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VOORWOORD
Thans luistert het groote publiek op korte golf. Ook hier,
evenals op de omroepaolf, zijn het de muzikale uitzendingen en
de nieuwsberichten die vooral de aandacht van den luisteraar
vestigen. Het zou onrechtvaardig zijn, nu de korte golf een zoo
groot belang verkregen heeft, nadat ze enorme diensten bewezen
heeft in officieele lichamen en dat ze zoovele handelsbetrekkin
gen mogelijk heeft gemaakt om tenslotte over te gaan naar het
algemeen publiek domein, geen hulde te brengen aan de pioniers
die het nog maagdelijk terrein doorploegd hebben.
De verbazende mogelijkheden van de korte-golf werden ont
dekt door de amateurs.
In 1920 was het nog onmogelijk over den Atlantischen Oceaan
te telegrafeeren op golflengten van 10.000 m. en met een zendvermogen van 500 kV/. In die tijd werden voor. de Radiotelefonie
uitsluitend golflengten tusschen 1500 en 2000 m. gebruikt en hier
mede konden slechts uitzendingen geschieden over continentale
afstanden ; men maakte dan nog minder gebruik van wat men
destijds noemde de korte-golf tusschen 300 en 500 meter. De golf
lengten van minder dan 200 m. werden toen nog beschouwd als
zijnde ongeschikt voor elk praktisch gebruik en ze werden aan
de amateurs vrijgegeven om er zich mee te vermaken.
Op dat oogenblik waren de amateurs zeer talrijk, strenge
voorschriften bestonden niet, en bijgevolg was hunne werkzaam
heid ook niet belemmerd wat thans wel het geval is. In den be
ginne gebruikten ze de golflengten, tusschen 180 en 200 m. Dit
ïvaren de langste golven die men te hunner beschikking stelde en
het gevolg van hun onderzoekingen was dat ze met het geringe
zendvermogen waarover ze konden beschikken, reeds onderling
verbinding kregen over vrij aanzienlijke afstanden. Veel betere
resultaten werden nog geboekt zoodra sommige onder hen beslo
ten om te gaan werken op golflengten van minder dan 100 m.
Op dat oogenbljk werden de eerste transatlantische proefzen
ding ontworpen en in November 1923 werd de eerste wederzijd>che transatlantische verbinding tot stand gebracht tusschen de
\merikaansche amateurs Schnell en Reinartz en de Fransche ama
teur Léon Deloy — en ze gebruikten een duizendmaal kleinere
kracht dan die welke door de officieele stations op lange golf
werd gebezigd.
Het vertreksein was gegeven en men begon het terrein uit te
diepen in de richting der kortere golf. Weldra was het mogelijk
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met de 40 m. golf om de aarde heen te seinen en de verbinding te
verwezenlijken met de antipoden. Vervolgens kwam de 20 m.-band
in aanmerking en onlangs de 10-m. band waarmede dezelfde ver
bazende uitslagen verkregen werden.
De amateurs konden niet lang genieten van de vruchten hun
ner ontdekking want van ontdekking der korte-golf kan wel dege
lijk gesproken worden. Geleidelijk werd deze teruggedrongen in
steeds smaller wordende banden en in de meeste landen kwamen
strenge voorschriften tot stand waardoor de werkzaamheid der
amateurs ten zeerste beperkt werd, terwijl de handels- en officieele
diensten eenvoudigweg bezit namen -van het enorme domein waar
van de mogelijkheden door het noeste werk van de amateurs werden aangetoond.
Zoo werden de amateurs verjaagd naar het golfgebied bene
den de 10 m. althans in de landen waar hen nog eenige vrijheid
gelaten werd.
Zonder verpozen werd dit nieuwe experimenteerveld bewerkt
en het is grootendeels te danken aan het werk der amateurs dat
thans ook op golflengten van 7 tot 10 m zulke groote mogelijk
heden bestaan die vooral in de Vereenigde Staten en ook elders
v/orden uitgebouwd.
Indien voor de meeste amateurs van de geheele wereld het
zenden een onmogelijkheid geworden is, blijft nochtans het recht
van ontvangst bestaan en het is niet zonder een zeer begrijpelijke
fierheid dat ze geregeld de concerten van de geheele wereld kun
nen beluisteren, waarvan de ontvangst op andere golflengten
totaal onmogelijk zou zijn. De ouderen, getrouwe aanhangers van
de « Morse » vinden ook hun gading in het beluisteren van de
overtalrijke handels- en meteriologische telegrammen en ze behou
den op die wijze hunne vaardigheid in het ontvangen op het gehoor.
Thans nu de techniek der kort-golf blijkbaar gestabiliseerd
is en het gebruik ervan algemeen verspreid is hebben wij het
goed geoordeeld, vermits bijna geen moderne documentatie hier
over bestaat, in eeni enkel volledig werk al de laatste technische
vorderingen samen te brengen en tevens alles op te sommen wat
bij de ontvangst van de zeer korte-golf van nut kan zijn.
Bij den aanhef van dit voorwoord hebben wij het noodig
geoordeeld hulde te brengen aan de groote inspanning die gele
verd werd door de zoo geduldige amateurs. Het is ook billijk vooraf
het aandenken te bewaren van hen die gevallen zijn op het veld
van eer terwijl ze in dienst van hun vaderland die kundigheden
in toepassing brachten welke ze verworven hebben door noeste
arbeid en studie.
A. P. P. en J. G.
Hun voorbeeld wordt niet vergeten.
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KORTE-GOLFONTVANGERS
Terwijl de ontvangst der omroepgolven tusschen de 200 en
600 m. bijna uitsluitend geschiedt met supers kunnen drie verschil
lende schakelingen gebruikt worden voor de ontvangst der korte
golf tusschen 5 en 60 M.Hz (60 en 5 m).
Men onderscheidt ontvangers met rechtstreeksche versterking
en terugkoppeling, de supers en de ontvangers met superreactie of
super regneratieve ontvangers.
§ 1 — Teruggekoppelde ontvangers met rechtstreeksche versterking.
De grondslag van deze ontvangers is de teruggekoppelde ,de~
tectorlamp. Deze schakeling heeft merkwaardige eigenschappen,
vooral wanneer men bedenkt dat ze zoo eenvoudig is.
Buiten deze eenvoud is de schakeling nog zeer gevoelig
althans indien men beschikken kan over een korte buiten-antenne,
maar de selectiviteit, alsmede de mogelijke H.F.-versterking
blijven beperkt.
Deze schakeling biedt eveneens het voordeel dat men er
rechtstreeks de telegrafiezendingen met ongedempte golf kan
mede opnemen ; bovendien is de schakeling vrij van bijkomende
ontvangst waarmede men: vaak heeft af te rekenen met frequentiewisselaars (spiegelfrequentie, harmonische interferentie, enz.).
In dit opzicht zijn ze soms van groot belang in het laboratorium
vooral als controle-ontvangers.
Daarentegen bezitten ze geen enkel verweermiddel tegen het
soms zeer sterke sluiereffect, dat op korte-golf geregeld optreedt
en om dergelijke schakelingen te kunnen gebruiken is heel wat
handigheid noodig wil men er behoorlijke resultaten mede te ver
krijgen.
De teruggekoppelde ontvangers, hoe ze ook samengesteld
zijn, m.a.w. hoeveel H.F.- nn L.F.-^versterkertrappen er ook in
aanwezig zijn, zijn niet aan te bevelen dan voor de amateurs met
zeer veel evaring en een groote vaardigheid bij de ontvangst der
korte-golf.
Daarbij komt nog dat ze meestal slechts geschikt zijn om met
koptelefoon te gebruiken en dit kan wel gaan voor telegrafie5

ontvangst, maar voor het opnemen van concerten wordt meestal
de voorkeur aan luidsprekersontvangst gegeven. Ze zijn bijgevolg
niet geschikt om een comfortabele ontvangst van concerten te ver
zekeren.
Nochtans is het aantal amateurs voor de ontvangst der korte
golf zoo groot en de belangstelling voor de schakelingen met
teruggekoppelde detector zoo belangrijk dat we er geen oogenblik aan twijfelen ook aan de beschrijving van dit soort appa
raten een heel hoofdstuk te wijden.
§
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2 — Super ontvangers.

Deze ontvangers hebben thans bijna alle andere systemen
verdrongen in bijna alle denkbare gevallen. Vooral in het gebied
der korte-golf kan men hiermede veruit de meest volmaakte uit
slagen verkrijgen. De supers geschikt voor de ontvangst van de
korte-golf, kunnen in twee groepen onderverdeeld worden :
Eerstens die ontvangers welke speciaal ontworpen werden
voor de ontvangst der korte-golf. Vanzelfsprekend kan men hier
mede de optimum resultaten verkrijgen. Bij alle schakelingen van
dezen aard worden speciale organen gebruikt, aangepast aan het
bijzondere gebruik.
Sommige apparaten zijn voorzien van een groot aantal lam
pen en van speciale inrichtingen die beantwoorden aan de hoog
ste eischen en het rendement van dergelijke apparaten bereikt het
maximum dat men er kan van verhopen. Vanzelfsprekend zijn ze
duur en de bediening is eenigszins moeilijk, waardoor hun gebruik
beperkt wordt tot de beroepsmenschen in luchtvaart, marine, leger
en ontvangstcentra, alsmede aan de ervaren amateurs.
Vervolgens kan men de concertontvangers onderscheiden
waarmede men buiten de gewone korte- en lange omroepgolven
ook een of twee korte-golfbanden kan ontvangen.
In deze ontvangers wordt voor de frequentieverandering de
zelfde menglamp gebruikt als voor de omroep- en de lange-golf,
met dezelfde organen en met dezelfde middenfrequentie, hoewel
de waarde van deze laatste niet bijzonder gunstig is voor de ont
vangst der korte-golf. Ondanks deze ongunstige voorwaarden is
het doorgaans mogelijk — na een vaak noodzakelijke bijregeling
— een( goede ontvangst te verkrijgen van de radio stations op
korte-golf.
Een techniek die afgeleid werd uit de voorgaande bestaat in
het ontvangen der korte-golf met een gewoon apparaat dat niet
voor korte-golfontvangst voorzien is, of waarvan de ontvangst op
korte-golf zoo slecht is dat men ze als ongenietbaar moet terzijde
6
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laten. We bedoelen hier de methode van de adaptor waarvan het
principe als volgt is :
Een eerste menglamp is geschakeld tusschen de antenne en
den ontvanger. Hier wordt de frequentie van de korte-golf omge
zet tot een frequentie waarvoor de ontvanger geschikt is (bijna altijd
ongeveer 1500 kHz.). De ontvanger zelf kan een super zijn of
een schakeling voor rechtstreeksche versterking. In het eerste ge
val, dat het meest voorkomt, vermits de ontvangers met recht
streeksche versterking nog maar zelden gebruikt worden, heeft men
een dubbele super.
N
Elke super kan slechts ongedempte zuivere telegrafiegolven
ontvangen wanneer hij speciaal tot dit doel uitgerust is met een
intcrferenitie-oscillator. Deze bijvoeging is onnoodig voor de ont
vangst van concerten, ze is nochtans gemakkelijk te verwezen
lijken zooals we dit hierna zullen zien.
Voor de ontvangst der korte-golf zijn de supers van zulk
overwegend belang, dat wij het noodig geoordeeld hebben meer
dere hoofdstukken van dit werk daaraan te besteden. We zullen
achtereenvolgens daarin bestudeeren : de supers over het alge
meen, de verwezenlijking van K.G.-supers, de verbetering van
concertontvangers en de adaptors.

§ 3.

Superreactie.

Logischer wijze hadden we dit toesteltype dadelijk na de be
spreking van de teruggekoppelde ontvangers moeten bespreken ver
mits de schakeling daarvan kan worden afgeleid.
Praktisch kan de superreactieve ontvangst slechts toegepast
worden op zeer korte golven (15 meter en minder) met een fre
quentie van 20 MHz. en meer. De schakeling is merkwaardig voor
frequenties tusschen 50 en 300 MHz. (6 m. tot 1 m. golflengte).
Daar dit werk in beginsel gewijd is aan de ontvangst der
K.G. — en niet aan die van de zeer korte golf, wat op zichzelf een
wetenschap vormt, zullen we de superregeneratieve ontvangst slechts
in het kort behandelen. Nochtans zullen we er een hoofdstuk aan
voorbehouden speciaal voor de lezers welke zich voor dit betrekr
kelijk weinig geëxploreerd terrein interesseeren.
§ 4. — Algemeene beschouwingen over de montage der
K.G.-ontvangers.
De kringen van de concertontvangers gebruikt voor de om
roep- en lange-golf kunnen zonder groote of speciale voorzorgen
gebouwd worden. Dit is echter niet het geval wanneer het om de
ontvangst van de korte-golf gaat.

7

Bij de zeer hooge seinfrequentie en de vaak geringe seinsterkte
is het noodzakelijk met veel zorg de keuze en de rangschikking der
organen te bepalen indien men op de korte-golf een rendement wil
verkrijgen dat te vergelijken is met dat wat geregeld op de om
roep- en de lange^golf bereikt wordt.
Het is juist door de verwaarloozing — gewild of niet — der
door de ontvangst van de hooge frequentie gestelde voorwaarden
dat in vele gevallen met de meeste handelsontvangers middelmatige,
of zelfs onbruikbare, resultaten verkregen worden.
Zonder uitsluitend speciale organen te willen gebruiken, waar
van sommige zeer duur zijn, en waarvan het gebruik soms heel
wat mechanische vaardigheid -vereischt, is het mogelijk door een
oordeelkundige opstelling der organen en door veel zorg bij de
montage en bij het afregelen! de ontvangst in zeer groote mate
te verbeteren.
In de hierna volgende paragrafen zullen we een reeks algemeene beschouwingen maken die toepasselijk zijn op alle korte-golf
ontvangers.
Op die wijze kunnen we in de hoofdstukken dezer verschillen
de ontvangers verwijzen naar de punten die voor de betreffende
schakeling van bijzonder belang zijn.
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§ 5 — Schikking der elementen.
De schikking der elementen is van hoofdzakelijk belaog ; dit
wordt echter wel vaak over het hoofd gezien. In de K.G.-techniek
dient men soms de esthetiek prijs te geven voor de belangen der
techniek.
De verbindingen voor de hooge frequenties moeten zoo kort,
zoo recht en zoo stevig mogelijk zijn. Op zeer hooge frequenties
hebben deze verbindingen inderdaad een niet te verwaarloozen
zelfinductie of capaciteit en daaruit volgt de noodzakelijkheid om
ze recht te maken tenneinde deze invloeden tot een minimum te
herleiden. Daar deze invloed niet geheel kan worden opgeheven
is het ook noodig dat de verbindingen stevig zijn, teneinde ver
plaatsing of trilling te voorkomen waardoor ze andere karakteris
tieken zouden verkrijgen.
De lasschen moeten bijzonder verzorgd worden.
Een oordeelkundige schikking der elementen is dus een hoofd
voorwaarde in een korte-golfontvanger. De tijd welke men hier
aan besteedt zal nooit verloren zijn.
Het is gemakkelijk als volgt te werken : op een blad papier
plaatst men de verschillende in de schakeling gebruikte organen
om de meest logische wederzijdsche posities te bepalen, de plaats
aan te teekenen welke ze beslaan en de eenvoudigste bedrading op
8
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te sporen. Daarna pas kan men ze op het chassis plaatsen, dit traceeren, boren en bouwdeelen monteeren.
Organen en bedrading.

§ 6

Men kan gerust aannemen dat een K.G.-schakeling beter werkt
naarmate ze kleiner is. Deze beschouwing heeft er de gespeciali
seerde constructeurs toe geleid K.G.-apparaten te fabriceeren met
zoo klein mogelijke organen.
Voor de K.G. is het beste slechts goed genoeg, precies als voor
meetapparaten. Het komt er dus niet op aan over den prijs van
één of ander bouwdeel te piekeren wil men onaangename verras
singen vermijden en vooral indien men er aan houdt behoorlijke
resultaten te verkrijger^.
Vanzelfsprekend moeten alle organen zoo bevestigd worden
dat ze aan geen enkele trilling blootgesteld zijn. De stevigheid der
verbindingen heeft een gunstige invloed om de algemeene stevig
heid van het apparaat te verhoogen.
Alle lasschen dienen onberispelijk uitgevoerd te worden en
men zal er vooral zorg voor dragen een volkomen neutraal vloeimiddel te gebruiken om de kleinst mogelijke H.F.-weerstand te
verkrijgen. Deze aanbeveling dient vooral bizonder gevolgd te
worden voor alle lasschen van trillingskringen, zoowel generatorals afstemkringen, de kathodekringen, de verbindingen met de
massa, enz.
De ontkoppeling moet geschieden aan het te ontkoppelen
element zelf, waarbij men zoo kort mogelijke verbindingen aan
condensatoren of weerstanden zal gebruiken. Bij gelijke kwaliteit
zal men steeds het kleinste orgaan met dezelfde karakteristieken
gebruiken ofwel dat waarvan de montage het meest rechtstreeks
kan geschieden en bijgevolg het eenvoudigste is.
Om die reden zal m enook bij voorkeur een weerstandje van
1/4 W. gebruiken, indien niet volstrekt eentje van één of 1/2 W.
noodzakelijk is.
§

7 — Afschermingen.

De afschermingen hebben voor doel in zekeren zin de magne
tische en statische velden te beperken tot de onmiddellijke omge
ving van de organen (spoelen en condensatoren vooral) zoodat
wedeczijdsche beïnvloeding tusschen deze elementen vermeden
wordt. Bovendien wordt hierdoor 'voorkomen dat uitwendige vel
den rechtstreeks op de kringen der schakeling inwerken.
De doelmatigheid van een afscherming is in de eerste plaats
afhankelijk van den aard van het gebruikte materiaal.
9

Ze is eveneens afhankelijk van de afmetingen, van de plaats
en van de verkregen electrische dichtheid, m.a.w. van de zorg
waarmede de plaatnaden met elkaar verbonden werden.
Voor de hooge frequentie verkrijgt men de beste afscherming
door het gebruik van een niet-magnetisch metaal met hooge elec
trische geleidbaarheid : rood koper of aluminium. Een magnetisch
metaal zou H.F.-energieverliezen veroorzaken, maar voor de lage
frequenties is het de eenige doelmatige afscherming, vooral voor
de netfrequentie.
Nochtans, voor sommige afschermingen die op voldoende af
stand van de gevoelige organen gelegen zijn, kan koper of alumi
nium vervangen worden door de veel goedkoopere zoet-ijzerplaat.
Dit werd sinds een heele tijd reeds in de praktijk toegepast door
Amerikaansche constructeurs van K.G.-apparaten, waaronder er
meerdere zijn waarvan het fabrikaat als prima kan beschouwd wor
den. De verliezen in goed-ontworpen organen kunnen verwaar
loosd worden voor zoover men niet werkt op ultra-korte-golf.
De door de afscherming veroorzaakte schijnbare H.F.-weer
stand van een spoel is afhankelijk van den afstand tusschen spoel
en afscherming.
Als algemeene regel neemt men aan dat elke spoel ten minste
hare straallengte van de afscherming moet verwijderd blijven. Om
deze voorwaarde te kunnen vervullen is men wel verplicht zeer
kleine spoeltjes te gebruiken.
Om doelmatig te functionneeren moet de afscherming zich op
H.F.-potentiaal « nul » bevinden. Daarom wordt het met de massa
van den ontvanger verbonden ; deze moet bij voorkeur aan een
goede aardverbinding aangesloten zijn.
De contacten der afschermingen met de massa dienen bij
zonder goed verzorgd te zijn.
Afscherming kan onder twee vormen geschieden : afscherming
per element of individueele afschermiing waarbij afzonderlijk alle
H.F.-stroomvoerende organen afzonderlijk worden afgeschermd ;
of afscherming per trap waarbij dan in één zelfde afschermdoos
al de elementen ondergebracht worden die deel uitmaken van één
versterkertrap of van een speciale schakeling. Met de twee methodss verkrijgt men even goede uitslagen. Het zijn dus doorgaans
constructieve beschouwingen die tot het gebruik van de ééne of
andere methode zullen voeren ; een oordeelkundige combinatie van
de twee. levert soms de meest logische oplossing.
Hoe het ook zij, op de kortegolf heeft men er steeds belang
bij den ontvanger geheel af te schermen door hem onder te bren
gen in een geheel gesloten metalen kastje. Op die wijze vermijdt

ru

I

!

i

!

10
!

i

i

men inductie uit het lichtnet en rechtstreeksche ontvangst van
sterke seinen! door de bouwdeelen zelf der schakeling.

