zeer verschillend, doch waar de resulta
ten minder bevredigend waren, schijnt het steeds daaraan gele
gen te hebben, dat de proefnemingen niet op de juiste wijze heb
ben plaats gehad. De Fischer beugel heeft inderdaad de eigen
schap. om de golfslijtage weg te slijpen, doch dan mag de betref
fende lijn ook niet met andere dan Fischer beugels bereden wor
den. Bovendien is gebleken, dat. wanneer verzuimd wordt de
smeergroeven van den beugel op tijd te voorzien, de storingen on
middellijk weer terugkeeren. Zeker is, dat in verschillende ste
den, waaronder Budapest, Weenen en Nijmegen, na de invoe
ring van het Fischer sleepstuk op alle rijtuigen, de radio-storingen practisch verdwenen zijn. De kosten van den Fischer beu
gel zijn weliswaar veel hooger dan van den normalen alumi
nium beugel, doch hiertegenover staat een veel grootere levens36

duur, zoodat de exploitatie-uitkomsten van den Fischerbeugel,
zelfs nog gunstiger schijnen te zijn ; dit is b. v. in Nijmegen ge
bleken.
Ter verdere vermijding van de storingen aan het rijdraad-contact. is het voorts van belang, dat de rijdraad-ophanging in goede
toestand verkeert en dat ook het rails-systeem goed onderhou
den is. Belangrijke veranderingen in den afstand tusschen rijdraad en rails geven aanleiding tot slingeren van den beugel,
waardoor weer vonkvorming optreedt. Het is bekend, dat in meer
dere steden de ophanging van den rijdraad alles te wenschen
overlaat.
Tramrijtuigen, die met trolleys uitgerust zijn. storen niet altijd.
Een nieuwe trolley, die nog behoorlijk rond is, is practisch sto-.
ringvrij. doch de storingen beginnen op te treden naarmate de
trolley langer in bedrijf is geweest en niet meer rond is. Het is
niet bekend of proeven met ander trolley-materiaal dan het ge
bruikelijke messing betere resultaten opgeleverd hebben ; te ver
wachten is, dat kool of zink ook hier gunstige resultaten zullen
geven.
Zoolang dergelijke trolleys nog niet gefabriceerd worden, is
alleen heil te verwachten van een veelvuldig vernieuwen, ter
wijl men natuurlijk zijn toevlucht kan nemen tot het middel, om
de stroomsterkte ook bij uitgeschakelde motor, steeds boven de
« grensstroomsterkte » van 2,5 A aan te houden.
4) Storingen door seinlichten bij wissels, overwegsignalen, en
dergelijke inrichtinqen, kunnen meestal eenvoudig verholpen
verholpen worden. Bij seinlichten helpt dikwijls het plaatsen van
een 2 ju F condensator tusschen rijdraad en aarde aan weers
zijden van het seinlicht.
Bij overwegsignalen en dergelijke stroomonderbrekingsplaatsen helpt het plaatsen van een condensator over de onderbrekingsplaatsen.
In eenige steden in Engeland (Birmingham en Blackpool) zijn
gunstige resultaten verkregen met een filterkring, afgestemd op
ongeveer 19000 m, in de leiding van het sleepstuk naar den con
troller.
De filterkring bestond uit een zelfinductie van 100 ju H geshunt door 2 ju F condensatoren in serie, waarvan het midden
geaard was.
In het betreffende rapport wordt vermeld, dat hierdoor de sto
ringen veroorzaakt door een voorbijrijdenden motorwagen, tot
ongeveer 80 % van de oorspronkelijke waarde teruggebracht
werden.
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Storingen door de ontsteking van verbrandingsmotoren
Deze storingen, waarvan men in den regel slechts last onder
vindt bij ontvangst op zeer korte golven, kunnen in het algemeen
worden opgeheven door :
a) volkomen afscherming van alle in aanmerking komende lei
dingen en onderdeden,
b) inbouwen van vaste weerstanden of smoorspoelen in de
hoogspanningsleidingen.
Bij de afscherming dient bijzondere aandacht te worden be
steed aan uitmuntende contacten en volkomen afsluiting van alle
openingen. Fig. 26 toont een voorbeeld van uitvoering voor een
bougie-aansluiting en voor een bougiekabel-vertakking. In Fig.
27 is aangegeven hoe een afgeschermde smoorspoel of een dempingsweerstand moet worden ingebouwd. Bij het toepassen van
een afgeschermde smoorspoel dienen ook de bougieleidingen vol
komen te zijn afgeschermd.
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