§ 8 — De stabiliteit der K.G. - ontvangers .
Een ontvanger is stabiel wanneer deze éénmaal op een sein
geregeld, deze regeling bijhoudt en gedurende een zeer lange tijd
nauwkeurig op deze regeling blijft. In deze voorwaarden is het
mogelijk indien de afstemorganen voldoende gebouwd zijn gemakkelijk een sein terug te vinden volgens een vroeger genoteerde
positie van de afstemorganeiï.
Vanzelfsprekend zijn er een groot aantal oorzaken waarom
een dergelijke ontvanger weinig stabiel is. Wij halen slechts de
belangrijkste aan :
1° Thermische oorzaken. — De temperatuurschommelingen
hebben vanzelfsprekend een zekere invloed op de vaste- en draaicondensatoren, alsmede op de spoelen en dit wel hoofdzakelijk ten
gevolge van optredende variaties in hun lineaire afmetingen en
tengevolge van de uitzetting door de warmte.
Ook de karakteristieken der lampen ondergaan tamelijk ge
voelige wijzigingen gedurende de eerste minuut na hunne ontste
king precies ook door de vrij belangrijke verwarming die geduren
de deze periode optreedt.
2° Mechanische oorzaken. — Elke trilling waardoor een rela
tieve, zelfs geringe verplaatsing ontstaat van de samenstellende
deelen van den ontvanger, veroorzaakt eveneens een variatie der
regeling.
3° Hygrc(mJetri’sche ioiorzakjen. — Veranderingen in den voch
tigheidsgraad beinvloeden in het bijzonder de samengeperste weer
standen en sommige isoleerstoffen.
4° Oudeüdomsverschijnjselen. — In bijna alle metaaldeelen der
organen van een ontvanger ontstaan tijdens de fabrikatie inwen
dige spanningen. Na een zekere tijd ontstaan hierdoor kleine ver
vormingen. Alle beweegbare organen daarentegen ondergaan den
invloed der slijtage.
Deze verschillende oorzaken vindt men terug in alle ontvan
gers ; maar hun invloed is veel grooter bij de K.G.-ontvangers.
Hierdoor wordt inderdaad een ontregeling veroorzaakt die nage
noeg evenredig is met de frequentie.
Indien deze ontregeling 1/10.000 bedraagt (0,01 %) bij de ont
vangst van een 1000 kHz.-sein, dan bedraagt de variatie 100 Hz.
en men merkt er niets van. Voor een K.G.-sein met een frequentie
van 10 MHz. daarentegen wordt de «variatie 1 kHz. Ze wordt hin
derlijk voor telefonieontvangst, terwijl telegrafie op ongedempte
golf er niet bepaald gemakkelijker om wordt.
11
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Onderzoeken we even hoe men deze oorzaken van instabili
teit kan tegengaan:
1° TheaUmschc instabiliteit. — Het eerste hulpmiddel bestaat
vanzelfsprekend in het vermijden van belangrijke temperatuur
schommelingen aan de gevoelige organen. Het is steeds goed de
spoelen en condensatoren zoo ver mogelijk van de lampen te monteeren ; men kan b.v. de eersten onder het chassis houden dat [dan
dienst doet als een scherm tegen de door de bovenopgemonteerde
lamp afgegeven warmte. Bovendien zal men zorg dragen voor een
goede ventillatie. Om dezelfde reden is het verkieselijk, vooral bij
net-ontvangers, het voedingsblok een weinig appart te monteeren,
daar al de organen van het voedingsdeel tamelijk warm worden.
De kleine organen worden in verhouding minder beinvloed
door de temperatuurschommelingen.
2° Mechanische instabiliteit. — Deze is bizonder uitgesproken
en zelfs hinderlijk vooral in het K.G.-gebied, doordat de verbindin
gen tengevolge van trillingen van plaats veranderen en dat daar
door op een niet te verwaarloozen wijze de zelfinductie der krin
gen beinvloed wordt in zulke mate zelfs dat de trillingen hoorbaar
worden als een ware modulatie van het sein, vooral na detectie en
versterking door het L.F.-deel van den ontvanger. Men noemt dit
znicrofonisch effect.
De mechanische instabiliteit kan men tegengaan door de mon
tage zoo stevig mogelijk uit te voeren, men gebruikt chassis uit ste
vige metaalplaat met sterke tusschenschotten en hoeksteunen, men
gebruikt de kortst mogelijke verbindingen in draad van zoo groot
mogelijke dikte. Het is ook van belang bij de bediening elke ver
vorming van bouwdeelen of andere te vermijden. Daar het in de
meeste gevallen moeilijk is een volmaakte mechanische gelijkloop
en richting te verkrijgen tusschen de draaiende organen en vooral
tusschen de fijnregelorganen en de draaicondensatoren verdient het
de voorkeur met « flectors » te werken.
3° Hygrometische instabiliteit. — Het eenige middel hierte
gen bestaat in het gebruik van organen die zoo weinig mogelijk
gevoelig zijn aan vochtigheid. Voor de isolatie van condensatoren
en voor spoellichamen gebruikt men bij voorkeur steatiet. Synthe
tische isoleerstoffen zijn minder goed. Men zal ook een ruim ge
bruik van impregneering maken.
4° Instabiliteit tengevolge van ouderdom. — Alleen door het
gebruik van prima organen kan men deze oorzaak van instabili
teit verminderen. Het is aan te bevelen draaicondensatoren met be
trekkelijke dikke en ver van elkaar verwijderde platen te gebruiken
om de nadeelige invloed van vormveranderingen en van het onver
mijdelijke spel gedurende het gebruik te vermijden.
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§ 9 — Voeding.
De voedig heeft veel meer belang bij de K.G.-ontvangers dan
voor gewone concertontvangers voor omroep- en lange-golf. Hier
voor zijn drie hoofdredenen : in de eerste plaats wordt zeer vaak
met koptelefoon geluisterd en de zeer groote gevoeligheid van dit
apparaat maakt elk gebrom voortkomende van de voeding tot een
hinderlijk verschijnsel ; vervolgens zijn de voor K.G. veelvuldig
gebruikte teruggekoppelde ontvangers, bizonder gevoelig aan netbrom welke in het apparaat terecht komt tengevolge van een
onvoldoende afvlakking ; tenslotte zijn alle K.G.-ontvangers uit
zonderlijk gevoelig voor variaties in de netspanning.
Het gebeurt dan ook niet zelden dat teruggekoppelde K.G.ontvangers gevoed worden uit batterijen. Sinds de ontvanglampen
met gering verbruik gekend zijn is hiertegen geen enkel bezwaar.
Meestal kan de voeding voor een K.G.-ontvanger best op een
afzonderlijk chassis gemonteerd worden. In gevallen waar dit niet
wordt toegepast zal men steeds alle voedingskringen behoorlijk
dienen af te schermen.
De voedingsschakelingen voor alle K.G.-ontvangers zijn de
zelfde, behalve wat hun vermogen betreft. Daarom hebben we een
speciaal hoofdstuk gewijd aan de voeding en daarin worden alle
mogelijke bizonderheden gegeven ook omtrent de stabilisatie van
de anodespanning, een verfijning die voor de K.G.-ontvangst van
uitzonderlijk groot belang is.
§ 10 — Berekeningetn, der K.G. -kringen.
Het komt vrij zelden voor dat men zelf middenfrequenttransformatoren vervaardigt, maar de afstem- en oscillatorspoelen daar
entegen worden bijna altijd zelf gebouwd, vooral voor K.G.-ont
vangers.
Enkele aanwijzingen voor de berekening -van deze spoelen
schijnen ons dan ook niet nutteloos toe. Alhoewel men onvermij
delijk altijd de wikkelingen juist moet afregelen op den ontvanger
zelf is toch een benaderde berekening niet nutteloos en wordt er
in elk geval veel onvruchtbaar tasten en zoeken door vermeden.
Er zijn weliswaar een heele reeks invloeden die aan de berekening
ontsnappen en die vooral een groote rol spelen op de hooge fre
quenties. Zonder berekening komt men er echter niet.
Frequentiebereik van een gegeven condensator.
Beschouwen wij een draaicondensator met maximumcapaciteit
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Cmox en minimum capaciteit Cn,j„. Noemen we Cv de nuttige capa
citeit dan hebben we :
Q

Qnax ---- Cmin

Noemen we C0 de totale niluimumcapaciteit van den kring.
Deze bevat: de minimumcapaciteit van den condensator, de
eigen capaciteit der spoel, de capaciteit der verbindingen, de capa
citeit der lamp indien de kring met een lamp verbonden is
(ingangscapaciteit indien den kring met het rooster verbonden is,
en uitgangscapaciteit indien den kring met de plaat verbonden is)
en tenslotte de capaciteit van den trimmer indien er in den kring
een aanwezig is.
De minimumcapaciteit van den condensator en de lampcapaciteit
zijn bekend, maar de eigencapaciteit der spoel en die der verbindin
gen zijn onbekend.
Daarom is het ook voorzichtig op een totale minimumcapaciteit
•van nvnsüens 25 /a/xF te ramen voor alle berekeningen. Er is geen
enkel bezwaar om en nog hoogere totale minimumcapaciteit te ne
men : het golfbereik zal slechts ruimer uitvallen dan men bere
kend heeft, wat heelemaal geen bezwaar is. Dit kan trouwens ook
altijd binnen de grenzen der berekening terug gebracht worden
door de totale minimumcapaciteit te verhoogen wat zeer gemakke
lijk is door het behandelen van den trimmer.
Knet men Cv en C0 dan kan men de verhouding, tusschen de
maximum- en minimumlrequenties -van het afstembereik berekenen
dat men met één condensatordraai kan bestrijken. Noemt men F
de maximumfrequentie en f de minimumfrequentie dan is de
formule:
Cv

- +1

C„

Voorbeeld ; Draaicondensator met HO /a/aF maximumcapaciteit
en 10 /a/aF minimumcapaciteit.
Cv = HO — 10 = 130 /a/aF.
De totale minimumcapaciteit van den kring veronderstelt men
50 /a/aF te bedragen (trimmer) ; men heeft dan

4-V
f
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130
+ 1 = 1.9.
50

Vereisóhte zelfinductie.
Met de hierboven gegeven formule kan alleen de verhouding
tusschen de minimum- en maximumfrequentie berekend worden.
Om deze frequenties zelf te bepalen moet men de zelfinductie
der spoel kennen. Men kan deze door een eenvoudige formule be
rekenen, zoo dat met behulp van een condensator waarvan de nut
tige capaciteit Cv bedraagt het frequentiegebied tusschen een maxi
mumfrequentie F en een minimumfrequentie f kan bestreken wor
den. Deze formule is :
2533.107 .1
1
(fF2 }
Cv
Men berekent de zelfinductie L in microhenri (/xH). Indien
men in micromicwfarad (/x/xF) en de frequentie in kilo-hertz (kHz)
uitdrukt.
Drukt men daarentegen de frequenties uit in mega-hertz
(MHz) terwijl men voortgaat de andere eenheden als hierboven
te gebruiken dan wordt de formule :
L =

L =

1

25330 . 1
CT

^ £2

jp2 ^

Toepassing.
Hernemen we het vorige voorbeeld. Wij berekenen den con
densator Cv op 130 /x/xF en hiermede verkreeg men een frequentieverhouding van 1,9. Wil men een frequentiebereik met lagere fre
quentie verkrijgen, b.v. 5 MHz dan zal de hoogste frequentie
5 X 1.9 = 9,5 MHz. bedragen.
De hiervoor noodige zelfinductie is dan
L =

25330
130

1
"25

1
) = 5,65 fiH
90,25

Berekening der spoel>
Thans komt het er op aan te weten hoe men een spoel ver
krijgt met zelfinductie L.
Dit probleem is vrij gemakkelijk op te lossen voor K.G.spoelen die altijd eenlagige cylinderspoelen zijn.
De formule voor de zelfinductie van een spoel is:
0,008A2N3
3A + 9B
15

waarin :
A = de spoeldiaaneter in mm is ;
B == de spoellengte in zrdmi.;
N = het aantal toerem;
men verkrijgt dan L in raicrohenry.
Heeft men de diameter en de lengte der spoel bepaald, dan
kan men daaruit gemakkelijk het aantal toeren N afleiden om een
bepaalde zelfinductie L te verkrijgen. Men heeft:
3A + 9B
X L
0,008 A2
Toepassing. — Trachten we de elementen eener spoel
te bepalen waarvan we hierboven de zelfinductie, 5,65 ,uH, bere
kend hebben.
Men beschikt b.v. over spoellichamen van 20 mm diameter
en over draad van 0,8 mm.
We kunnen beginnen met na te gaan of een vierkante spoel
geschikt is, dit is n.1. een spoel waarvan de lengte gelijk is aan de
diameter. Men heeft dus A = B = 20 mm. Door toepassing van de
formule verkrijgen we
.
'
« » * *
60 -F 180
N =
X 5,65 =» 20,6
0.008 X 400
Het antwoord is dus : 20 toeren en 2/3. De lengte der wikke
ling moet 20 mm. bedragen en men zou er een schroefdraad met
spoed 100/100 moeten op. snijden. De spoed is hier uitgedrukt in
honderdsten mm. Eigenlijk is dus de hierboven vermelde spoed juist
1 mm. Met een draad van 0,8 mm. liggen de versihillende draadtoeren bijna tegen elkaar, wat voor ongeisoleerde draad zeer hinder
lijk kan zijn.
Nu hermaken we de berekening maar voor een lengte B der
spoel gelijk aan 1,5 maal de diameter A hetzij 30 mm. De formule
geeft:
N =

»

N =>

j

;

i
i

:

■■

60 + 270

x 5,65 = 24,1
0,008 X 400
Nu snijdt men een draad met een spoed van 125/100 op het
spoellichaam, 24 toeren zijn dan over een lengte van juist 30 mm.
verspreid. Deze draad is dus volkomen geschikt voor de spatieering der draadtoeren.
Uit deze reeks getallenvoorbeelden blijkt dat men, uitgaande
van één enkel gegeven, n.1. een condensator van 140 /x/xF met een

i
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minimumcapaciteit van 10 hjj.F een', frequentiebereik van 5 tot 9,5
MHz zonder eenige moeilijkheid kan bestrijken, vervolgens dat de
daarvoor noodige zelfinductie 5,65 /xH bedraagt en ten slotte dat
men deze kan verkrijgen met een spoel van 24 toeren en 1/4 draad
van 0,8 mm gewikkeld op een koker van 20 mm besneden met een
draad van 125/100.
Bemierking. — Door de berekening verkrijgt men de zelfinductie van de spoel alleen. In de praktijk worden afgestemde
spoelen bijna altijd gekoppeld — en soms wel vast gekoppeld —
met andere wikkelingen (afstemprimaire, terugkoppling, enz.).
In al de gevallen waarin een spoel gekoppeld wordt met een
andere, die zelf verbonden is met een kring waarvan de impedan
tie niet groot is, zal de zelfinductie der eerste spoel verminderen
In de praktijk zal het er dus op aankomen de resultaten der
berekening af te ronden en ze iets grooter te nemen dan berekend
wordt. Het is trouwens veel gemakkelijker, tijdens de definitieve
regeling van den ontvanger, over een te groote spoel te kunnen
beschikken. Men kan altijd een eindje draad afwikkelen. Te. kleine
spoelen zijn veel moeilijker aan te passen.
§

11 —< B a n d s p r e ild i n g .

In de voorgaande paragraaf hebben we gezien' dat in een
afgstemde kring, waarvoor een bepaalde draaicondensator ge
bruikt wordt, de veijbouding tusschen de hoogste en de laagste
frequentie die men met dezen condensator kan verkrijgen, nage
noeg constant is.
Dit beteekent dat voor een ontvanger waarmede men de feequentieband van 5 tot 10 MHz bestrijkt door één enkele draai van
den condensator, ook in andere ontvangbereiken van dezen ont
vanger de verhouding tusschen de uiterste frequenties altijd gelijk
zal zijn aan 10 : 5 c= 2.
Dit zal b.v. kunnen leiden tot een ander ontvangbereik gaan
de van 9 tot 18 MHz. of van 16 tot 32 MHz., enz.
Indien men nu het geheele K.G -spectrum wil bestrijken, zelfs,
wanneer men dit beperkt tusschen 5 en 30 MHz., door het gebruik
van een behoorlijk aantal afstembereiken, dan volgt daaruit onver
mijdelijk dat vooral op de hooge frequenties met één enkele volle
dige draai van den condensator een zeer uitgebreide frequentieband bestreken wordt. In het hierboven gekozen voorbeeld dat dit
van zeer courante K.G.-ontvangers is, bedraagt dit interval 5 MHz.
voor het eerste bereik, 9 MHz. voor het tweede en 16 MHz. voor
het derde, terwijl het interval voor het omroepgolfbereik der ont
vangers slechts 1 MHz. bedraagt.
Nu zijn anderzijds de frequentieverscillen tusschen twee na17

burige stations gelijk aan 10 kHz. ongeveer voor de telefoniezenders en 1 tot 2 kHz. voor de telegrafiezenders onverschillig op
welke frequentie deze werken Het onvermijdelijke gevolg hiervan
is dat de stations op de K.G.-afstemschaal van den ontvanger zeer
dicht bij elkaar komen. Zoo zal b.v. het omroepbereik in den 25 mband, dat zich uitstrekt tusschen 11,7 tot 12 MHz. en een 20 tal
gemakkelijk te ontvangen stations herbergt, slechts een zeer gerin
ge ruimte op de afstemschaal innemen waarmede men het golfbereik van 9 tot 18 MHz. bestrijkt.
Hierdoor wordt de juiste afregeling zeer moeilijk, want de
verschillen, stemmen overeen met uiterst kleine rotatiehoeken van
den draaicondensator die in de grootte-orde eener minuut vallen.
Uit de formule
F
/ Cv
f
V Co
die we in de vorige paragraaf hebben opgegeven blijkt onmiddellijk
dat om de verhouding der uiterste frequenties te verminderen, het
voldoende is dat de nuttige variabele capaciteit Cv klein is ten
opzichte van de totale restcapaciteit C0.
Daar men om de verhouding L/C van een afstemkring vol
doende groot te kunnen houden, C0 niet kan verhoogen door een
groote trimmer, is men' verplicht om beperkte golfbereiken te be
strijken, gebruik te maken van een zeer kleine nuttige capaciteit Cv.
Bijvoorbeeld, met C0 is 100 /x/xF en Cv = 20 /x/xF verkrijgt men
nagenoeg F/f = 1,1. In deze voorwaarden bestrijkt men met een
volledige condensatordraai het afstembereik tusschen 11 en 12
MHz. ongeveer
Behoudens voor enkele bijzondere toepassingen levert deze
methode een werkelijk bezwaar op : voor het bestrijken van het
volledige K.G.-spectrum van 5 tot 30 MHz. zouden talrijke afstembereiken noodzakelijk zijn, wat zeer onpraktisch is.
Men verhelpt dit bezwaar door de bandspiTeiding. Dit is een
zeer merkwaardige kunstgreep waarmede men een bepaald afstem
bereik op de afstemschaal verbreedt zoodat de afstemming veel
gemakkelijker wordt.
Er bestaan een groot aantal methodes voor bandspreiding,
waarvan wij er slechts drie zullen bespreken omdat ze de eenvou
digste en bijgevolg de meest gebruikte zijn.
r Methode met de parallelcondensator. (Fig. 1).
Draaicondensator CV is de gewone afstemcondensator met
een capdteit van 100 tot 150 ju./xF b.v. V is een draaicondensator
met een veel geringere capaciteit (10 tot 20 /x/xF b.v.).
18
_____

De inrichting werkt als volgt:
Wij veronderstellen dat de 25-m. band . te spreiden is. V is
half ingedraaid, men bedient CV totdat men een willekeurig sta
tion in deze frequentieband ontvangt. Op dit oogenblik wordt V
als afstemcondensator gebruikt, en daar de capaciteit zeer gering
is, vergeleken met die van CV, zal de 25-m. band, die slechts
enkele graden der afstemschaal van CV bedraagt, verspreid liggen
over bijna 3/4 der afstemschaal van V.

I
Fig. I. — BandspreidLng met parallelcondensator.
De frequentieband is op die wijze uitgespreid over bijna de
geheele afstemschaal van den parallelcondensator.
In het kort wordt dus de uit te spreiden frequentieband be
paald door condensator CV (band setter) en uitgespreid door con
densator V (band spreader).
Deze methode is de eenvoudigste ; ze wordt vaak gebezigd
door de amateurs Ze vertoont echter twee nadeelen :
De spreiding wordt grooter naarmate de capaciteit van V
kleiner is ten opzichte van die van CV. De spreiding zal bijgevolg
altijd in verhouding veel grooter zijn voor frequenties waarbij een
betrekkelijk groote capaciteit van CV noodzakelijk is, n.1. op de
laagste frequenties van het betreffende golfbereik.
In een gegeven stand van den condensator CV blijft de ver
houding der uiterste frequenties die door de bediening van den
condensator kunnen verkregen worden, toch altijd nagenoeg
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V CV
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Fig. 2. — Bandspreiding met aftakking op de spoel.
constant, om het even welke spoel L gebrukt wordt. Met een
ontvanger die gebouwd is voor verschillende golfbereiken is de
spreiding in verhouding minder groot in de afstembereiken der
hoogste frequenties vergeleken bij de spreiding in de lagere frequentiebanden.
2° Meffaode met de afgetakte spoel. (Fig. 2).
Met deze methode verkrijgt men gemakkelijk zeer groote uit
spreidingen en ze wordt dan ook vaak gebruikt. Ook met deze
methode wordt de ontvangen band bepaald door den stand van
19
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CV en uitgespreid door de bediening van V. De spreiding is groo
ter naarmate het aantal toeren waarmede V verbonden is kleiner
genomen wordt. Daaruit volgt dat men ook voor V een condensa
tor kan gebruiken; met een hoogere capaciteit dan dit wel het geval
was bij de vorige methode, men kan 50 tot 100 /x/xF gebruiken. De
spreiding wordt eveneens grooter wanneer de capaciteit van CV
grooter is, maar in mindere mate dan dit wel het geval was in de
vorige methode Tenslotte geeft deze methode een groot voordeel :
door de positie der aftakking te varieeren voor elk golfbereik, is
het gemakkelijk een gelijkwaardige spreiding te verkrijgen in al de
afstembereiken.
Deze methode waarmede men gemakkelijk groote spreidingen
verkrijgt, wordt zeer vaak gebruikt in handels K.G.-ontvangers.
3° Metihjdde met de serieqonjdensator. (Fig. 3).
Ook hier wordt de gewone afstemcondensator CV gebruikt,
hij wordt echter in serie geschakeld met een condensator V waar
van de capaciteit veel grooter is. De afstemcapaciteit van den kring
wordt dan

C =

CV xv

cv + v

Wanneer nu V groot is ten opzichte van CV dan stemt een
groote variatie van V overeen met een kleine variatie van de
afstemcapaciteit C. Door de bediening van V verkrijgt men dus
de uitspreiding van de met CV bestreken band.
o
®
i p

;
• T
• 1

CV

L o =?=
o
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o

V

Fig. 3. — Bandspreiding met seriecondensator.
In de praktijk gebruikt men altijd met deze methode een trim
mer T .die in de teekening van fig. 3 gestipt is voorgesteld en
waarmede men de totale minimumcapaciteit op een zeker peil C9
brengt. Zonder deze trimmer zou men. inderdaad door de bedie
ning «van den spreidingscondensator de afstemcapaciteit C doen
vaneeren tusschen een zeer klein minimum (altijd lager dan de
res capaciteit V0 en V) en een maximum dat nagenoeg gelijk zou
zijn aan dat van de capaciteit van CV.
. e sPreiding zou dus onvoldoende worden in al de gevallen
waarin de capaciteit CV niet zeer klein zou zijn.
eze methode wordt zelden gebruikt voor doorloopende band-
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spreiding. Maar ze wordt wel gebezigd wanneer het er op aan
komt om een bepaald vast deel van het afstembereik uit te spreiden.
Voorbeeld : In het geval van een ontvanger waarmede zoo
wel de lange- als de korte-golf kan ontvangen worden en waarin
gebruik wordt gemaakt van een draaicondensator CV van 450 /x/xF
nuttige capaciteitsvariatie en waarmede de totale minimumcapaciteit van den afstemkring tot op 50 /x/xF gebracht wordt, verkrijgt
men door het gebruik van een trimmer T (fig. 4a) een verhouding
van 3.16 tusschen de hoogste en de laagste astlmfrequentie.

L

T

L
CV

T Tcf
CY

B
Fig. 4. — Uitspreiding van K.G.-band.
A

Om een smalle korte-golfband uit te spreiden volstaat het in
serie met CV een vaste condensator CF van 50 /x/xF b.v. (fig. 4b)
te schakelen.
Dan verkrijgt men door een volledige draai van condensator
CV een capaciteitsvariatie van ongeveer 335 /x/xF en de vèrhouding tusschen de hoogste en de laagste afstemfrequentie wordt dan
ongeveer 1,3.
Bijna alle handels- concertontvangers met uitgespreide K.G.banden zijn volgens dit principe geschakkeld.
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HOOFDSTUK II.

TERUGGEKOPPELDE ONTVANGERS
DE ECO-SCHAKELING
„

§ 1 — De definitie van de ECO-schakeling.

De teruggekoppelde detector was de eerste werkelijk gevoe
lige en eenvoudige lampontvanger die sinds Armstrong talrijke
detailveranderingen onderging (Bourne, Schnell, Reinartz, enz.),
om met de schermroosterlampen tot de eiectron-cuupled schakeling
(ECO) te komen die thans vrij algemeen gebruikt wordt en die
wat betreft eenvoud en stabiliteit zeer merkwaardig is.
Een electron-coupled oscillator is een oscillator waarin de kop
peling tusschen de belastingskring (m.a.w. de verbruikskring) en
de eigenlijke oscillatorkring zuiver electronisch is. Hiervoor is vol
strekt een goede schermroosterlamp noodig, waarvan het schermrooster bovendien op een H.F.-potentiaal nul gehouden wordt, ter
wijl de verbruikskring tevens plaatkring is.
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Fig. 5. — Een oscillator die geen ECO is.
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Daaruit volgt reeds dat men met een triode nooit een ECOschakeling kan bouwen. De schakeling van fig. 5 b.v. functionneert als een eenvoudige oscillator met terugkoppeling in den
kathodekring, de koppeling tusschen trillingskring LC en de belas
ting U is rechtstreeks en niet zuiver electronisch.
De schakeling van fig. 6 is evenmin een ECO-schakeling
alhoewel ze er reeds veel meer naar uit ziet. De belasting U is n.1.
inductief met LC gekoppeld.
De schakeling van fig. 7 daarentegen is een werkelijke ECOschakeling. Men bemerkt inderdaad dat ze voldoet aan de drie
opgesomde voorwaarden. Hierbij valt op te merken dat een tetrode
of een H.F.-pentode te gebruiken is. De schermroosters van tetrodes of L.F.-pentodes zijn eigenlijk versnellingsroosters die slechts op
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een zeer onvoldoende wijze als schermrooster zouden kunnen
dienen.
In een ontvanger is de detectorlamp altijd een H.F.-lamp. In
het meest voorkomende geval is dit een pentode en deze lampen
bevatten bijgevolg een remrooster (suppressor). Dit rooster is niet
zooals gewoonlijk met de kathode te verbinden, maar wel met
de massa (ten minste voor H.F.-spanning). Aan deze voorwaarden
wordt -voldaan wanneer men een pentode met afzonderlijk naar
buiten gebracht remrooster gebruikt en wanneer men dit dus recht
streeks mét de massa of met het schermrooster verbindt; de eerste
methode verdient echter de voorkeur.

£
4=ci

hs

Fig. 6. — Andere oscillator die geen ECO is.
Met een werkelijke ECO-schakeling is de generatorfrequentie
bijnav geheel onafhankelijk van de belasting, anders gezegd van de
samenstelling van den plaatkring. Dit toont wel duidelijk de onaf
hankelijkheid aan van de twee kringen. Deze wordt verzekerd
door de zuiver electronische koppling. In werkelijkheid werkt een
ECO-oscillator alsof er twee lampen aanwezig waren, waarvan de
ééne functionneert als oscillator, terwijl de andere als versterker
zou werken, vandaar ook de groote stabiliteit en het goede rende
ment.
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Fig. 7. — Een werkelijke ECO-oscillator.
Bovendien blijft de frequentie van een ECO-oscillator vrij
bestendig ondanks de variaties der anodespanning. Eigenlijk is deze
kostbare eigenschap niet eigen aan de ECO-schakeling zelf, maar
uitsluitend aan de tetrode of pentode en aan de automatische com
pensatie van plaat- en schermroosterstroomen welke in deze lam
pen vloeien.
De stabiliteit’ van een goed gemonteerde ECO-schakeling is
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200 merkwaardig goed dat men. ze gemakkelijk vergelijken kan
met die van een kwarts-oscillator.
§ 2 — Een tweelamps ECO-ontvangeï.
Beschrijving .
De ontvanger die wij hierna zullen beschrijven is de eenvou
digste denkbare montage en waarmede een uitstekend rendement
verkregen wordt.
Het aantal lampen is herleid tot twee : de teruggekoppelde
detector en een L.F.-versterker.
Deze primitieve ontvanger die we uitvoerig zullen beschrij
ven is vatbaar voor talrijke varianten en toevoegingen waardoor
het rendement verbeterd wordt en die we hierna alle zullen be
spreken.
Zooals hij in fig. 8 geschetst is kan deze ontvanger uitsteken
de K.G.-ontvangst verschaffen, ondanks zijn eenvoud en met het
grootste gemak bij de behandeling.
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Fig. 8. — Schakelschema van een tweelamps-ECO-ontvanger.
C3 = 2 nF; chemische, 200 V.
Rj =, 2 tot 5 Mfl; 0,25 W.
R2 = 25.000 tot 50.000 H. 1 W. C\= 0,002 pF; mica.
R3
zie tekst.
CG ï= 0,25 /xF; chemisch, 25 V
Cj, C4, C5 = 100 p-pF; mica
P = Potentiometer 10.000 Q.
C2 =3 0,1 |iF; papier.
Het remrooster van lamp D wordt verbonden met de massa en niet met
de kathode zooals door een teekenfout verkeerd werd aangegeven.
Het apparaat wordt gebouwd met uitwisselbare spoelen en
het is geschikt voor ontvangst met koptelefoon. In het schakel
schema van fig. 8 geven we de waarden van de verschillende
onderdeelen.
De detectorlamp D is een H.F.-pentode met constante of met
variabele steilheid (met beiden verkrijgt men even goede resulta
ten/) ; als Amerikaansche lampen kan men gebruiken 57 — 58 —
6C6 — 6D6 — 6J7 — 6K7 ; als Europeesche AF3 — AF7 — EF5
— EF6, enz.
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De L.F.-versterkerlamp is een triode : als Amerikaansche kan
men gebruiken 56 — 76 — 6C5 — 6J5 ; als Europeesche AC2 of
het triodedeel van een EBC3.
De waarde van weerstand R3 bedraagt 3000 (l voor de 56 of
de 76, 1200 n voor een AC2 of een EBC3 en 1000 fi voor een
6C5 of 6J5.
Een 0,25 V/. weerstand volstaat voor alle gevallen.
De koppeling tusschen den detector en den L.F.-versterker
geschiedt over een L.F.-transformator waarvan de verhouding tus
schen de primaire en de secondaire 1 : 3 bedraagt. Een transforma
tor van gewone kwaliteit volstaat hiervoor.
De gloeistroom wordt over een enkele draad geleverd en
terug gevoerd over het chassis.
§3 — Bouwdeelen.
Draaicondensator en fijnregelaar.
Men neemt een speciale draaicondensator voor korte-golf met
een capaciteit van 90 tot 100 /x/xF ong. De draaibare platen worden
met de massa verbonden en deze verbinding moet met bizonder veel
zorg geschieden.
Heeft men geen speciale K.G.-condensator dan kan men ook
een gewone afstemcondensator gebruiken, waarvan men een vol
doende aantal platen van den rotor verwijdert, wat doorgaans zeer
eenvoudig is.
De fijnregelschaal welke de condensator aangrijpt wordt er
bij voorkeur mede verbonden over een goede « flector » ; de be
weging moet zonder spel, gelijkmatig en gemakkelijk kunnen ge
schieden.
Indien overigens geen fijnregelmechanisme te vinden is waar
mede de regeling gemakkelijk genoeg is, dan kan men voor de
bandspreiding altijd een der methodes gebruiken die wij hierboven
beschreven hebben.
Oscillatorspoel Lv
Het frequentiebereik tusschen 1500 kHz. en meer dan 30 MHz.
(200 m. tot onder 1 meter) kan gemakkelijk bestreken worden met
5 uitwisselbare spoelen.
[Vanzelfsprekend kan men alleen die spoelen gebruiken welke
een meer beperkt golfgebied bestrijken. Zoo komt men b.v. voor de
omroepuitzendingen op korte-golf uit met de nummers 3 en 4. De
spoelen worden gewikkeld op speciale isoleerende spoellichamen
welke met vier stekerpinnen voorzien zijn (National Hammarlund»
Dyna, enz.). Hunne karakteristieken zijn als volgt :
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Afsterabereik (ongeveer)
meter
MHz

Nr
1
.2
3
4
5

1.5
3
6
11
18

„

3,4
7,1
- 14.2
- 24
- 40

06 ” 002
100 - 42
50 - 21
28 - 12
16 - 8

Aantal
toe ren

Kathodeaftakking

60
27
13
7
3

4
1 1/2
3/4
1/2
1/3

Voor deze verschillende spoelen gebruikt men dezelfde draadsoort, n.I. 0,5 mm dik met dubbele zijdeisolatie. De diameter der
spoellichamen is gelijk aan 38 mm. De lengte van het bewikkeld
deel bedraagt voor alle spoelen eveneens 38 mm. ongeveer. Spoel
n° 1 is gewikkeld met vast tegen elkaar liggende draadtoeren, ter
wijl de andere met grootere spatieeringen gewikkeld worden naar
mate ze een hooger nummer hebben en wel zoo dat de wikkellengte van 38 mm. -verkregen wordt.
De kathodeaftakking wordt geplaatst op het aangegeven aan
tal toeren, gerekend van het massapunt. Ze wordt verkregen door
een lus in de draad naar buiten te halen en deze lus op zichzelf tot
op voldoende afstand in elkaar te draaien. Op dit punt worden
de twee geleiders van isolatie ontdaan en aan elkaar vast gesol
deerd.

tf1

Fig. 9. — Uitwisselbare spoel voor ECOontvanger.
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Zoodra de spoel is afgewerkt worden de einden met de kontaktpinnen! verbonden en de draad wordt met behulp van cellulosevemis aan het spoellichaam bevestigd (het recept hiervoor ge
ven we in Hoofdstuk VIII)."
Kan men geen speciale spoellichamen verkrijgen dan wikkelt
^nen de spoeltjes op bakelietkarton dat in oude vierpinslamphouders bevestigd wordt. In fig. 9 ziet men hoe een dergelijk spoeltje
gebouwd is.
H, F.-smoorspoel Z,2.

Ai-

Dit spoeltje moet zeer klein zijn maar toch tevens zoo goed
mogelijk in het frequentiegebied tusschen 30 MHz en 1500 kHz.
Deze voorwaarde wordt het best vervuld door een in verschillende
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schijven gewikkeld spoeltje.
Fig. 10 geeft het uitzicht en de afmetingen van een degelijk
smoorspoeltje voor hen die er prijs zouden op stellen zelf een dergelijk bouwdeeltje te verwezenlijken. Het aantal draadtoeren op de
vier schijfjes, die alle gewikkeld worden met 0,15 mm. koperdraad
met dubbele zijdeisolatie, is als volgt :
A = 50 duolateraal wikkeling ;
B = 75 toeren duolateraalwikkeling ;
C = 150 toeren honingraatwikkeling ;
D = 200 toeren honingraatwikkeling.
Men kan ook goede handelsspoeltjes hiervoor gebruiken,
onder andere National 100, Dyna 25.043.

V-10

Fig. 10. — Smoorspoel.
Het smoorspoeltje L2 kan soms worden weggelaten, maar
doorgaans is het gebruik ervan noodzakelijk om onstuimig genereeren te vermijden.
Vaste condensator en weerstanden.
Roostercondensator Cx moet zoo klein en zoo goed mogelijk
zijn. Bizonder veel zorg zal besteed worden aan de keuze van con
densator C3 waarmede het scherinrooster van de detectorlamp ont
koppeld wordt. Indien dit bouwdeel slechts van middelmatige kwa
liteit is of wanneer de capaciteit onvoldoende is, dan verkrijgt men
bij de bediening van potentiometer P steeds een sterk gekraak en
soms gaat het genereeren zeer moeilijk. Daarom is het best in
parallel met electrolytische condensator C3 een andere condensa
tor C’3 te schakelen, waardoor de hoogere frequenties beter heen
kunnen.
Potentiometer P wordt bij voorkeur van het grafiettype ge
nomen om het gekraak te vermijden dat door schuifcontacten kan
ontstaan. Vanzelfsprekend nemen we hiervoor een orgaan van
prima kwaliteit.
De waarde van weerstand R2 kan varieeren volgens de hooge
spanning en het lamptype van de gebruikte detector. Men neemt
deze weerstand tusschen de aangegeven grenzen zoodat het toestel
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begint te genereeren op ongeveer 2/3 van den volledigen maximum
draaihoek.
Allerlei.
De vierpinslamphouder waarop de uitwisselbare spoelen ge
plaatst worden, dient van prima kwaliteit te zijn en bovendien zeer
sterk gebouwd teneinde geen storing tijdens het gebruik te ver
wekken en om een behoorlijken levensduur te verzekeren.
Voor dezen lamphouder evenals voor die van de detectorlamp
is het gebruik van speciale K.G.-deelen aan te bevelen.

:

\
Fig. 11. — Tweelamps-ECO-ontvanger. - Bovenzicht van het chassis.
De voeding vna den ontvanger wordt zooals uit het schakel
schema blijkt, afzonderlijk gemonteerd, wat in alle opzichten Xe
verkiezen is voor een teruggekoppelde ontvanger. In hoofdstuk VII
vindt men de beschrijving van een geschikt voedingsbloc.
§ 4.
Montage e n bedrading.
Alle organen worden gemonteerd op een klein chassis verbon
den met een voorpaneel, zooals blijkt uit de algemeene schikking
der fig. 11 en 12.
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Zooals we reeds schreven is het mogelijk den ontvanger in
een metalen kastje te monteeren waarop het voorpaneel bevestigd
wordt en waarop een scharnierend deksel past dat gemakkelijk te
openen is voor het vervangen van de uitwisselbare spoelen.
Geen enkele inwendige afscherming is noodig, behalve voor
de detectorlamp wanneer het een glazen lamp is en indien het
• apparaat gebouwd werd volgens de figuren 11 en 12.
S cm

Voeding
Fig. 12. — Tweelamps-ECO-ontvanger. - Onderzicht van het chassis.
Al de verbindingen met de massa moeten volkomen bedrijfszeker zijn, d.i. met rechtstreeksche lasschen op het chassis indien
het gebruikte metaal dit toelaat.
Rj en Cx worden gesoldeerd aan de roosterklem van de detectorfamp en het andere eind van de twee bouwdeelen wordt*' met
behulp van een stijve draad verbonden met de vaste platen van CV.
De figuren 11 en 12 toonen duidelijk al de bizonderheden van
d^_ bedrading aan. Voor de verbinding van de koptelefoon werden
twee geïsoleerde stekerbussen voorzien. Desgevallend kunnen deze
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uvervangen worden door een klink maar het is noodig deze geïso
leerd op het voorpaneel te monteeren daar het lichaam van de klink
tijdens de werking op -f- H.S. komt.
Om de verbinding met de voedingsschakeling te verzekeren
werd een vierpinslamphouder voorzien. De verbinding zelf ge
schiedt met een passende plug.
§ 5 — Trimmen

en

regelen.

Het trimmen van het apparaat is zeer eenvoudig.
Nadat men zorgvuldig alle verbindingen heeft nagekeken,
controleert men of men ook zonder antenne de detectorlamp kan
doen genereeren door de bediening van P.
Daartoe plaatst men in den ontvanger een der uitwisselbare
spoelen en men sluit ook de voeding aan. Door langzaam draaien
-aan den knop van potentiometer P hoort men het begin van het
genereeren door een licht gekraak gevolgd van een zwak en karak
teristiek ruischen. Draait men verder dan is het mogelijk dat men
een scherp fluitje hoort, wat overeenstemt met een te sterk gene
reeren.
Het begin van het genereeren mag niet gepaard gaan met
krassen of huilen en er mag geen doode gang bij het genereeren
ontstaan, m.a.w. het genereeren moet ophouden in denzelfden stand
van den potentiometer waarin het begonnen is, om het even in
welke richting gedraaid wordt.
Normaal moet dit verschijnsel kunnen opgewekt worden met
een 30 V schermroosterspanning (te meten met een zeer gevoelige
voltmeter) en voor een positie van den potentiometer ongeveer in
de helft van het regelbereik.
Indien het genereeren moeilijk verkregen wordt — indien de
knop te ver moet ingdraaid worden — dan wordt de kathodeaftakking meer naar de roosterzijde der spoel genomen. In het
tegenovergestelde geval handelt men andersom.
Bij het afregelen zonder antenne dient men rekening te hou
den met de demping die door de verbinding met de antenne ont
staat. Het genereeren moet dus eerder gemakkelijk gebeuren.
Bij het gebruik van een antenne moet het genereeren zonder
doode plekken geschieden, m.a.w. het moet om het even bij welke
stand van CV en met elke spoel geschieden.
De posities van CV waarbij het genereeren niet kan optreden
vormen wat men noemt de gaten -of openingen. Deze ontstaan
door een, resonantie van de antenne (grondgolf of harmonische).
Men kan het apparaat weer terug doen genereeren door de antenne
losser te koppelen.
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Een eenvoudige oplossing bestaat in het verbinden, in serie,
met de antennetoevoer, van een kleine regelbare mica-cóndensator
in den aard van de trimmers. Vermindert men de capaciteit van
dezen condensator dan kan men ook willekeurig de koppeling ver
minderen.
Ingeval van woeste terugkoppeling, met een sterke klap (een
verschijnsel dat trouwens bijna altijd gepaard gaat met doode
gang), ondrzoekt men de kwaliteit van den condensator C3. Blijft .
de fout voortbestaan dan kan men beproeven de waarde -van
roostérweerstand Rx eenigszins te verminderen. Men neme echter
nooit minder dan 1 R.fi
Het krassen bij het genereeren komt vaak voort van een te
hooge impedantie van den plaatkring der detectorlamp. Deze kwaal
wordt meestal genezen door een weerstand van 100.000 tot
500.000 H parallel te schakelen met de secondaire van den L.F.transformator.

§ 6

Gebruik.

Dc bediening van een ECO-schakeling is zeer eenvoudig en
het vraagt niet veel tijd en moeite om er zich aan te gewennen.
De met de antenne verbonden ontvanger wordt in werking
gebracht en men draait aan den potentiometer tot het genereeren
begint, dit is hoorbaar door een licht kraakje gevolgd van een
sterker ruischen. Het is precies in de buurt -van het punt waar het
genereeren begint dat de gevoeligheid het hoogst is. Het komt er
dus op aan in de buurt van dit punt te blijven door aan den poten- .
tiometer te draaien terwijl men de stations opspoort met behulp van
den draaicondensator.
Het opsporen der stations gebeurt met genereerend toestel en
men ontvangt ook de telegrafieuitzendingen en de draaggolf van
de telefonieuitzendingen, deze laatste verwekken een aanhoudend
fluiten.
De telegrafiestations beluistert men met genereerend toestel,
maar met een regeling die zeer dicht bij het punt ligt waar het
genereeren ophoudt. De telefoniestations ontvangst men met nietgenereerend toestel, maar met een regeling die zoo dicht mogelijk
gelegen is bij het punt waar het genereeren begint. Dit punt noemt
men den drempel van het genereeren.
Om dus een zoo gevoelig mogelijk toestel te hebben zal men
steeds werken in de onmiddellijke nabijheid van den drempel vah
het genereeren waarbij men toch rekening zal moeten houden van
de stabiliteit der schakeling.
Indien men te dicht bij den drempel van het genereeren werkt
dan zal de minste variatie der plaatspanning (bij netvoeding dus
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•de minste variatie in de netspanning) het toestel doen genereeren
of het apparaat doen afslaan.
Maakt men gebruik <van een kleine draaicondensator in de
antenne, wat onmisbaar is bij het gebruik van een lange antenne,
dan zal men zich er aan herinneren dat hoe vaster de antenne ge
koppeld is (groote capaciteit van den regelcondensator) hoe ster
ker de ontvangst is en hoe geringer de slectiviteit en omgekeerd.
Anderzijds zooals we in de vorige paragraaf gezien hebben, ver
krijgt men doode plekken wanneer de antenne te vast gekoppeld is.
§

Varianten

7

len

verfijningen.

i

Band-spreiding.
In het eerste hoofdstuk, paragraaf 11 — vindt men al de
bijzonderheden betreffende deze nuttige verfijning.
Verbinding met de koptelefoon.
De verbinding tusschen den koptelefoon en den ontvanger
kan rechtstreeks geschieden zooals dit is voorgesteld in fig. 8,
wanneer de plaatstroomsterkte van de eindlamp niet overdreven
is voor de koptelefoon.
A
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R "t C

♦HS
Fig. 13. — Koptelefoon
met koppeltransformator.'
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Fig. 14. — Koptelefoon met L.F.-filter

De koptelefoon moet juist aangesloten zijn, d.i. men moet reke
ning houden met de polariteit terwille van het behoud van de
goede eigenschappen van den permanenten: magneet in de telefoon.
Het is verder aan te bevelen een goede koptelefoon te gebrui
ken waarvan de wikkelingen goed geïsoleerd zijn van de kast. Deze
kast wordt bij voorkeur uit een isoleerende stof vervaardigd. Het
is nooit aangenaam de hooge spanning met de ooren aan te raken.
Men kan de schakeling ook maken volgens de figuren, 13 en
M, waarbij dan geen gelijkstroom door de koptelefoons gaat.
In het schakelschema van fig. 13 —'geschiedt de koppeling
over een L.S.-transformator T met transformatorverhouding 1/1
terwijl in fig. 14 de koppeling geschiedt over een smoorspoel S
en een koppelcondensator C.
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Smoorspoel S heeft een zelfinductie van 30 H of meer en de
capaciteit C is 0,5 tot 2 /*F groot; de bedrijfsspanning bedraagt
400 V.
Als smoorspoel kan men de primaire van een L.F.-transformator gebruiken, ook al is de secondaire wikkeling verbrand of
onderbroken.
Het schakelschema van fig. 14 kan eveneens dienen voor de
aansluiting van een electro-magnetische luidspreker. Men kan er
een L.F.-eindlamp mede gebruiken op voorwaarde dat smoorspoel
S geschikt is om een stroomsterkte van 40 tot 50 mA gelijkstroom
te verwerken.
L.F,^koppeling,
Koppeltransformator P van fig. 8 kan vervangen worden door
de schakeling Sj-Cj-Rj van fig. 15. Deze bouwdeelen hebben de
volgende waarden :
Sx s=a 500 H, Q = 0,01 ixF, Rj = 0,5 Mfl C1 is een goed
geïsoleerde papiercondensator en Rt een 0,25 W. weerstand. Dergelijke schakelingen bestaan geheel gereedgemakt, ze worden ge
leverd door amerikaansche constructeurs onder den naam van
« scren grid coupler ».
C2

1 ISlT”
Fig. 15. — L.F.-koppeling
met zelfinductie en capaciteit

•HS
Fig. 16.— Bijvoeging van een eindtrap

Toevoeging van een L.F.■‘trap — Gebruik van een luidspreker.
Wanneer de ontvanger gevoed wordt uit het net dan wordt
het luisteren op luidspreker mogelijk door toevoeging van een
L.F.-eindlamp. De gebruikte eindlamp zal bij voorkeur een pentode
zijn: als amerikaansche lampen gebruikt men de 2A5, 42 of 6F6,
als Europeesche AL2, AL3, EL2 of EL3.
De eindlamp B (fig. 16) wordt met de spanningsversterkerlamp A op de klassieke wijze verbonden met behulp van weerstan
den en een capaciteit. In de figuur is een klink J voorzien voor het
luisteren met koptelefoon.
Met steile L.F.-pentodes (AL3 - EL3) kan men de eindlamp
direct achter de detector schakelen met een transformatorkoppeling,
verhouding 1 /3. Men verkrijgt aldus een tweelampsontvanger voor
33
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goede luidsprekerontvangst van de meeste K.G.-omroepstations.
In geval men met een dergelijke ontvanger een koptelefoon
wil gebruiken voor de ontvangst van zwakke stations dan
schakelt men deze koptelefoon als in fig. 17. De primaire van de
luidsprekertransformator dient dan als smoorspoel en de telefoon
wordt gekoppeld over een condensator van 0,1 tot 0,5 /xF (600 V
bedrijfsspanning) om de telefoon te isoleeren van de hooge
spanning.
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Fig. 17. — Aansluiting van een koptelefoon, parallel met luidspreker.
Dezelfde schakeling kan gebruikt worden voor twee L.F.lampen zooals in fig. 16 — wanneer men na de eindlamp met
koptelefoon wil luisteren, alhoewel voor de ontvangst met kop
telefoon één spanningsversterkertrap ruim voldoende is.
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Omschakelbare vaste spoelen.
Door het gebruik van uitwisselbare spoelen verkrijgt men de
eenvoudigste bedrading van den trillingskring waardoor een uit
stekend rendement verzekerd is. Vaste, omschakelbare spoelen
leveren echter het groote voordeel op dat de bediening een
voudiger is en dat het gebruik van het apparaat hierdoor veel
aangenamer wordt.
LI.'

I

Cl
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Fig. 18. — Omschakelbare spoelen. - Schakelschema.
Het is dan noodig elke terugwerking te vermijden van de
niet-gebruikte spoelen op die welke aangesloten is. Dit doel kan
bereikt worden, hetzij door afzonderlijke afscherming der
spoelen, hetzij door de ongebruikte spoelen kort te sluiten, wat
veel eenvoudiger is.
Deze laatste methode is schematisch voorgesteld in fig. 18
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waarin we drie spoelen hebben geteekend alhoewel het mogelijk
is ditzelfde te doen met een grooter aantal wikkelingen.
Daartoe gebruikt men een schijvenschakelaar K. Hiermede
worden automatisch alle niet gebruikte wikkelingen kort
gesloten.
Rooster
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Fig. 19- — Omschakelbare spoelen - Montage.
De meest rationeele verwezenlijking is die waarin de spoelen
rechtstreeks op den schakelaar gemonteerd zijn. Er wordt dan
gebruik gemaakt van een schakelaar met twee schijven gemon
teerd als fig. 19.
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Spérkrtng.
Wij hebben reeds aangetoond dat de ontvangers met terug
koppeling een beperkte selectiviteit hebben en het gebeurt dat
hierdoor moeilijkheden bij de ontvangst ontstaan vooral door
locale stations, zelfs indien de frequentie van deze stations zeer
verschillend is van die der seinen welke men wil ontvangen. Door
een krachtig locaal station kan de ontvanger zelfs geblokkeerd
worden, d.i. het genereeren is onmogelijk. Men kan eveneens
moeilijkheden ondervinden door de harmonischen van de locale
stations, harmonischen die van dezelfde frequentie-orde kunnen
zijn, als de K.G.-band die men ontvangen wil.
In dergelijke gevallen is het goed over een kring te kunnen
beschikken waardoor de ongewenschte ontvangst uitgeschakeld
wordt. Dit kan op twee wijzen geschieden :
1°
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Parallelsperkring (fig. 20)

De parallelsperkring Lc* wordt afgestemd op de te elimineeren
frequentie en deze kring wordt in de antenne geschakeld. Het is
een bekend feit dat de frequentie waarop een dergelijke kring is
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afgestemd niet wordt doorgelaten. De kring wordt zoo dicht
mogelijk bij den ontvanger geplaatst en is bij voorkeur afge
schermd zooals dit in fig. 20 verduidelijkt is door de stippellijn.
2*

Seriesperkring. (fig. 21)

Deze kring L-C wordt afgestemd op de te elimineeren
frequentie en wordt verbonden tusschen de antenne- en aardklemmen van den ontvanger. Een dergelijke kring gedraagt zich
als een kortsluiting voor de frequentie waarop hij is afgestemd.

Fig. 20. — Parallelsperkring.

Fig. 2-1. — Serie-sperkring.

In beide gevallen is voor een zuivere eliminatie van het
ongewenschte sein, waarbij tevens geen al te merkbare verzwak
king van de naburige frequenties optreedt een degelijke kring
L-C noodig. De kwaliteit moet inderdaad zoo goed mogelijk zijn.
De verhouding L/C dient dus zoo groot mogelijk te zijn en daarom
neeimt men voor C steeds een luchttrimmer met zeer geringe
capaciteit (maximum 30 jx/xF).
Toevoeging van een H.F.-trap.
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Om de selectiviteit te verhoogen/ kan men het dempingseffect
van de antenne verminderen door de detectortrap te laten
voorafgaan door een H.F.-versterker. Het schakelschema hiervan
geven we als fig. 22.
De H.F.-lamp is een pentode met variabele steilheid : 58,
6D6, 6K7, AF3, EF5 enz. De gevoeligheid is regelbaar door
variatie van de voorspanning met potentiometer R2.
De secondaires der spoelen Lj en L2 zijn berekend zooals
aangegeven in paragraaf 10 van hoofdstuk I. De primaires
bevatten: voor Lj een aantal toeren gelijk aan 1/3 of 1/4 van
het aantal toeren der scondaire en voor L2 is het aantal primaire
en secondaire toeren gelijk. De primaires worden gewikkeld met
naast elkaar liggende toeren in koperdraad van 0,15 mm met
dubbele zijde-isolatie, de afstand tusschen beide wikkelingen
bedraagt 3 tot 4 mm en de primaire ligt aan de zijde de^ massa.
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Het is volstrekt noodzakelijk dat de spoelen
en L, onder
ling volmaakt afgeschermd zijn.
Al de methodes voor bandspreiding en eenknopsregeling
blijven vanzelfsprekend mogelijk.
Tengevolge van het vrij moeilijk afregelen der spoelen en
de hoogere eischen die aan de afscherming gesteld worden is de
ECO-schakeling met H.F.-trap en eenknopsregeling alleen
geschikt voor beroepstechnici of gevorderde amateurs die een

Fig. 22. — Bijvoeging van ccn H.F.-trap.
R4 = i00.000 Q ; 0.25 W.
R, = 300 H ; 0.25 W.
R0 =; Potcntiometer 10.000
Cj, C2 = 0.1 /xF ; papier.
R == 50.000 n ; 2 W.
bepaald doel nastreven. Wij kunnen dergelijke schakelingen niet
aanbevelen aan den beginner of aan den doorsnee amateur, deze
zullen met veel meer kansen op succes en met beter resultaat de
eenvoudigste super kunnen verwezenlijken. Deze laatste is niet
duurder en er worden niet meer lampen in gebruikt.
§ S — Teruggeloop pelde ;b>atter ij ontvangers
De twejelamps-ECO-ontvanger zooals hierboven beschreven
kan door batterijen gevoed worden* en daarmede worden natuur
lijk radicaal alle bezwaren der netvoeding, n.1. brommen en spanningsvariaties opgeheven. Men gebruikt lampen *van de 6,3 V
serie en vanzelfsprekend geen krachtige eindlamp. De gloeidraadvoeding wordt verzekerd door een acumulatorbatterij van 6 V.
Het verbruik van amerikaansche lampen bedraagt 0,6 A, voor
Europeesche lampen 0,4 A. De plaatspanning wordt geleverd door
een/ 90 V batterij. Deze spanning is voldoende. De plaatstroom
bedraagt 6 tot 8 mA.
Indien men echter een batterijontvanger wil bouwen is het
voordeeliger gebruik te maken van de merkwaardige karak
teristieken der nieuwe amerikaansche batterijlampen met een
gloeispanning van 1,4 V. In fig. 23 geven we een uitstekend
schakelschema waarin deze lampen kunnen gebruikt worden.
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De detettor D is een pentode van het type 1N5G en de
L.F.-versterker is een diode-triode-pentode 1D8G, waarvan het
diodedeel ongebruikt blijft. Smoorspoel L3 in den gloeikring van
de detectorlamp is onmisbaar in een ECO-schakeling met direct
verhitte lamp. Dit spoeltje is gefvormd uit een wikkeling van 50
naast elkaar liggende toeren koperdraad van* 0,6 mm dik met
dubbele zijde isolatie op een koker van 12 mm doorsnede.
;Op te merken valt eveneens de voorspanning van het
pentodejdeel der 1D8 over weerstand Rc in de negatieve verbin
ding der hooge spanning en de dubbelpolige in- en uitschakelaar
die noodzakelijk is om de ontlading der hoogspanningsbatterij
over potentiometer P te voorkomen.
Het stroomverbruik der gloeidraden is zeer gering : 150 mA.
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Fig. 23. — Tweelamps-batterij-ECO-ontvanger.
Rï
4
; 0,25 W.
C4 = 0,5 fxF ; papier.
R2 = 100.000 x); 0,25 W.
C5, C6 = 0,01 fj,F ; papier.
r3, r4 = i r/a 0,25 w.
C? = 1 tot 2
; papier.
I ;= tweepolige uitschakelaar.
R5
250.000 a 0,25 W.
R6 = 1700 Q; 0,25 W.
P c=a otentiometer 500.000
CJf C2, C3 s=a 100
; mica.
Andere' organen = zie tekst.
*

Een groot model zaklampbatterij volstaat om dezen stroom
te leveren. De plaatstroom is eveneens zeer beperkt en valt in
de buurt van 6 mA voor een spanning van 90 V; 4,5 mA voor
62,5 V en 3 mA voor 45 V. Bij het gebruik van een 90 V batterij
kan men een kleine luidspreker aansluiten (magnetische of een
permanent dynamische).
\
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HOOFDSTUK III

SUPERS
§1

1— Frcqueji tiewisseling

Op de korte golf stuit het probleem van de frequentiewisseling op een zeker aantal groote moeilijkheden, terwijl deze niet
optreden bij de ontvangst der omroep- en der lange golf. Deze
moeilijkheden zijn de volgende :

!
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1° Blokkeeren en «pulling»'
Ook op de korte golf is ook het frequentieverschil tusschen
de locale trilling en die van het sein gelijk aan de middenfrequentie en deze twee eerste frequenties zijn van dezelfde grootteorde.
Met een M.F. van 450 kHz, voor een sein van 15 mHz is
de afwijking slechts 3%, terwijl ze op de omroepgolf met een
M.F. van 130 kHz altijd meer dan 10% bedraagt.
Dit kleine betrekkelijk verschil kan met de oude mengschakelingen, b.v. met dubbelroosterlampen, blokkeering veroorzaken.
Dit is een verschijnsel waarbij de hulptrilling plaats vindt op de
seinfrequentie waardoor dan vanzelfsprekend de vorming van de
M.F. wegvalt. Met de nieuwe schakelingen komt dit niet meer
voor tenzij op de zeer hooge frequenties.
Een probleem dat echter zeer actueel blijkt is dit van de
zgn.
pulling». Deze amerikaansche uitdrukking wordt soms
vertaald door frequentieverschuiving alhoewel men door deze
term vaak een ander verschijnsel bedoelt. Pulling zullen we
voortaan door interactie vertalen en hiermede is bedoeld de reactie
der regeling van den afstemkring op de frequentie van den oscillator.
Dit verschijnsel is buitengewoon hinderlijk. Het trimmen van
den ontvanger wordt daardoor onmogelijk, het vermindert de
selectiviteit in groote mate en daarmede gaan dus de grootste
voordeelen van den super verloren. De afstemming van een super
met pulling is ongemakkelijk en niet stabiel.
Om de interactie te vermijden dient de koppeling tusschen de
afstemkring en den kring van den oscillator zoo gering mogelijk
te zijn. Men is dus verplicht in de mengschakeling twee lampen
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te gebruiken en wel een afzonderlijke oscillator- en een speciale
menglarap die beide van elkaar onafhankelijk zijn. Als menglamp
gebruikt men bij voorkeur een Iamptype met meerdere roosters
die onderling door schermroosters gescheiden zijn. De enkele
« frequentiewisselaars » (converters), worden vrij algemeen
gebruikt -voor de omroep- en de lange golf en daar treedt altijd
een zekere inter^tie op.
De heptodes en de octodes zijn hieraan bijzonder gevoelig;
het bezwaar is minder groot met een triode-hexode of met een
triode-heptode; twee afzonderlijke en volkomen gescheiden
lampen geven echter steeds een veel betere oplossing.
Het zou tot niets dienen om elke koppeling door de lampen
te vermijden indien de afstem- en; oscillatorkringen onderling
rechtstreeks gekoppeld waren. Een uitstekende afscherming is dus
onmisbaar.
2* Verhouding tusschen sein* en spiegelfvequentie.
Het verschil tusschen de spiegel- en de seinfrequentie
bedraagt twee maal de middenfrequentie en ook deze verschilt in
verhouding niet veel met de seinfrequentie.
Het is anderzijds zeer moeilijk een afstemkring van goede
kwaliteit en bijgevolg met een goede selectiviteit te verwezen
lijken op hooge frequenties. Deze moeilijkheid neemt toe wanneer
de frequentie hooger wordt.
Daaruit volgt dat de verhouding tusschen de sein- en de
spiegelfrequenties altijd veel kleiner is op K.G. dan op de omroep
en lange golf. Neemt men geen bizondere voorzorgen dan is de
ontvangst van de spiegelfrequentie bijna even sterk als die van
het werkelijk sein. Indien b.v. een ontvanger met een M.F. van
450 kHz afgestemd wordt op 12 MHz terwijl een ander station
op 12,9 MHz uitzendt dan is de interferentie tusschen de twee
zenders « volmaakt
De verbetering der verhouding tusschen de sein- en de
spiegelfrequenties kan verkregen worden volgens twee methodes,
die overigens niet afzonderlijk behoeven gebruikt te worden.
a) het gebruik van een hoogere middenfrequentie. — Een
middenfrequentie van 450 kHz is de kleinste welke voor K.G.werk kan gebruikt worden* Voert men de M.F. op tot 1600 kHz
dan verkrijgt men een gunstigere verhouding tusschen de sein
en de spiegelfrequenties. Het is wel waar dat de selectiviteit van
een M.F.-versterker op 1600 kHz minder goed is dan op 450 kHz
wanneer een zelfde aantal M.F.-lampen gebruikt worden maar
het volstaat een bijkomende M.F.-trap te gebruiken waarbij in
elk geval dan nog de gevoeligheid verbetert.
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b) Voorselectie. — De selectiviteit der K.G.-afstemkringen
is zeer beperkt ; men zal dus meerdere dezer kringen gebruiken
onder den vorm van een of twee H.F.-versterkertrappen vóór de
mengschakeling. Met een M.F. van 450 kHz is, een H.F.-trap
bijna onmisbaar. Twee dezer trappen geven betere resultaten
alhoewel de verwezenlijking hiervan zeer moeilijk is. Met een
M.F. van 1.600 kHz verkrijgt men met één enkele H.F.-trap reeds
een buitengewoon goede verhouding tusschen de sein- en spiegelfreqüenties.
3° Frequentieverschuiving,
Men is gewoon twee verschillende verschijnselen met dezen
naam te bestempelen. De Amerikanen maken onderscheid tusschen
«freguencydïift» of de werkelijke frequentieverschuiving en
«frequency ip.istability» wat wij zouden kunnen vertalen door
onbestendigheid der frequentie of frequentieschommeling.
De werkelijke frequentieverschuiving is een frequentieveran
dering die onvermijdelijk ontstaat bij het in bedrijf stellen van
een ontvanger. De oorzaken zijn van thermischen aard en wij
hebben ze bestudeerd in het eerste hoofdstuk paragraaf 8.
Het verschijnsel is onvermijdelijk op korte golf. Door een
geschikte constructie kan men het weliswaar zeer gering maken
voor zoover het de kringen zelf betreft, maar aan de lampen kan
men niets veranderen en het is juist in deze bouwdeelen dat het
zijn oorsprong vindt. De inwendige capaciteiten der lampen kun
nen in de omroep- en langegolf gebieden verwaarloosd worden
maar dit is heelemaal niet meer het geval op de korte golf.
De instabiliteit der frequentie bestaat daarin dat de oscillatorfrequentie, die in een super de seinfrequentie bepaalt, varieert
wanneer de plaatspanning der oscillatorlamp een variatie onder
gaat. Vooral door de werking -van de automatische sterktcregeling
ontstaat een groote variatie in den anodestroom der geregelde
lampen en dit kan een schommeling in de plaatspanning doen
ontstaan waardoor variaties van meerdere kHz optreden in den
oscillatorkring. Het is vooral dit laatste verschijnsel dat bedoeld
wordt wanneer men van frequentieverschuiving spreekt.
Er zijn weinige rechtstreeksche middelen tegen de frequentie
verschuiving die ontstaat door het ontsteken der lampen. Soms
worden compensatieschakejingen aangeraden maar deze werken
te onregelmatig. Het gebruik van metalen lampen heeft voordeelen omdat deze vlugger een constante bedrijfstemperatuur
bereiken.
Een radicaal middel bestaat in het voortdurend onder stroom
laten van de H.F.- en L.F.-lampcn en slechts den plaatstroom
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uit te schakelen. De praktijk heeft uitgewezen dat hun nuttigen
levensduur hierdoor niet vermindert. Deze oplossing wordt vaak
gebruikt bij ontvangers welke voor commercieele ontvangst
gebruikt worden.
In Je practijk tracht men de frequentieverschuiving te vermijden door den ontvanger een tijdje op voorhand onder stroom
te brengen en pas later de werkelijke ontvangst te beginnen.
De instabiliteit welke veroorzaakt wordt door schommelingen
der plaatspanning van de oscillatorlamp kan op twee wijzen
bestreden worden : eerstens door het gebruik van een oscillator
die hieraan weinig gevoelig is en door deze te laten functionneeren
met een zoo laag mogelijke spanning ; vervolgens door gebruik
te maken van een voedingsdeel waarvan de spanningen behoor
lijk geregeld en gestabiliseerd zijn. (zie hoofdstuk VII).
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4° Ruischen.
Vermits de K.G.-ontvangers altijd moeten dienen voor de
ontvangst van zeer zwakke seinen moeten ze ook steeds een zeer
groote gevoeligheid bezitten. Maar deze gevoeligheid is alleen
nuttig voor zoover het ruischen betrekkelijk zwak blijft.
Het ruischen ontstaat bijna uitsluitend in de eerste lamp van
den ontvanger (op voorwaarde dat deze lamp werkelijk versterkt).
Alle andere voorwaarden gelijk blijvende, is het ruischen afhan
kelijk van het gebruikte lamptype.
De eigenlijke menglampen : heptodes of octodes zijn in dit
opzicht het minst aan te bevelen. De H.F.-pentodes' zijn al veel
beter. Ook daarvoor heeft men er dus belang bij een H.F.-trap
in den ontvanger te voorzien. Indien hiervoor een lamp met een
kleine ruischfactor zooals de EF8 gebruikt wordt dan verkrijgt
men natuurlijk een minimum aan geruisch.
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5° Demping.
De roosterkring der H.F.-lampen is parallel geschakeld met
den afstemkring. In de omroep- en de lange golf is de hierdoor
verwekte demping practisith te verwaarloozen maar dit is niet het
geval op korte golf. Ze is nog zwak in de buurt van 6 MHz en
wordt zeer gevoelig rond 15 MHz terwijl ze op 30 MHz en meer,
bepaald hinderlijk is. Ook hier heeft het gebruikte lamptype een
groote invloed op de verkregen demping.
De in dit opzicht slechte lampen zijn de H.F.-pentodes met
groote versterking (de televisielampen 1851, 1852, 1231 enz.).
Vervolgens komen de heptodes en octodes en onmiddelljjk daarna
de H.F.-pentodes die een weinig beter zijn.
\
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De veruit beste lampen in dit opzicht zijn de speciale korte
golf lampen van het eikeltype.
Deze laatste lampen zijn alleszins duur en betrekkelijk breek
baar ; het gebruik ervan is in de eerste plaats voorbehouden in
supers voor zeer korte golf (voor frequenties van meer dan 30
MHz).
§2.

Bouw

van

den

mengtrap.

Thans zullen we enkele schakelingen voor korte-golfmengtrappen bespreken.
Voorafgaande bemerking.
In alle K.G.-mengsch^kelingen, om het even van welk type
is het hoofdzaak, wil men frequentieverschuiving voorkomen, alle
inductie tusschen de afstem- en oscillatorkringen te voorkomen.
Een doelmatige afscherming is dus volstrekt noodig tusschen
beide kringen. Neemt men van deze bemerking geen nota dan
verkrijgt men zelfs met de beste mengs'thakelingen geen bruikbare
resultaten.
Frequentiemenging door injectie.
De menglamp (mixer) is een H.F.-pentode met bij voorkeur
variabele steilheid (fig. 24).
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Fig. 24. — Mengschakeling. - Injectie in het stuurrooster van een H.F.-peatode.
De locale trilling wordt in een afzonderlijke lamp opgewekt
en in het stuurrooster van de pentode geïnjecteerd over een kleine
condensator C van 1 tot 5 iqxF.
De pentode is sterker gepolariseerd dan voor het gebruik
als versterker ; doorgaans gebruikt men een tiental volt roosterspanning. Het rendement der schakeling (conversiesteilheid) is
goed ; maar dit resultaat wordt slechts verkregen indien de som
der seinspanning en van de locale oscillatorspanning (topspanningen) nagenoeg gelijk is aan de oostervoorspanning zonder deze
nochtans te overtreffen.
Deze voorwaarde is moeilijk te verkrijgen bij ontvangers
waarvan de afstembereiken over een vrij hooge frequentieverhou43 '
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ding uitgestrekt zijn. De voorwaarde is daarentegen gemakkelijk
vervuld wanneer de ontvanger is afgestemd voor kleine afstembereiken o.a. de ontvangers bestemd voor zeer nauwe golfbanden
en voor speciaal gebruik.
De afstem- en oscillatorkringen zijn gekoppeld over conden
sator C; de capaciteit van dezen condensator moet zoo laag
mogelijk zijn, teneinde de interactie zoo niet te vermijden, dan
toch ten minste te beperken.
De impedantie van den stuurroosterkring is zeer hoog,
daarom wórdt slechts zeer weinig energie van den oscillator
gevraagd. Daar bovendien een spanning van enkele Vi(f volstaat
heeft men nooit moeilijkheid om deze voorwaarde te vervullen
zelfs op de hoogste frequenties. Alleen met deze schakeling is de
frequentiewisseling mogelijk door zeer steile H.F.-pentodes van
het televisietype.
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Injectie in het oscillatorrooster van een octode of heptode.
Fig. 25 stelt het schakelschema voor van een mengtrap met
een werkelijke menglamp die dus speciaal voor deze functie
gebouwd werd en die bijgevolg de oscillatorelementen bevat.
Voorbeelden : 2A7, 6A7, 6A8. 6I<8, EK2 enz.
Om het pulling-effect te verminderen en ook om een vol
doende oscillatorspanning te verkrijgen op de hoogere frequenties
gebruikt men deze lampen met een afzonderlijken oscillator.
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Fig. 25. — Mengschakeling. Injectie'in het oscillatorrooster van een converter.
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De oscillatorspanning wordt geïnjecteerd in het rooster dat
normaal gebruikt wordt als oscillatorrooster. Het met de oscillatorlamp overeenstemmende element (anoderooster), blijft onge
bruikt.
Bij dergelijke mengschakelingen kan men gebruik maken van
de hooge conversiesteilheid der speciale menglamp^n terwijl het
pulling-verschijnsel bijna volledig afwezig blijft.
De waarde der oscillatorspanning is veel minder kritisch dan
in het vorige geval; ze moet evenwel binnen bepaalde grenzen
44
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blijven om een behoorlijk rendement te verkrijgen. Deze limieten
zijn de volgende voor de hierna vermelde lampen :
2A7, 6A7, 6A8: 12 a 25 V
6K8 : 7 a 10 V
EK2 : 5 a 10 V
Het oscillatorrooster waarvan de lekweerstand Rj niet meer
mag bedragen dan 50.000 n verschaft een geringe lading aan den
oscillator. Daar de vereischte spanning niet hoog is ondervindt
men doorgaans geen moeilijkheid om deze spanning af te voeren
van de oscillatorlamp.
i
Dit soort schakelingen noemt men converterschakelingen.
Injectie in het derde rooster eener mengheptode.
Thans beschikt men slechts over twee voor dit doel ontwor
pen lamptypes : de amerikaansche 6L7 en de europeesche EH2.
De schakeling van fig. 2.6 verschilt alleen van de vorige door het
feit dat de locale trilling in het derde rooster geïnjecteerd wordt.
Het eerste rooster is het stuurrooster.
De conversiesteilheid is eerder geringer dan die van de hier
boven vernoemde lampen ; daarentegen is het derde rooster
-
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Fig. 26. — Mengschakeling. Injectie in het rerdc rooster van een mengheptode.
gemonteerd tusschcn twee schermroosters die met de massa ver
bonden zijn ten opzichte van de H.F.-stroomen, de koppeling is
zuiver electronisch waardoor het «pulling »-effect bijna geheel
verwaarloosd kan worden.
De oscillatorspanning is niet kritisch op voorwaarde dat ze
niet lager wordt dan de hieronder opgegeven waarden :
voor de 6L7: 15 V ong. ; voor de EH2 : 12 V ong. Zonder eenig
bezwaar kan ze merkelijk hooger genomen worden.
V
De oscillatorkring wordt alleszins door het derde rooster iets
meer belast dan in de vorige schakelingen, zoodat de oscillator
lamp krachtig genoeg moet zijn om zooveel H.F.-energie te
leveren.
De amerikaansche naam voor deze schakelingen is « mixer »
(menger).
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Oscillator.
In de practijk worden twee soorten oscillators gebruikt : de
ECO-oscillator en de klassieke generator.
Het schakelschema is voorgesteld als fig. 27. De voordeelen
van dergelijke generatorschakelingen zijn de goede stabiliteit (zie
hoofdstuk II paragraaf I). Indien men bovendien de oscillatorspanning in den plaatkring afneemt in het punt X van het scha
kelschema dan verkrijgt men een electronische koppeling tusschen
den oscillatorkring en de menglamp, wat met een mengschakeling
waar de injectie in het stuurrooster gebeurt het pulling verschijn
sel doet verdwijnen.
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Fig. 27. — ECO oscillator
De schakeling heeft echter twee nadeelen. Eenerzijds is de
generator niet krachtig wanneer H.F.-pentodes gebruikt worden,
met het gevolg dat de generatorspanning moet worden afgetakt
in het punt Y van den roosterkring waardoor het hierboven ver
melde voordeel wegvalt. Aan den anderen kant is de kathode
der ECO-schakelingen nooit, wat de hooge frequentie betreft, met
de massa verbonden. Daaruit volgt soms met moderne lampen
voor 6,3 V gloeidraadspanning een inductieverschijnsel van den
gloeidraad waardoor vooral op zeer hooge frequentie een gebrom
ontstaat.
Triode generator.
Deze worden op de klassieke wijze geschakeld volgens fig.
28. In het schakelschema bemerkt men dat de plaatkring is afge
stemd. Men zal dit in de practijk steeds nastreven daar dit altijd
voordeelen biedt. De oscillatorspanning wordt afgetakt in X. Men
kan ook schakelingen samenstellen njet afgestemde roosterspanningen, dan wordt de oscillatorspanning afgetakt op den rooster
kring.
De triode-generator is gevoeliger aan variaties der anodespanning dan de vorige schakeling ; wanneer men een 6C5 of
beter een 6J5 of een 76 gebruikt dan verkrijgt men< gemakkelijker
een zekere kracht zelfs op zeer hooge frequenties. Bovendien is
de kathode met de massa verbonden en men behoeft het brommen
niet te vreezen.
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Met een gestabiliseerd voedingsblok (zie hoofdstuk VII) is
het ongetwijfeld de generatorschakeling welke de voorkeur ver
dient.
Bemerking.
In de schakeling van fig. 28 wordt de plaat der oscillatorlamp gevoed over een weerstand R2. Deze moet hoog genoeg zijn •
om den kring niet te sterk te dempen anders wordt het genereeren
moeilijk.
Men ondervindt hiervan geen enkele moeilijkheid met anodespanningen van 250 V ; de waarde van R2 mag dan 20 a 30.000 n
bedragen.

r?

Br

Fig. 28. — Triode-oscillator.

Heeft men echter een betrekkelijk lage spanning (W.G. of
G-apparaten of batterij toestellen) dan zou men door een te hooge
waarde van R2 de op de plaat van den generator beschikbare
spanning te sterk doen dalen. In dergelijke gevallen mag men dus
het schakelschema van fig. 28 niet volgen.
Wil men in dergelijk geval toch de afstemming in den anodekring behouden dan dient er « in serie » gevoed te worden. Later
geven we een voorbeeld van een dergelijke schakeling. Zooniet
zal men den roosterkring op de klassieke wijze moeten afstemmen.
De voorgaande bemerking geldt eveneens voor het oscillatordeel van een converterlamp als een triode-hexode of een triodeheptode.
Spoelen.
Later zullen we over afstemspoelen spreken. Thans hebben
we het enkel over de oscillatorspoelen.
In de meeste gevallen is de kwaliteit van een oscillatorspoel
betrekkelijk onbelangrijk daar de terugkoppelkring een negatieve
weerstand oplevert die de weerstand van de spoelen compenseert.
Op korte golf echter moet men trachten zoo goed mogelijke
oscillatorspoelen te verkrijgen. Een spoel van een te geringe
kwaliteit vereischt ook een sterke terugkoppeling die dan weer
veel energie uit den kring opneemt en het beschikbare vermogen
vermindert (m.a.w. de oscillatorspanning).
Met een krachtige terugkoppeling is de eigen resonantie van
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de terugkoppelkring vaak verschoven naar een lagere frequentie
dan de maximumfrequentie van het gebruikte golrbereik. De
generator werkt dan met afestemde rooster- en plaatkringen
, (T.P.T.G.) en daar de terugkoppelkring het minst gedempt is,
is het ook deze die de frequentie bepaalt. Zelfs indien men den
draaicondensator in een andere positie brengt zal deze frequentie
niet veranderen.
§3.

Middenfrequentie.

Wij hebben hierboven reeds gezien welk groot belang er
verbonden is aan het gebruik van een hooge middenfrequentie.
In de praktijk bedragen de M.F. der K.G.-ontvangers tusschen de 450 tot 500 kHz ofwel vallen ze in de buurt van 1600
kHz. Soms gebruikt men ook middenfrequenties van 3000 en zelfs
6000 kHz maar hun gebruik blijft beperkt tot supers voor zeer
korte golf.
Een goede K.G.-ontvanger dient met twee middenfrequenttrappen uitgerust te zijn. Inderdaad op korte golf is de H.F.-versterking van één of twee trappen zeer gering, vergeleken met de
versterking die men verkrijgt in de omroep- of lange golven. Door
deze trappen verkrijgt men alleen als het ware een soort voor
selectie.
Teneinde de gewenschte zeer groote gevoeligheid van K.G
ontvangers te verlu-ijgen is dus een groote M.F.-versterking nood
zakelijk. Bovendien heeft men door het gebruik -van twee M.F.trappen nog bijkomende voordeelen :
1° Betere selectiviteit. — Het is bekend dat de selectiviteit
van een super vooral gelegen is in het middenfrequentdeel. Het
ligt voor de hand dat in een grooter aantal afgestemde middenfrequentkringen een, betere selectiviteit verkregen wordt.
2° Betere sluieringscompensatie. — Een groote middenfrequentieversterking levert hooge spanningen voor de automatische
sterkteregeling (A.S.R.). Bovendien werkt de A.S.R. in op een
grooter aantal lampen. De doelmatigheid ervan wordt bijgevolg
verbeterd wat bizonder wenschenswaard is voor de ontvangst
der korte-golf waar het sluieringsverschijnsel vaak zeer sterk
optreedt.
^-F-versterker voor 450 tot 500 kHz levert met twee
i 5.r .^r raPPen ^en voldoende versterking om een uitstekende
ïvi ei te verkrijgen. Daarentegen wordt door het gebruik
van
tr.r,
T.e, requentie de bijvoeging van minstens één H.F .2 o°dzake ijk om een voldoende verhouding tusschen sein- en
g requen ie te verkrijgen. Met een middenfrequentie van
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1600 kHz is de versterking dan minder groot en de slectiviteit
iets minder goed. Men kan trouwens hieraan verhelpen door het
gebruik van drie M.F.-trappen. De verhouding tusschen sein- en
spiegelfrequenties is goed ook wanneer geen voorselector gebruikt
wordt; vanzelfsprekend wordt deze verhouding uitstekend met
een enkele H.F.-trap zelfs wanneer men op de hoogste frequen
ties werkt.
Het is moeilijk een goede keuze te doen tusschen de twee
oplossingen die bijna even vaak gebruikt worden door de gespe
cialiseerde constructeurs. Blijkbaar is de middenfrequentie van 450
tot 500 kHz het best voor de ontvangst van frequenties die de
12 a 15 MHz niet overschrijden, terwijl 1600 kHz als midden
frequentie beter schijnt voor de hoogere frequenties.
Het gebruik van twee en dus zeker van drie M.F.-trappen
dient gepaard te gaan met zekere voorzorgen om het geneneeren
van den versterker te voorkomen.. Om een goede selectiviteitskromme te verkrijgen is het zelfs volstrekt noodzakelijk bij de
ontvangst van concerten op korte golf dat de M.F.-versterker vrij
van terugkoppeling is. In ons handboek over « Practische metin
gen van wisselspanningen » hebben we aangegeven hoe de terug
koppeling in een M.F.-versterker te meten is.
De te nemen voorzorgen zijn de volgende :
1° Men zal elke koppeling vermijden tusschen rooster- en
plaatkringen van één zelfde versterkerlamp evenals tusschen de
kringen der verschillende trappen.
In de eerste plaats wordt dit verkregen door een oordeel
kundige schikking der elementen, zoodat de rooster- en plaatverbindingen zoo kort mogelijk worden en vervolgens door behoor
lijke afscherming.
Men gebruike ook lampen waarvan de roosterklem boven op
de lamp geplaatst is. Gebruikt men daarentegen lampen waarvan
de roosterverbinding naar de huls is gevoerd dan is het vaak
noodzakelijk eene speciale kleine afscherming aan te brengen
tusschen de rooster- en plaatverbindingen van den lamphouder,
of een ontkoppelingscondensator in het schermrooster b.v. aan te
brengen waardoor hetzelfde resultaat verkregen wordt.
Indien men geen metalen of gemetaliseerde lampen gebruikt
zal men ze afschermen, hierbij dient men vooral te letten op een
degelijke verbinding tusschen de afscherming en de massa.
2° Verzorgde ontkoppeling.
Te ontkoppelen is :
1). de verbinding + HS van eiken M.F.-transformator
2) de ASR-verbinding met elke transformator.
3) het schermrooster van elke M.F.-lamp.
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Om doelmatige ontkoppelingen te verkrijgen dienen deze te
gebeuren vlak tegen de organen die te ontkoppelen zijn. Ontkoppelingscondensatoren en weerstanden moeten dus rechtstreeks
aan de schermroosterklem van den lamphouder gesoldeerd wor
den en aan de uitgangsklem zelf der verbindingen -|- HS en ASR
van elke transformator. Het is zelfs nog beter deze laatste twee
ontkoppelingen in de afscherming van de respectievelijke trans
formatoren onder te brengen.
In fig. 29 geven we een schakelschema van een M.F.-ver
sterker waarvan de twee trappen voorzien zijn met al de noodige
ontkoppelingen.

Heng

*5[ Bir R2

RS

rliS
ASR

Fig. 29. — Tweetraps M F.-versterker.
— 0,05 tot 0,1 jaF.
Rj = 2000 tot 5000 &
C2 = 0,02 tot 0,05 /xF.
R2 = 100.000 n
R~ = 50.000 tot 100.000 &
Voor de M.F.-transformatoren zelf neemt men organen van
prima kwaliteit. Ten einde de regeling van den M.F.-versterker
zoo bestendig mogelijk te behouden gebruike men uitsluitend
transformatoren met luchttrimmers, ofwel met een regeling die
verkregen wordt door de variatie der magnetische permeabiliteit.
De spoelen worden gewikkeld op niet-hygroscopische kokers die
zorgvuldig geïmpregneerd zijn.
§4.

I

Hoogfirequenttrap.

We hebben reeds aangetoond dat het gebruik van minstens
één H.F.-trap altijd aanbevelenswaard is in een K.G.-ontvanger.
De verwezenlijking van H.F.-trappen voor korte-golf is niet
moeilijk, te oordeelen naar het schakelschema dat heelemaal klas
siek is.
Men bezigt altijd pentodes (6K7, EF5) ofwel de ruischvrije
lamp EF8.
In de moderne amerikaansche ontvangers wordt een vrij ruim
gebruik gemaakt met zeer steile televisiepentodes (1851 enz.
waarmede men een veel grootere versterking verkrijgt.
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Voor een ontvanger waarmede men op zeer korte golven
wil luisteren is de eikelpentode 95.6 ongetwijfeld de beste lamp
die men daarvoor kan gebruiken.
Het ligt voor de hand dat men de ASR altijd kan doen inwerken op de H.F.-trappen, teneinde de oververzadiging van de
menglamp door sterke seinen te vermijden en tevens om op een
zeer algemeene wijze de werking van de ASR te verbeteren.
Dezelfde voorzorgen dienen hier genomen te worden als in
de M.F.-trappen om het genereeren te vermijden : scheiding der
rooster- en plaatkringen door een oordeelkundige schikking der
organen en afschermingen, door korte verbindingen en door zeer
verzorgde ontkoppelingen.
£

HF
L2
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Fig. 30. — H.F.-versterker.
Cj = 0,02 tot 0,05 /JFRj = 100.000 q
C2 = 0.1 ,LF.
R., = 50.000 tot 100.000 &
R’ = 2000 tot 5000 n
C3 = 0,05 tot 0,1 ƒ.«.F.
In fig. 30 ziet men het schakelschema van een H.F.-versterker voor een K.G.-super.
§5.

—

Detectie,

ASR

en

L, F. - versterking

De in K.G.-supers meest gebruikte detector is een diodedetector. Door de groote versterking dezer ontvangers verkrijgt
men een hooge te detecteeren spanning ; in dergelijk geval is de
diode de meest geschikte detector.
Het eenige bezwaar tegen de diodedetector is dat de demping
van de M.F.-transformator welke de diode voorafgaat, betrekke
lijk gering is tengevolge van het feit dat telkens twee M.F.-trappen gebruikt worden.
In enkele ontvangers nochtans, zooals-de draagbare ontvan
gers waarin slechts één M.F.-trap gebruikt wordt vindt men vaak
een plaatdetectie waardoor de laatste M.F.-transformator niet
belast wordt.
De detectorschakeling is niet speciaal, behalve misschien dat
vaak een filter bestaande uit een weerstand en een capaciteit
51

gebruikt wordt en deze is vóór de eigenlijke detectorweerstand
geschakeld, om -te verhinderen dat de middenfrequentie zou doorloopen tot in het L.F.-deel.
De diodedetector wordt bijna altijd gecombineerd met de
ASR. Algemeen gebruikt men de' vertraagde ASR-schakeling,
waarvoor twee diodes of een dubbele diode gebruikt worden, ook
kan een dubbele diode-triode gebezigd worden waarbij dan het
diode-deel van de lamp gebruikt wordt als L.F.-voorversterker.
De gebruikte vertraging is gering : ze bedraagt slchts enkele
volt teneinde een ASR-werking te behouden voor bijna alle
seinen, uitgezonderd de zwakste.
De tijdconstante van de ASR der K.G.-ontvangers is altijd
veel geringer dan die voor de omroep- en lange-golfontvangers.
Dit is noodig om ook het zeer snelle sluieringseffect te compenseeren dat herhaaldelijk op korte golf voorkomt. Dit vergt wel
enkele opoffering van de kwaliteit der modulatie.
cc
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Fig. 31. — Detectie en A.S R.-schakeling.
P = pótentiometcr 100 000 H logar.
R, = 50.000 n
C,, C3, C4 =100 fxfiP ; mica.
R4, Rc = naar gelang de gebruikte lamp C„ = 0,05 ^F ; papier.
C5 c= 10 tot 25 /xF; chemisch L.S.
Cc = koppelcondensator met de
interferentieoscillator.
CG, C7 = 0,01 /jF ; papier.

Rl’ R2* R5 = 1

De ASR doet men inwerken op alle H.F.- en M.F.-lampen
met uitzondering van de menglamp vooral om de frequentieverschuiving te vermijden die daaruit zou kunnen voortkomen.
Bij sommige K.G.-ontvangers wordt versterkte ASR gebe
zigd. Hiermede tracht men niet zoo zeer een betere sluieringscompensatie te verkrijgen maar wel om er gebruik van te kunnen
maken bij de ontvangst van ongedempte golven. We zullen inder
daad zien dat het met de klassieke schakeling in dergelijk geval
bijna altijd noodzakelijk is de ASR weg te laten.
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Daarom is op vele K.G.-ontvangers een uitschakelaar voor
de ASR voorzien zoodat men ook de gevoeligheid met de hand
kan regelen door tusschenkomst van een 'potentiometer waarmede
de voorspanningen van de H.F.- en M.F.-lampen kunnen geregeld
worden. Een klassiek schema voor detectie en ASR in een K.G.super geven we hierbij als fig. 31. De lezer die hierover meer
wenscht te weten verwijzen we naar {ons ander werk over
« Radio ontvangst fading en storingvrij ».
Het L.F.-deel van een K.G.-super is heel gewoon.
Doorgaans worden de triodelampen als 6Q7, 6R7, 6C5,
EBC3, enz. gebruikt gevolgd door een L.F.-pentode van gemid
delde kracht: 6F6, EL3 enz. zoodat een luidspreker kan gebruikt
worden.
Voor de ontvangst met koptelefoon wordt de eindtrap niet
gebruikt. Daartoe is een klink voorzien waardoor de koptelefoon
kan aangesloten worden juist achter den voorversterker. Door
deze klink wordt tegelijkertijd de modulatie van den eindtrap
onderbroken. In verschillende der hiernabeschreven ontvangers
zal men voorbeelden hiervan vinden.
§6.

Interferentic-oscilUtpr

Indien men met een super een zuivere ongedempte golf ont
vangt dan hoort men geen geluid in den koptelefoon of den luid
spreker.
, Een ongedempt sein wordt inderdaad door de menglamp
omgezet door een ongedempt middenfrequentsein. Wij behoeven
er niet op te wijzen dat zelfs na detectie van dit middenfrequent
sein. niets te hooren is. In werkelijkheid komt dit sein nog niet
eens in het L.F.-deel terecht want het wordt afgeveerd door den
H.F.-filter van den detector.
Bij telegrafiezendingen zou men hoogstens het tikken hooren
van het begin en het einde van elk seinteeken, vooral wanneer
het sterke seinen zijn.
Voor het ontvangen van een ongedempte zuivere golf dient
er dus iets op gevonden te worden om de seinen hoorbaar te
maken. Dit is het volgende : aan de uitgangsklemmen van den
M.F.-versterker heeft de ongedempte golf altijd een frequentie die
gelijk is aan de middenfrequentie van den ontvanger en dit wel
om het even welk sein men ontvangst. Superponeert men op deze
ongedempte golf een andere ongedempte golf die wordt opge
wekt door een locale ocsillator die een frequentie levert welke
b.v. 1000 Hz verschilt met de middenfrequentie dan treedt een
interferentieverschijnsel op. In de detectorkring verkrijgt men dus
• twee frequenties n.1. de middenfrequentie en een andere die gelijk
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is aan de middenfrequentie ±: 1000 Hz. De interferentie dezer
twee frequenties levert een frequentie van 1000 Hz op. Een lage
frequentie die natuurlijk in het L.F.-deel versterkt wordt en een
hoorbare toon verwekt.
Een inrichting voor de ontvangst van ongedempte golf bevat
dus een bijkomende plaatselijke oscillator die men interferentieoscillator noemt (beat oscillator of BO), die gekoppeld is met de
detector en waarvan de frequentie slechts weinig verschilt met
de ipidden frequentie.
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Fig. 32. — Interferentie oscillator van het ECO-type.
Cj = 100 ix/xF ; mica.
C2 ,C4 =0,1 fxF ; papier.

Rj = 50.000 O; 0,25 W.
R2, R3, R4 = 50.000 X); 0,5 W.

De interferentieoscillator is bijna altijd geschakeld volgens
étn der figuren 32 of 33. De eerste is een ECO-schakeling terwijl
de tweede een klassieke triodeschakeling is.
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Fig. 33. — Interferentieoscillator met triode.
Rj == 50.000 X); 0,25 W.
R2 = 50.000 X); 0,5 W.

Cj = 100 [xjjJB ; mica.
C3, C4 = 0,1 /xF ; papier.

De intereferentieoscillator wordt met de detector gekoppeld
over een kleine capaciteit: 50 /x/xF of minder. Voor diodedetectie
wordt gekoppeld met de detectorplaat en voor plaatdetectie met
het rooster van de detectorlamp.
Men zal er steeds naar, streven de in de detector geïnjecteerde
amplitude zoo gering mogelijk te houden en ze liefst terug te
voeren tot het minimum dat noodzakelijk is om een hoorbare toon
te verkrijgen. Om elke niet-verlangde koppeling te vermijden
dient de interferentieoscillator zeer goed afgeschermd te worden.
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Tot dit doel worden de spoelen geheel in een afscherming gesloten
zooals een M.F.-transformator en het uitwendige uitzicht van
beide bouwdeelen is zeer gelijkend.
Bijna altijd wordt een hulptrimmer met zeer kleine capaciteit
toegevoegd en deze wordt parallel geschakeld met de hulptrim
mer T teneinde zeer nauwkeurig de intereferentietoon te kunnen
regelen. Deze wordt meestal in de buurt van 1000 Hz genomen,
maar het is toch verkieselijk den toon te kunnen regelen (pitch
controle) naar den zin van den operator. Daartoe wordt trimmer
t bijna altijd voorzien van een draaiknop die van buiten af gemak
kelijk bereikbaar is. Een uitschakelaar voor de plaatvoeding van
den interferentieoscillator is noodzakelijk omdat men naar gelang
men telefonie of telegrafie ontvangt, dezen oscillator in- of buiten
werking moet kunnen stellen.
Wanneer de ontvanger uitgerust is met een diodedetector en
een ASR-schakeling dan zal men in beginsel de ASR uitschakelen
wanneer men gebruik maakt van den interferentieoscillator.
Deze laatste injecteert inderdaad een bijgevoegde spanning
in de detector en wanneer de ASR-schakeling behouden blijft, dan
volgt daaruit een verhooging van de ASR-spanning met het
gevolg dat de gevoeligheid van den ontvanger vermindert wat
vooral hinderlijk is bij de ontvangst van zwakke seinen.
Dit verschijnsel treedt zelfs op met vertraagde ASR. De
interferentieoscillator is inderdaad met de detectie-diode gekop
peld maar deze is zelf gekoppeld, in de schakelingen met ver
traagde ASR, met de detectieplaat van de ASR (over een con
densator van 100 /a/xF), zoodat de amplitude van den interferen
tieoscillator reeds de ASR-schakeling doet functionneeren.
Alleen op een versterkte ASR, waarbij gebruik wordt
gemaakt van een afzonderlijke M.F.-versterker en een afzonder
lijke ASR-detector, blijft de interferentieoscillator zonder werking
en bijgevolg kan deze laatste normaal gebruikt worden voor telegrafie-ontvangst.
In de praktijk kan men echter vaak de ASR in werking laten
tijdens telegrafieontvangst zelfs met gewone schakelingen, behalve
voor zwakke seinen en indien de interferentieoscillator op minimumsterkte geregeld is.
§ ,7. — « Singe sigmal-öintvarigera » — Kristalfilters.
Voor de ontvangst van telegrafiezendingen; op ongedempte
golf dient men een bizondere selectiviteit na te streven.
Veronderstellen we een telegrafieuitzending te ontvangen met
een apparaat waarvan de middenfrequentie geregeld is op 500
kHz. De interferentieoscillator wordt geregeld op 501 kHz. Indien
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een ander station op een 2 kHz hoogere frequentie werkt dan die
van het station dat men ontvangen wil dan verkrijgt men met de
mengfrequentie van het apparaat een middenfrequentie op 502
kHz.
De selectiviteit van een M.F.-versterker is niet zoo groot dat
deze golf niet tot aan de detector geraakt. Er ontstaat dus een
interferentie met de interferentieoscillator die op 501 kHz gere
geld is en waarmede eveneens een toon van 1000 Hz verkregen
wordt. Men zal bijgevolg geen onderscheid in toon tusschen de
twee verschillende stations kunnen waarnemen. De ééne zending
stoort de andere zoo compleet en zoo onherstelbaar dat elke ont
vangst uitgesloten is.
Indien de frequentie van het storend station niet precies
2 kHz verschilt met die van het gewenschte station dan ontstaat
daardoor ook een toon, maar niet dezelfde als die van het ver
langde station. De gelijktijdige hoorbaarheid dezer twee tonen
bemoeilijkt de ontvangst in zeer hooge mate alhoewel ze voor
een goed geoefende operator toch niet onmogelijk is.
Voor de telegrafieontvangst zou dus de M.F.-versterker veel
selectiever moeten zijn dan voor telefonieontvangst. In het ideale
geval zou deze versterker slechts één enkel sein mogen doorlaten
(juister zou zijn één enkele frequentie), n.I. het verlangde sein.
Een dergelijke super met een zoo slectieve M.F.-versterker
noemt men een single signal ontvanger ».
Dit kan volgens twee methodes verkregen worden, n.1. door
terugkoppeling in het M.F.-deel en door een kristalfilter.
Terugkoppeling in het M.F.-deel.
Verwekt men willekeurig een terugkoppeling in den M.F.versterker dan ondergaat de selectiviteitskromme een vervorming
zoodra men den drempel van het genereeren nadert. De kromme
wordt asymmetrisch en veel scherper (zie « Kathodestraaloscillograaf in de praktijk»).
Daardoor wordt een sein waarvan de frequentie 2 kHz ver
schilt met het gewenschte sein zoozeer verzwakt dat de inter
ferentie der twee seinen minder hinderlijk wordt en dat men in
de meeste gevallen het gewenschte sein kan opnemen.
Deze zeer eenvoudige methode heeft nochtans enkele
nadeelen : in de eerste plaats is de regeling der M.F.-terugkoppeling tamelijk delicaat indien mep een behoorlijke selectiviteit wil
verkrijgen.
Vervolgens wordt de regeling van den M.F.-versterker door
het toevoegen der terugkoppeling gewijzigd naarmate de terug56
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koppeling vaster toegehaald wordt dient dus de regeling van den
ontvanger bijgewerkt te worden om het gewenschte sein vast te
houden op de spits van de vervormde selectiviteitskromme.
Tenslotte verkrijgt men slechts een stellig belangrijke ver
betering der interferentie. Indien het storend sein echter sterker
is dan dat van den zender die men ontvangen wil blijft de storing
bestaan.
De « single signal » methode door M.F.-terugkoppeling kan
alleen een gunstig resultaat opleveren met ontvangers waarin
slechts één M.F.-trap voorkomt, dit tengevolge der ontregeling
van den M.F.-versterker, en wel met een middenfrequentie tusschen de 450 en 500 kHz. In fig. 34 is het schakelschema van een
dergelijke inrichting gegeven. De terugkoppeling wordt verkregen
door een zeer geringe koppeling tusschen rooster en plaat van
de M.F.-lamp. Men zal b.v. een draad, verbonden met de plaatkring der M.F.-lamp, samentwijnen met de roosterverbinding van
de lamp.

\
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Fig. 34. — Middenfrequentieterugkoppeling.
De terugkoppeling wordt ingesteld door potentiometer P
waarmede men de roostervoorspanning der M.F.-lamp kan wijzi
gen. De capacitieve koppling c wordt zoo geregeld dat de M.F.versterker juist genereert wanneer P geheel ten einde gedraaid is.
Kristal filter*
Het gebruik van een kwartskristal in een M.F.-versterker is
de meest volmaakte methode om een oneindig veel betere selec
tiviteit te verkrijgen dan met om het even welke andere methode.
Bovendien kan men door een geschikte regeling van den kring
elk hinderlijk sein in de buurt van de verlangde frequentie totaal
elimineeren (rejection effect).
M.F.-versterkers met kristalfilters bevatten altijd minstens
twee versterkertrappen. Het kwartskristal wordt altijd in de eerste
trap ondergebracht.
Schakeling. — Het kwartskristal wordt bijna altijd gescha57
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keld zooals in fig. 35 of 36 die trouwens in electrisch opzicht
gelijkwaardig zijn. De secondaire van transformator L2 heeft een
middenaftakking (in de wikkeling zelf zooals in fig. 35 of met
behulp van twee gelijke condensatoren zooals in fig. 36).
Het kristal Q is geschakeld in één der armen van de brug
welke den kring vormen. De andere arm bevat condensator C, :
dit is de phasecondensatqr (phasing condenser) die de volgende
rol vervult:

!
ASR of

chassis

Fig. 35. — Kristalfilter met middenaftakking op spoel.
Het kristal zelf speelt de rol van een condensator. Wanneer
Cj zoo geregeld wordt dat zijn capaciteit precies gelijk is aan die
van het kristal, gemonteerd in den houder, dan is de brug in even
wicht en één enkele M.F.-trilling die door het kristal heen gaat

|
ASR Of

chassis
Fig. 36. — Kristalfilter met middenaftakking over condensator.
kan het rooster van lamp A2 bereiken. Inderdaad indien de M.F.trilling C3 bereikt over de capaciteit van het kristal dan wordt ze
ook vernietigd door die welke over Q komt die dezelfde phase
heeft maar in tegengestelde richting gaat.
Wanneer een kwartskristal in een toestand van mechanische
trilling verkeert dan gedraagt het zich als een serie-resonantiekring van buitengewoon goede kwaliteit. Een dergelijke kring
laat dus alleen die frequentie door waarop hij is afgestemd, dus
in het geval van het kristal, die frequentie waarvoor het geslepen
is. Bij het kristal is de selectiviteit duizend maal grooter dan die
van de beste M.F.-transformator.
In deze voorwaarden is de slectiviteitskromme buitengewoon
scherp en volmaakt symetrisch en de frequenties die 300 Hz van
de middenfrequentie verschillen worden wel 100 maal verzwakt.
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Rejectie.
De phasecondensator Cj speelt echter nog een andere rol.
Indien hij zoo ingesteld is dat er geen volkomen capaciteitscompensatie met het kristal bereikt wordt, dan verloopt het verschijn
sel alsof deze capaciteit blijft bestaan, men kan ze echter regelen
met Q.
Deze capaciteit is dan parallel geschakeld met het kwartskristal en vormt hiermede een parallelkring, die afgestemd is op
een eenigszins andere frequentie dan die van den seriekring welke
gevormd is door het kristal.
Deze parallelkring gedraagt zich als een sperkring die de fre
quentie waarop hij is afgestemd den weg naar A2 verspert.
Daaruit volgt dat deze frequentie welke nagenoeg gelijk is
aan de middenfrequentie in veel grootere mate verzwakt wordt
dan door de selectiviteitskromme van het kristal alleen. Terwijl
met een normale regeling de verzwakking b.'V. 100 maal zou
bedragen zal ze 10.000 en meer bedragen indien Q behoorlijk
geregeld is.
Door de regeling van Cx kan men dus praktisch een gegeven
frequentie in de buurt van de middenfrequentie totaal elimineeren.
Daarom zou men Cx de elimineeringscondenSator kunnen noemen.
Variabele selectiviteit.
Met een kristalfilter kan men een buitengewoon hooge selec
tiviteit verkrijgen. Deze is echter niet altijd noodzakelijk. De rege
ling van den ontvanger wordt er moeilijk door vermits men
gemakkelijk over een sein kan heendraaien zonder het te merken.
Het is dan ook de bedoeling van C2 de selectiviteit van den
kristalfilter binnen vrij ruime grenzen te doen varieeren. Ziehier
hoe dit werkt:
Met C2 wordt wikkeling L2 afgestemd. Wanneer kring C2L2
juist afgestemd wordt op de resonantie van het kristal dan bereikt
de impedantie van dezen kring een maximum en het is wel bekend
dat deze impedantie dan een zuiver ohmsch karakter verkrijgt.
De helft -van kring L2C2 maakt deel uit van den brugarm
waarin het kristal geschakeld is. Dus is 1/4 der impedantie in
serie met het kristal waardoor dit gedempt wordt met het gevolg
dat zijn kwaliteit vermindert. In deze voorwaarden is de selectivi
teit minimum,
Verstemt men nu den kring met C2 dan vermindert de impe
dantie het kristal wordt minder gedempt en de selectiviteit
verbetert.
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Weliswaar wordt terzelfdertijd het M.F.-amplitude aan de
klemmen van dezen kring verminderd en bijgevolg ook de aan
het kristal doorgegeven amplitude maar indien de ontregeling niet
groot is dan wordt deze vermindering aan amplitude ruimschoots
gecompenseerd door de vermindering der demping, zoodat ten
slotte de aan A2 doorgegeven amplitude verhoogt.
Vanzelfsprekend wordt de selectiviteit opgevoerd tot maxi
mum wanneer L2C2 meer verstemd wordt, maar de aan A2 door
gegeven amplitude vermindert eenigszins. Daaruit blijkt het
bekende feit, dat met ingeschakelde kristalfilter op hooge selec
tiviteit de versterking vermindert, bevestigd te worden. Welis
waar wordt het ruischen nog veel minder sterk tengevolge van
de buitengewoon hooge selectiviteit zoodat de duidelijkheid van
het sein in werkelijkheid veel grooter is.
De met een kristal verkregen selectiviteit, zelfs wanneer deze
minimum is blijft altijd veel te hoog voor goede telefonieontvangst
met een middenfrequentie van 450 tot 506 kHz. Verstaanbare
ontvangst is evenwel niet onmogelijk maar ze is dof en het timbre
van het gesproken woord gaat verloren. Het is dus noodzakelijk
om voor telefonieontvangst den filter te kunnen uitschakelen.
Met een middenfrequentie van 1600 kHz kan men een
kristalfilter gebruiken voor telefonieontvangst, vanzelfsprekend
met minimumselectiviteit. Voor natuurgetrouwe weergave van
muziek dient hij evenwel toch nog uitgeschakeld te worden.
De kristalfilter kan op de-eenvoudigste wijze worden uitge
schakeld door kortsluiting van het kristal.

§8.

Storingseliminatoren*

Op korte golf is de ontvangst altijd veel minden sterk gestoord
door atmosferische verschijnselen dan de ontvangst der omroepof lange golf, ze wordt echter vaak bedorven en uiterst moeilijk
door storingen van industrieelen oorsprong.
Sommige storingstypes die praktisch niet eens worden opge
wekt in het omroep- en lange golfbereik zooals deze voort
komende van de ontsteking der motoren van auto-voertuigen
worden zeer hinderlijk op korte golf en vormen een werkelijke
plaag op zeer korte golf.
Op korte golf heeft men vaak met zeer zwakke seinen te
werken en de eliminatie of toch minstens de beperking der
storingen is hierbij vaak van het grootste belang.
Buiten de eliminatie der storingen door de antenne, die we
hierna zullen bestudeeren hebben ook sommige inrichtingen
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onlangs min of meer gebruik gevonden en zijn soms in den ont
vanger zelf ingebouwd. Dit zijn de « noise silencers» of « de
noise limiters », der amerikanen wat wij zouden kunnen vertalen
door « storingverdelgers» of « storingbeperkers». Hieronder
zullen we er enkele types van beschrijven.
O ntstorin gsschakeling van Lamb.
Deze schakeling werd uitgedacht door den amerikaanschen
technicus J. J.. Lamb in 1936 ; het is één der oudste schakelingen.
Zooals de uitvinder in zijn oorspronkelijke beschrijving vermeld
heeft pleegt de storing hier zelfmoord voordat ze gedetecteerd
wordt. De inrichting is bizonder doelmatig tegen storingen welke
bestaan uit sterke maar onregelmatige impulses. (ontsteking van
auto-motoren, electrische schellen, automatische telefonie, uitschakelaars enz.).
In fig. 37 geven we hiervan het schakelschema.

’ HS
Fig. 37. — Ontstoringsschakelwig volgens Lamb.
R,, R0 = 10.000 n 0,25 W.
R... R7 = 100.000 ft 50,5 W.
K Rs = 500 tot 1000 q0,25 W.
R, = 20.000 n : I W.
R. = Potenliometer 500.000
R’ = 1 1VT2; 0,25 W.

Cv Q,- C:i, C_, C8 — 0,1 /.iF.
C, = 50 ^ F mica.
C- = 200/x/xF; mica.
C(. = 0.05 ^F; papier.
Cp = 0,02 fxF; papier.
P = potentiometer, 5.000 Q

Door de 6J7 worden de storingen versterkt en deze lamp
wordt parallel geschakeld met de tweede M.F.-trap. De door de
6J7 versterkte storing wordt naar een speciale detector gevoerd
die men de storing-detector noemt, d.i. D2. Hierbij is op te merken
dat door deze detectie twee phasen gelijkgericht worden. Met
deze schakeling kan men de detectorcondensator weglaten of ten-
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minste veel kleiner dan gewoonlijk nemen. Ook de detectorweerstand is betrekkelijk laag en bedraagt slechts 100.000 X}
De door de storing gedetecteerde spanning wordt gebruikt
als voprspanning van het derde rooster der lamp 6L7 die de
tweede M.F.-lamp vervangt. Het is inderdaad bekend dat dit
rooster nagenoeg op dezelfde wijze werkt als het stuurrooster.
De lamp wordt sterk genoeg gepolariseerd door elke storing om
praktisch de M.F.-versterking op te heffen. Het storend sein
wordt dus niet naar den detector gevoerd.
Hoofdzaak is dat de tijdconstante van de storingsdetector
buitengewoon klein is opdat de M.F.-versterker zijn functie zou
kunnen hervatten zoodra de impuls der storing voorbij is ; daaruit
volgen de hierboven reeds vermelde bizonderheden.
Met potentiometer P kan men de voorspanning van de 6J7
doen veranderen, en men kan er den drempel der schakeling mee
instellen, d.i. het punt waar de schakeling in werking treedt.
Hierbij is op te merken dat de ASR van den ontvaner inwerkt
op de 6J7 zoodat wanneer de ASR gebruikt wordt tevens de
drempel automatisch geregeld wordt naar het niveau van het sein.
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Ontstoringsschakeling met diodebepecker.
Door deze zeer eenvoudige inrichting wordt de amplitude
der storing beperkt tot de maximumamplitude van het sein wat
reeds in hooge mate de ontvangst verbetert.
In fig. 38 geven we het schakelschema.

i02

Dl

«ï*
cj R

R2

R1
P

R3

* .fiT

r

•HS '

Fig. 38. — Ontstoringsschakeling met diodebeperker.
R = 500.000 X).
Rj, R„ = 250.000 ; 0,25 W.
R3 = 100.000 X} ; I W.

C t= 100 tot 200 /x/aF; mica.
C1, C, = 0,01 /xF; papier.
P = potentiometer 5.000 X)

De gedetecteerde stroom wordt door diode D2 die men diodepoort noemt (diode gate) naar den L.F.-versterker A gevoerd.
Wanneer geen sein aanwezig is dan is deze diode geleidend,
omdat de plaat een tiental volt positief is ten opzichte van de
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kathode. Deze positieve spanning wordt verkregen met behulp
van potentiometer P. De plaatspanning wordt zoo geregeld dat
het sein juist door kan. Elke amplitude welke grooter is dan die
van het sein en voortkomt van een storing doet de plaat negatief
worden ten opzichte van de kathode met het gevolg dat de storing
niet naar denl L.F.-versterker door kan.
Ontstoringsschakeling van Dickert.
De schakeling werd gevonden door den amerikaanschen tech
nicus Dickert ; ze wordt gebruikt door Hallicrafter ; de storing
wordt beperkt in functie van de gemiddelde sein-amplitude.
Fig. 39 stelt het schakelschema voor.
TMF

dr

3Üj
R4
C4

SC-i
T

^P

Rv R„
R
"
R4 =
Cv C4

-

R2

C5

—>-MlbttF

Fig. 39. — Ontstoringschakeling volgens Dickert.
= 250.000 ft ; 0,25 W.
C0 = 100 /ifjF; mica.
I Mft; 0,25 W.
C3 = 0,1 fj.F ; papier.
100.000 ft ; 0.25 W
C3 = 0,01 fxF ; papier.
= 50 fxfiF; mica

De belastingsweerstand van den diodedetector D is samen
gesteld uit twee weerstanden Rx en R2 welke in serie geschakeld
zijn.
Het potentiaal in punt A wordt over een filter R3C3 naar het
rooster der begrenzerlamp L gevoerd. Deze filter vertoont gelijke
nis met een ASR-type. De lamp is een dubbele triode 6N7
waarvan de twee elementen parallel geschakeld zijn.
Het potentiaal in punt B wordt zonder filtering naar de
kathode van dezelfde lamp gevoerd. De spanning voor den L.F.versterker wordt eveneens in punt B afgetakt.
De plaat van de begrenzerlamp verkrijgt een zeker L.F.potentiaal voortkomende van belastingsweerstand R4 ingeschakeld
in den kathodekring van de detectiediode.
Verder is op te merken dat de plaat van L positief wordt
terwijl de punten A en B negatief worden bij het ontvangen van
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een sein vermits R, in den kathodekring van de diode geschakeld
is.
Door de aanwezigheid van den filter RSC3 is het roosterpotentiaal van L constanten gelijk aan de gemiddelde amplitude
der gemoduleerde golf, die constant is en gelijk aan die van de
draaggolf voor zoover de modulatiediepte niet meer dan 100%
bedraagt. Het kathodepotentiaal dat verkregen wordt uit punt B
verandert eveneens zooals de modulatie.
Indien Rt t= R„, dan blijft het rooster altijd negatief ten
opzichte van de kathode. De twee potentialen worden gelijk wan
neer de modulatiediepte 100% bedraagt. Men weet inderdaad dat
in deze voorwaarden de oogenblikkelijke amplitude der gemodu
leerde golf gelijk is aan de dubbele gemiddelde amplitude.
Ontvangt men nu een storing waarvan de oogenblikkelijke
amplitude grooter is dan 2 X de gemiddelde amplitude der golf
dan wordt het rooster positief ten opzichte van de kathode. Ver
mits op dit oogenblik de plaat sterk positief wordt door de wer
king van R4. wordt de begrenzerlamp geleidend en werkt als een
kortsluiting voor weerstand R2 waardoor de L.F.-versterker voor
de storing wordt uitgeschakeld.
§9.

De

L. F. - filter

«Hetrofil»

Deze inrichting werd uitgedacht door den amerikaanschen
technicus Woodward. Ze dient om in de telefoon zelf een interferentietoon uit te^chakelen.
Met de Hetrofil kan men alleen hoorbare frequenties elimineeren en de schakeling is dan ook maar alleen geschikt om één
enkel ongewenscht sein uit te schakelen.

H f uf-HCjÊï
Rr = 1000 fï; I W.
R
2000 q ; 1 W.
Cj = 0,05 jxP ; papier.

Fig. 40. — Hetrofil.
C2 = 0,25 /XF ; papier.
Px> P0 = potentiometer 10.000 H ;
logar als weerstand geschakeld.

Het schakelschema geven we als fig. 40 ; het is een brugschakeling volgens Wien — waarvan de armen kunnen geregeld
worden om ze in evenwicht te brengen op een gegeven frequentie
en deze aldus uit te schakelen aan de uitgangsklemmen der brug.
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Met de ingangsklemmen E wordt de brug met den ontvanger
verbonden aan de klemmen bestemd voor den koptelefoon en
deze laatste wordt met de uitgangsklemmen S van de Hetrofil
verbonden.
De condensatoren Q en C2 kunnen door schakelaar S ver
bonden worden. Ze worden gebruikt naar gelang de frequentie
van het te elimineeren fluittoontje : C2 is bestemd voor frequen
ties van minder dan 300 Hz en C, voor hoogere frequenties.
De waarden der regelbare weerstanden Pj en P2 welke
dienen om juist op de te elimineeren frequentie af te stemmen,
moeten altijd gelijk zijn. Indien de twee organen nauwkeurig
identisch zijn kunnen ze bijgevolg op dezelfde as gemonteerd wor
den. Deze voorwaarde is alleszins moeilijk te vervullen, zoodat
één der beide potentiometers best wordt bijgeregeld. Men kan
dan de mechanische koppeling tusschen de twee op zulke wijze
aanleggen dat een bijregeling van P2 nog altijd mogelijk is.
De in fig. 38 opgegeven waarden voor Rj en R2 zijn geschikt
wanneer men met een gewone koptelefoon van 2000 17 per tele
foon luistert. Voor andere impedanties van den verbruikskring
zouden R, en R2 moeten gewijzigd worden tot men :
R, ^ 2 X
heeft.
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HOOFDSTUK IV

BOUW VAN K. G^SUPERS
§ 1. — Draaicondensatoren en fijlrtregelmechanismen.
Een K.G.-super moet beslist nog veel stabieler zijn dan een
teruggekoppelde ontvanger. De stabiliteit van de locale trilling
waardoor de ontvangstfrequentie bepaald wordt dient bizonder en
door alle middelen te worden nagestreefd.
Dit speelt een zeer groote rol bij de keuze van al de organen
van een K.G.-super.
Draaicondensatoren.
De draaicondensatoren moeten zoowel mechanisch als in electrisch opzicht aan vrij hooge eischen voldoen.
Ze moeten zeer stevig zijn, ze mogen geen spel vertoonen,
ze moeten dikke en vrij ver uit elkaar liggende platen hebben en
isoleerstoffen die kunnen vervormen onder den invloed van atmos
ferische toestanden moeten beslist geweerd worden ; dit zijn de
mechanische eischen waaraan condensatoren te voldoen hebben.
Van electrisch standpunt uit moeten de draaicondensatoren
voorzien zijn van een bedrijfszeker contact tusschen rotor en
massa, waarbij elke H.F.-weerstand en elk gekraak tijdens de
bediening van den condensator volkomen uitgeschakeld zijn. Ze
mogen slechts geringe H.F.-verliezen vertoonen en dit wordt ver
kregen door het gebruik van speciale isoleerstoffen die buiten het
electrostatische veld geplaatst zijn.
Bij condensatoren gebruikt voor de ontvangst van zeer korte
golf mag de rotor en de voor- en achterflenzen van den conden
sator geen gesloten kring vormen waarvan de oppervlakte vol
doende zou zijn om met de capaciteit zelf een aparte trillingskring te vormen. Indien metalen flenzen gebruikt worden dan
moet de rotor bijgevolg van één dezer flenzen geisoleerd zijn.
De stabiliteit van den trillingskring is altijd het best wanneer
de gebruikte capaciteit betrekkelijk groot is. Men heeft er dus
voordeel bij om in parallel met den draaicondensator nog een
trimmer te schakelen van b.v. 20 tot 30 hjjF wat trouwens nood
zakelijk is voor éénknopssupers.
Om nu een voldoend groote frequentieband te kunnen
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bestrijken moet de draaicondensator een maximumcapaciteit van
minstens 100 /x?/aF hebben. Een goede praktische waarde is
HO /a/xF en deze wordt veel gebruikt in amerikaansche K.G.-ontvangers.
Indien men gebruik maakt van bandspreiding dan is het van
zelfsprekend noodzakelijk dat de spreidingscondensatoren -van
even goede kwaliteit zijn als de hoofdcondensatoren, het eenig
verschil is gelegen in hunne kleinere capaciteit.
Fijnregelmechanismen.
Deze mogen niet achterstaan wat de kwaliteit betreft bij die
van de condensatoren welke ze bedienen.
Het zeer eenvoudige stelsel met de dubbele veerkrachtige
ring die door vrijving een groote schijf meeneemt is zonder eenige
twijfel de beste inrichting. Met een; weinig zorg bij de constructie
verkrijgt men gemakkelijk een inrichting die aan de gestelde
eischen voldoet n.1. een zachte beweging zonder spel bij het omkeeren der bewegingsrichting en vooral het behoud van deze
eigenschappen gedurende het gebruik. Een zwak punt is natuur
lijk dat men hiermede geen zeer langzame bewegingen verkrijgen
kan tenzij men een zeer groote afstemschijf gebruikt.
De fijnregelapparaten met tandwielen zijn mechanisch veel
moeilijker te verwezenlijken en ze moeten prima afgewerkt zijn
wat vanzelfsprekend den kostprijs veel verhoogt.
Doorgaans wordt daarin gebruik gemaakt van een, schroef
zonder einde met een wormwiel. Bovendien is er dan meestal nog
een inrichting bij -voorzien waardoor het spel der tanden op de
spiraal, wordt opgenomen.
Hiermede kan men zeer langzame bewegingen verkrijgen.
§2.

Spoelen.

Evenals bij de condensatoren zijn ook bij de K.G.-spoelen
twee eigenschappen na te streven n.1. de stabiliteit en het rende
ment. De K.G.-spoelen zijn altijd eenlagige spiraalspoelen. In het
eerste hoofdstuk hebben we aangegeven hoe deze spoelen bere
kend worden.
De stabiliteit wordt verkregen door een stevig spoellichaam
dat niet gevoelig is aan atmosferische veranderingen. Bovendien
worden de draadtoeren in een, vaste positie gehouden door een
op het spoellichaam ingesneden schroefdraad.
Voor een goed rendement moet de kwaliteitsfactor Q van de
spoel zoo hoog mogelijk zijn en dit wordt verkregen door het
gebruik van speciale spoellichamen die kleinere verliezen veroor67
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zaken, en door een juiste keuze van afmetingen en verhoudingen
der spoelen.
Doorgaans verkrijgt men goede uitslagen met spoelen waar
van de lengte gelijk is aan 1 tot 1,5 maal de diameter.
Men gebruike bij voorkeur émailledraad alhoewel deze isoleerstof voor H.F.-werk niet van de beste is. Wegens het huideffect is het niet goed vertinde draad te gebruiken. Naakte koper
draad oxydeert zeer vlug en de oppervlakte verkrijgt dan een
hooge weerstand. Verzilverde draad vertoont na een zekere tijd
dezelfde nadeelen. De beste draad is die met vergulde oppervlakte
maar deze is vanzelfsprekend zeer duur. De dikte van de draad
neemt toe met de frequentie, men gebruikt: 0,3 tot 0,4 mm tot
5 mHz, 0,6 tot 0,8 mm van 5 tot 15 mHz, 1 tot i ,5 mm van 15 tot
30 mHz, en 1,5 tot 2 mm voor hoogere frequenties.
Voor uitwisselbare spoelen gebruikt men spoellichamen met
tamelijk groote diameter: 25 tot 38 mm.
Voor omschakelbare spoelen zijn deze niet geschikt daar ze
te veel plaats beslaan en aanleiding geven tot te lange verbindin
gen. Men neemt dan spoellichamen met kleinere diameter : 16 tot
22 mm.
Antenne - afstemspoel.
De primaire dezer spoelen (antennekring) heeft gewoonlijk
een zeer lage impedantie. Hij is samengesteld uit een wikkeling
van naast elkaar liggende draadtoeren van 0,15 tot 0,3 mm, geisoleerde koperdraad met twee lagen zijde en overdekt met een laag
cellulosevernis. Het aantal toeren van de primaire bedraagt altijd
ongeveer 1 /3 van het aantal toeren in de secondaire. De wikkeling
bevindt zich altijd aan die zijde van de secondaire welke met de
massa verbonden is en de afstand tusschen deze wikkelingen
bedraagt steeds 3 tot 5 mm.
Men voorziet altijd twee afzonderlijke klemmen bij de anten
nespoel om desgevallend een dipool-antenne te kunnen gebruiken.
HfF.~spoelen.
De primaire dezer spoelen .(plaatkring van de H.F.-lamp) is
zooals de antenïieafstemspoel, maar het aantal toeren is doorgaans
gelijk aan dit van de secondaire en de koppeling is vaster.
Oscillatorspoelen.
5

'De terugkoppelwikkeling is zeer verschillend naargelang de
gebruikte oscillator. Men zal er altijd naar streven zoo weinig
mogelijk draadtoeren in de terugkoppelspoel te gebruiken en een
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zeer vaste koppeling te maken met den afgestemden kring.
De terugkoppelwikkeling moet ofwel met naast elkaar gewik
kelde toeren en nauw gekoppeld met den afstemkring zijn, ofwel
met gespatieerde toeren die dan tusschen de toeren van den afge
stemden kring liggen. In beide gevallen moet de terugkoppelwik
keling geplaatst worden aan die zijde -van de afgestemde spoel
welke ten opzichte van de hooge frequentie geaard is.
Omschakelbare spoelen,
Het valt niet te betwijfelen dat het gebruik van uitwisselbare
spoelen, kortere verbindingen, geringere verliezen, en een beter
rendement opleveren. Teneinde stabiliteit te verkrijgen moeten deze
spoelen zeer stevig gemaakt zijn en goed beschermd zijn tegen
de behandeling die ze later te ondergaan hebben.
Er bestaat evenmin twijfel over dat een super met omscha
kelbare spoelen veel gemakkelijker te behandelen is.
Bij het omschakelen der K.G.-spoelen rijzen echter enkele
bizondere problemen op die we gaan onderzoeken.
Voor de eenvoudigste omschakelsystemen gebruikt men schij
venschakelaars. Hiermede kan men inderdaad gemakkelijk elk
spoeltje afzonderlijk afschermen en aldus de verschillende afstem
HL F.- en oscillatorspoelen behoorlijk isoleeren.
Het is volstrekt noodzakelijk dat de afstemunit waarin de
spoelen en den schakelaar voorkomen zoo stevig mogelijk gebouwd
is opdat dit deel geen mechanische vervorming zou ondergaan.
Alle verbindingen moeten zoo kort mogelijk zijn en met dikke
draad uitgevoerd worden.
De afzonderlijke afscherming der spoelen van éénzelfde sectie
zou echter groote praktische moeilijkheden opleveren,. Om nu de
absorbtieverschijnselen der niet gebruikte spoelen te vermijden
worden deze kortgesloten.
De moeilijkheden welke verbonden zijn met het ontwerp van
een spoelen- en schakelaarblok hebben er sommige constructeurs
toe gevoerd de spoelen zelf beweeglijk te maken.
Dergelijke inrichtingen kunnen in twee groepen onderver
deeld worden :
H — De spoelen kunnen gemonteerd worden op een draai
bare trommel. Elke spoel is voorzien met een stel contacten zóó dat
wanneer ze in de dienstpositie is, verbonden is met een andere
reeks vaste contacten die verbinding maken met de essentieele
deelen van den ontvanger.
2°s-— De spoelen zijn gemonteerd in een soort schuif en de
contacten worden verkregen zooals hierboven.
In beide gevallen is de mechanische verwezenlijking zeer
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moeilijk en de daarvoor noodige ruimte is vrij groot. De voordeelen van de uitwisselbare en omschakelbare spoelen worden
echter vereenigd. De spoelen zijn altijd per trap en bijna altijd
ook nog in elke sectie onderling afgeschermd.
«3.

i

Vasté- e n regelbare
condensatoren.

De vaste- en renelbare condensatoren waarin hooqe frequen
tie optreedt in een K.G.-super verdienen een bizondere vermeidin9Al deze condensatoren dienen insgelijks een maximumstabiliteit en de besté electrische kwaliteit te bezitten.
De vaste condensatoren in het H.F.-gebied moeten met mica
geïsoleerd zijn en bij voorkeur bestaan uit verzilverd mica om de
grootste stabiliteit te verkrijgen. Ze leveren het qroote voordeel
op dat hunne waarde kan worden aangepast door eenvoudig
afkrabben van de zilverlaag.
Vermelden we verder de keramische condensatoren die
eveneens een qroote stabiliteit bezitten en die men overigens ver
krijgen kan met een negatieve temperatuurscoefficient. Met deze
laatste kan men dan in zekere mate een compensatieinrichting
samenstellen.
De regelbare condensatoren (trimmers) moeten volstrekt
luchttrimmers zijn met steatièt als isoleerstof. Hunne constructie
moet zeer stevig en verzorgd zijn.

I

§4-

Algemeene

voorzorgen.

De bij het bouwen van een K.G.-super te nemen algemeene
voorzorgen zijn in beginsel dezelfde als die welke we hebben
opgesomd voor de constructie van een teruggekoppelde ontvanger.
Ze moeten er allen toe bijdragen om aan het apparaat de
twee hoofdeigenschappen te verzekeren, n.1. stabiliteit en rende
ment.
Chassis.
Een K.G.-super bestaat doorgaans uit een tamelijk groot
aantal lampen en bouwdeelen. Daarom is het chassis soms ook
vrij groot. Desondanks moet het toch zeer stevig zijn.
Het metaal moet dus een voldoende dikte hebben en aan de
vier kanten omgeplooid zijn. De hoeken worden stevig door een
lasch of klinknageltjes samenlgevoegd. Zoo noodig brengt men
tusschenschotten aan of hoeksteunen die zoowel ter versteviging
als ter afscherming van bepaalde deelen dienen.
Dezelfde aanbevelingen zijn dienstig voor het voorpaneel.
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Het metalen kastje waarin het geheele apparaat wordt onderge
bracht dient voorzien te zijn van ventilatieopeningen om een te
groote temperatuursverhooging tijdens het bedrijf te verhinderen.
Plaatsing der organen.
De plaats welke door de organen wordt ingenomen is van
het grootste belang en daar de schakeling vaak vrij ingewikkeld
is dient hiervan een ernstige studie gemaakt te worden alvorens
het werk te ondernemen. Het is zeer moeilijk algemeene voor
schriften; op te maken, want de schikking der organen is in ruime
mate afhankelijk van het schakelschema en van de gebruikte
organen zelf. Nochtans kunnen zekere aanbevelingen gegeven
worden.
De H.F.-trappen, de mengtrap en de oscillator vormen altijd
kompakte ensembles die de lamp, de spoelen en de draaicondensator bevatten.
Onderling worden deze ensembles door degelijke afschermin
gen gescheiden. De M.F.-trappen worden best in een rij opgesteld
waarbij de lampen tusschen de achtereenvolgende transformatoren
geplaatst worden.
. Indien een kristalfilter gebruikt wordt zal men deze altijd
vlak bij het voorpaneel monteeren, teneinde de phase en de selectiviteitscondensatoren gemakkelijk te kunnen; bedienen.
De interferentieoscillator moet altijd zoo dicht mogelijk bij
den detector geplaatst worden. De koppelcondensator wordt direct
op den detectorlamphouder gemonteerd en de verbinding tus
schen dezen condensator en de intereferentieoscillator wordt zorg
vuldig afgeschermd. De sterkteregelaar wordt eveneens vlak naast
den detector geplaatst. Men vermijdt elke mogelijke terugkoppe
ling tusschen de uitgangs- en ingangsklemmen van den ontvan
ger door de ingangs-, en eindtrappen zoo ver mogelijk uit elkaar
te plaatsen.
Wil men al deze voorschriften volgen; dan zal het vaak voor
komen dat sommige organen ver van het voorpaneel moeten
gemonteerd worden. De bediening geschiedt dan over flectors en
verlengstukken der as.
Bedrading♦

|
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De H.F.-verbindingen moeten zoo kort en recht mogelijk
geïnstalleerd worden. Men drage hierbij zorg dat ze tevens zoo
ver mogelijk van de gloeistroomvoerende draden verwijderd
blijven.
De gloeistroomverbindingen worden met dubbele getwijnde
leiding uitgevoerd. De middenaftakking van de gloeiwikkeling
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van den voedingstransformator wordt dan met de massa verbon
den. Men' kan de gloeistroom ook over één draad aanvoeren
waarbij dan de massa als tweede geleider dienst doet. Met de
twee oplossingen verkrijgt men even goede resultaten.
§ 5. — Verwezenlijking van meertraps-M.F.-versterkers.
In het vorige hoofdstuk hebben we de algemeene beginselen
opgesomd welke als leiddraad moesten dienen voor den bouw van
meertraps-M.F.-versterkers, en om deze behoorlijk te doen functionneeren. Het blijkt evenwel dat de verwezenlijking van een
twee- of meertraps-M.F.-versterker voor velen met ernstige moei
lijkheden gepaard gaan. Deze moeilijkheden zijn zelfs van zulken
aard dat de meeste technici zelfs niet eens beproeven een meertraps-M.F.-versterker te bouwen omdat ze overtuigd zijn dat een
dergelijke schakeling toch huilt of dat tenminste het geruisch zoo
sterk is dat het apparaat onbruikbaar wordt.
Het groote aantal speciale K.G.-ontvangers dat in Amerika
in den handel gebracht wordt en die alle met twee M.F.-trappen
uitgerust zijn volstaat zeker om aan te toonen dat deze opvatting
verkeerd is en dat de verkregen slechte resultaten alleen veroor
zaakt worden door de onkunde van sommige technici ofwel door
de onvoldoende zorg waarmede het werk wordt uitgevoerd.
Alhoewel het nagenoeg onmogelijk is juiste en nauwkeurige
voorschriften te geven buiten de hierboven aangegeven algemeene
princpes zullen we hierna toch enkele aanbevelingen geven en opwerpingen maken die in de praktijk kunnen voeren tot een vermin
dering van sommige moeilijkheden.
1° — Men zal liefst vermijden M.F.-transformatoren te
gebruiken met zeer hooge Q maar het is ook nutteloos deze zeer
laag te nemen. Met een kwaliteitsfactor tusschen 120 en 150 komt
men tot goede resultaten. Men neemt bouwdeelen met tamelijk
hooge impedantie (300.000 tot 400.000 X}). De eerste twee trans
formatoren (tusschen de menglamp en de eerste M.F.-lamp en
tusschen de eerste en tweede M.F.-trap) moeten geregeld worden
met kritische koppeling terwijl voor de laatste (tusschen de
tweede MLF.-Iamp en de diode) een geringe overkoppeling nood
zakelijk is.
De MLF.-transformatoren met staafkernen (met vaste of
variabele permeabiliteit), van het gewone type, zijn zeer geschikt,
alsmede de goede transformatoren met luchtkern.
2° — De verbindingen met de transformatoren worden langs
onder uit het chassis gevoerd, elk door een afzonderlijk gat met
een kleine diameter zoodat men deze gaten zoo ver mogelijk van
elkaar kan boren. Indien noodzakelijk worden de inwendige ver-
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bindingen van den transformator hiermede in overeenstemming
gewijzigd.
3° — Het is volstrekt noodzakelijk de lamphouders en de
transformatoren zoo te plaatsen dat de plaat-verbindingen der
lampen met de transformatorprimaires zoo kort mogelijk worden.
4° — De kringen der transformatoren moeten ontkoppeld
worden zooals in fig. 29. Het is ncodzakelijk de ontkóppelingsorganen te monteeren op de plaats waar de verbinding uit het
scherm komt. De ontkoppelingscondensatoren moeten een uitste
kende kwaliteit bezitten, ze mogen niet inductief zijn met behoor
lijke aansluiting ten opzichte van de massa waaraan ze verbonden
worden met een zoo kort mogelijke draad. De contacten met de
massa moeten volmaakt zijn.
Soms is het beter de ontkoppelingscondensatoren zoo te
plaatsen dt ze een scherm vormen tusschen de primaire en de
secondaire verbindingen van den transformator.
5° — De transformatorafschermingen moeten uit voldoend
dik metaal vervaardigd zijn ; wanneer ze met het chassis moeten
verbonden worden dan dient dit behoorlijk te geschieden door de
met elkaar in aanraking komende contactdeeelen te schuren, en
door gebruik te maken van klemringetjes waardoor het losschroe
ven van moeren onmogelijk wordt.
.6° — De afscherming der roosterverbindingen en het gebruik
van roosterhoedjes is zelden noodig, tenminste indien de trans
formatoren zoo geplaatst worden dat hunne eigen afschermingen
een scherm vormen tusschen de achtereenvolgende lampen. Van
zelfsprekend moeten de lampen zelf behoorlijk afgeschermd wor
den, indien het geen metalen of gemetaliseerde lampen zijn.
7° — De verbindingen met de massa worden verkregen door
rechtstreeks lasschen of soldeeren op het chassis, tenminste voor
zoover dit laatste voor de bewerking geschikt is (vertinde-, gecadmieerde-, of gegalvaniseerde plaat). Indien men verplicht is een
massakabel te gebruiken (met chassis in aluminium of zwarte of
verlakte plaat) dan dient deze kabel op een zoo groot mogelijk
aantal plaatsen met het chssis verbonden te worden en het is
noodzakelijk deze kabel vlak tegen het chassis' te houden. Massakabels op eenigen afstand van het chassis zijn beslist te vermijden.
8° — Wild genereeren wordt vaak veroorzaakt door de ASRlijnen, men zal ze zoo noodig verplaatsen tot men een betere wer
king verkrijgt.
9° — M.F.-lekken in het L.F.-deel moeten volstrekt verme
den worden. Het gebruik van een goede filter vóór de detectieweerstand is onmisbaar.
Deze filter moet gemonteerd worden op de hoogte van de
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•overeenstemmende 'uitgangsdraad van den laatsten transformator.
Een, tweetraps-M.F.-versterker moet zeer juist kunnen ge
trimd worden zonder te genereeren, en het ruischen mag ook niet
sterker zijn dan dit van een ééntrapsversterker ; de lampen moeten
functionneeren met een minimumvoorspanning (3 V.), terwijl de
ASR uitgeschakeld is.
Genereeren en sterk ruischen! moet volstrekt vermeden wor
den zelfs wanneer het genereeren ophoudt onder de werking der
ASR-spanning, en wanneer het ruischen doet vermoeden dat men
op den drempel van het genereeren werkt.
Het trimmen van den M.F.-versterker met behulp van een
kathodestraal-oscillograaf geeft uitstekende resultaten vermits
men; hier gemakkelijk zien kan hoe het met het trimmen gesteld
is en welken invloed elke bewerking ter verbetering van de afregeling uitoefent.

§6.

Trimmen.

De K.G.-supers zijn meestal éénknopsontvangers.
Een juiste afregeling is hier even noodzakelijk als voor
omroep- of lange golfontvangst, vooral wanneer men een éénknops-ontvonger met een behoorlijke gevoeligheid en selectiviteit
wil verkrijgen.
Het trimmen geschiedt volgens dezelfde principes als die
welke in zwang zijn voor de gewone omroepontvangers.
Wij zullen hier dan ook slechts de bizonderste punten behan
delen welke betrekking hebben op het trimmen van de K.G.supers. Mocht de lezer onvoldoende vertrouwd zijn met de prak
tijk van het trimmen dan kan hij nadere bizonderheden vinden
in ons werkje over « Het trimmen van éénknopstoestellen » even
als « Meetzenders » en in de « Kathodestraal-oscillograaf in de
praktijk ».
Trimmen van het MJF^eel.
Hiermede zijn geen bizondere moeilijkheden verbonden. Het
geschidet op de gewone wijze met behulp van een gemoduleerde
meetzender en een trimindicator ofwel — wat de voorkeur ver
dient — met behulp van de kathodestraaloscillograaf.
Indien de M.F.-versterker met terugkoppeling gebouwd is
dan wordt deze tijdens het trimmen op minimum geregeld.
In geval men een kristalfilter gebruikt is het M.F.-deel zeer
juist te trimmen op de resonantiefrequentie van het kristal. Neemt
men deze voorzorg niet dan is het rendement van deze inrichting
ver beneden het normale peil.
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In dit geval gebruikt men best de volgende methode :
de gemoduleerde meetzender wordt zoo juist mogelijk inge
steld op de frequentie van het kristal (deze frequentie is steeds
vermeld op den kristalhouder).
Het is zeer waarschijnlijk dat de frequentie van den meet
zender niet precies gelijk is aan die van het kristal. De vermoede
lijke afwijking zal van 1 tot 3 kHz bedragen volgens de nauw
keurigheid waarmede den meetzender geijkt is.
De kristalfilter wordt uitgeschakeld (kristal kortgesloten), en
men trimt de M.F.-versterker als naar gewoonte. Gekomen aan
den eersten M.F.-trap regelt men de twee transformatoren van
den kristalfilter (beiden met de daartoe bestemde trimmers terwijl
men er zorg voor draagt dat de selectiviteitscondensator op mini
mum staat) zoodat de trimindicator op maximum komt.
Vervolgens schakelt men het kristal terug in. De uitgangsspanning wordt dadelijk veel lager, indien ze niet geheel 0 wordt,
omdat de frequentie 'van den meetzender niet precies gelijk is aan
die van het kristal. Dan doet men geleidelijk de frequentie van
den meetzender veranderen terwijl men de aanwijzing van den
indicator volgt. Deze aanwijzing wordt maximum zoodra de fre
quentie van den meetzender juist gelijk is aan die van het
kristal. Men laat den meetzender op de aldus verkregen afstem
ming en men schakelt het kristal uit. Nu wordt opnieuw bijge
trimd zooals te voren.
Men zal er goed aan doen deze regeling af en toe na te controleeren teneinde het beste rendement van den M.F.-versterker
met den kristalfilter te verkrijgen.

i

Trimmen van de afstem- en generatorkringen.
Deze afregeling is noodig om tot de éénknopsafstemming van
een super te komen ; voor de K.G. geschiedt dit altijd volgens
de methode van « Trimmer en Padder ».
Hierbij valt op te merken dat de locale trilling altijd een
hoogere frequentie moet hebben, dan die van het sein om een vol
komen juiste regeling op drie punten van het afstembereik.
Het is niet aan te raden, alhoewel de methode toch soms wordt
toegepast, te werken met een oscillatorfrequentie lager dan die
van den zender welke men wil ontvangen. Inderdaad, men kan
slechts in twee punten van het afstembereik afstemmen. In K.G.ontvangers werkt men inderdaad doorgaans met prima kringen,
waaruit een zeer sterke selectiviteit voortvloeit. Bijgevolg is het ,
noodig des te meer naarmate men een hoogere middenfrequentie
gebruikt dat de onvermijdelijke verstemmingen tusschen de wer
kelijke afstemming op het sein en die van den oscillatorkriiig zoo

gering mogelijk zijn, wat alleen kan bereikt worden met de methode
der drie punten.
Deze degelijke regeling verkrijgt men met de klassieke
methode met de te groote zelfinductie zooals deze werd uiteen
gezet in ons handboek over het Trimmen. Wij zullen ons hier
beperken tot het herhalen der grondbeginselen :
1° — men begint de regeling met dezelfde spoelen zoowel in
de afstem- als in de generatorkringen. De oscillatorspoel wordt
eerst van den afstemcondensator losgemaakt en tijdelijk verbon
den met een hulpcondensator die afzonderlijk kan worden afge
stemd.
2° — Zonder zich om den generator te bekommeren worden
de afstemspoelen zoo bijgeregeld dat ze het geheele afstembereik
bestrijken. Men verkrijgt dit door het aantal toeren te wijzigen
eenerzijds en door op den trimmer in te werken anderzijds.
Indien er een H.F.-trap aanwezig is regelt men eerst de H.F.spoel (tusschen de H.F.-lamp en de menglamp) ; vervolgens trimt
men de afstemspoel in den antennekring (voor de H.F.-lamp) op
de vorige regeling.
Men merkt de drie trimpunten op de afstemschaal van den
ontvanger n.1. het punt onder aan de schaal, het middenpunt en
het punt boven aan de schaal.
3° — De ontvanger wordt terug op éénknopsregeling gescha
keld. Daar de oscillatorspoel gelijk is aan de afstemspoel is van
zelfsprekend hare zelfinductie te groot.
Men doet de oscillator met de afstemming samenvallen, met
behulp van den padder op het laagste punt der afstemming en
met den trimmer op het hoogste punt. Het middenste punt valt
dan te hoog.
Door geleidelijke vermindering van de zelfinductie der oscil
latorspoel en herhaald trimmen van het « laag » en het « hoog »
punt door padder en trimmer, verkrijgt men tenslotte een vol
maakten gelijkloop voor de drie punten wat overeenstemt met een
behoorlijke trimming.
T rimpunten.
Voor elk golfbereik worden de trimpunten als volgt bepaald :
Stel F de hoogste frequentie van het aistembereik en t de laagste
frequentie dan is :
F — f
de frequentie van het hoog trimpunt: H = F
10
F — f
die van het laag punt:
L = f4
10
die van het middenpunt:
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M =

F + f
2

Vanzelfsprekend neemt men altijd afgeronde frequenties die
de door berekening verkregen getallen benaderen.
Voorbeeld: Golfbereik : 7 tot 15 mHz. De berekening levert
H = H.200 kHz. L = 7.800 kHz en M = 11.000 kHz. Men
neemt dan : 14.000, 8000 en 11.000 kHz.
De trimfrequenties worden gemakkelijk en zeer nauwkeurig
verkregen met behulp van een trimzender die slechts enkele vaste
frequenties en vele harmonischen opwekt of bij gebreke hieraan
met de verschillende harmonischen van een gewonen meetzender.
Praktische raadgevingen.

I
:
I

Tijdens het trimmen dienen de spoelen herhaaldelijk bijge
werkt te worden. Het verdient de voorkeur om voor elk golfbereik
eerst een stel spoelen te regelen die men hiervoor speciaal opoffert
en pas daarna de definitieve spoelen vervaardigt.
Middelen ter variatie van de zelfinducCie. — Om de spoelen
geheel af te werken is het gemakkelijk de zelfinductie dezer spoelen
nog lichtjes bij te kunnen regelen wanneer ze reeds gemonteerd
zijn. Met een zeker aantal kunstgrepen kan dit verwezenlijkt
worden.
1° — Verplaatsing van draadtoeren. — Door de draadtoeren
eener wikkeling een weinig te verplaatsen vermindert ijien de zelf
inductie en omgekeerd wordt deze verhoogd wanneer men de
draadtoeren dichter bij elkaar brengt. Deze zeer eenvoudige

Fig. 41. 42, 43.--- Regeling der zelfinductie.
methode is niet zonder bezwaren. Het gebruik van een met schroef
draad besneden spoellichaam is uitgesloten. Na de afwerking
moeten de draadtoeren met isoleervernis vastgelegd worden’ en
achteraf loopt men dan nog gevaar dat ze zichzelf verplaatsen.
2° — Regellus. — Deze bestaat uit een halve draad-toer
waarmede de wikkeling eindigt. Naar gelang deze halve draadtoer in de richting der wikkeling of in tegenovergestelde richting
verloopt verhoogt of vermindert de zelfinductie. Uit fig. 41 blijkt
&
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hoe men een dergelijke inrichting kan samenstellen en hoe de lus
kan bewogen worden en na de regeling bestendig in de aldus
verkregen positie blijft.
3° — Gekoppelde draadtoer. — Indien men één enkele kort
gesloten draadtoer geïsoleerd koppelt met een spoel dan wordt de
zelfinductie dezer spoel kleiner naarmate de koppeling vaster is.
De verwezenlijking geschiedt volgens fig. 42. De kortgesloten
draadtoer kan gedraaid worden,. Wanneer deze loodrecht staat
op het vlak der draadtoeren van de spoel is het effect nul, terwijl
de zelfinductie verminderd wordt naarmate de kortgesloten draad
toer meer parallel gericht is met dit vlak.
In fig. 43 bestaat de kortgesloten toer uit een koperen ring
die over het spoellichaam schuift. De zelfinductie vermindert naar
mate deze koperen ring dichter bij de wikkeling geschoven wordt.
4° — IJzerkern. — De verplaatsing van een ijzerkern binnen
in het spoellichaam kan evemeens gemakkelijk de zelfinductie der
spoel doen veranderen. Jammer genoeg zijn de ijzerverliezen zeer
hoog op de hoogste frequenties. Het is volstrekt noodig een zeer
klein ijzerkerntje te gebruiken vergeleken met de afmetingen der
spoel en bovendien moet de schijnbare permeabiliteit nog zeer
gering zijn. Zelfs met deze voorzorgen is deze inrichting niet aan
te bevelen voor frequenties hooger dan 10 mHz.
Tusschen! al deze regelmethodes verdient die met de lus nog
de voorkeur. Ze is gemakkelijk te verwezenlijken en de stabiliteit
der regeling is voldoende ; bovendien wordt de kwaliteit der spoel
slechts zeer weinig beïnvloed.
Padders. — De padders der K.G.-supers hebben altijd een
betrekkelijk hooge waarde zooals men hierna zal zien. Het is niet
praktisch gebruik te maken van -variabele padders: regelbare
luchtcondensatoren veroorloven slechts een veel te geringe capaciteitsvariatie en de regelbare micacondensatoren, vooral die met
groote capaciteit zijn veel te onstabiel. Voor de regeling bedient
men zich dan ook van vaste condensatoren bestaande uit parallel
geschakelde verzilverde micaplaatjes en men moet de capaciteit
sprongsgewijze met 50 tot 100 /x/xF veranderen. Eens de geschikte
waarde gevonden vervangt men de voorloopige padder door een
bestendige welke bestaat uit een condensator met verzilverde
micaplaatjes.
Waarden. — Ziehier enkele waarden welke als grondslag
kunnen dienen bij de verwezenlijking der éénknopsregeling der
K.G.-supers.
Deze waarden zijn noodzakelijkerwijze slechts benaderend.
Het is inderdaad moeilijk rekening te houden met de zelfinductie
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en de capaciteit welke veroorzaakt worden door de bedrading.
De aangegeven zelfinducties voor de spoelen zijn eveneens
effectieve waarden, m.a.w. ze stellen de afgeregelde spoelen voor
samen met den invloed der daaraangekoppelde kringen. Er moet
dus steeds ter plaatse worden afgeregeld zooals hierboven werd
aangetoond.
Ze stemmen overeen met het gebruik van draaicondensatoren
van HO /a/aF.

Golfbereik
MHz.

Zelfinduct.
Afstem.
Kring

1.7- 4
3.7- 7,5
7 -15
14 -30

50
14
3,5
0,8

MF= 460/480 kHz.
Zelfinduc.
Padder
oscil.
/a/aF
mh
40
13,2
3
0,78

1.300
2.200
4.500
geen padder

*
=

Mf = 1.600 kHz.
Padder
Zelfinduc.
F
oscil.
MH
30
10
2,7
0,72

600
1000
2500
6000

Daaruit blijkt dat men in het hoogste frequentiebereik geen
padder gebruikt met een M.F. van 450 tot 500 kHz. In dit geval
is de verhouding tusschen de uiterste afstem- en generatorfrequenties nagenoeg dezelfde. In deze gevallen zijn de laagste en de
hoogste punten voldoende getrimd door de zelfinductie en de
trimmer.
Bijzondere gevallen bij het trimmen.
Afzonderlijke regeling. — Dit is natuurlijk een radicale
methode om alle moeilijkheden op te heffen die men bij de éénknopsafstemming ontmoet bij K.G.-supers.
Om de afstemming van het apparaat niet te moeilijk te maken
gebruikt men identische condensatoren voor de afstemming en
den; generatorkring alsmede identische spoelen.
Wanneer nu zeer hooge frequenties te ontvangen zijn verge
leken met de M.F. dan vallen de twee afstemmingen praktisch op
dezelfde punten der afstemschalen. Men verkrijgt vanzelfsprekend,
zooals trouwens bij alle supers met gescheiden afstemknoppen
twee posities voor de generatorcondensator waarmede men een
bepaald sein kan ontvangen (hooge en lage interferentie).
Bandspreiding. — Wanneer een ontvanger geconstrueerd is
om slechts een zeker aantal vrij nauwe en uitgespreide frequentie79
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banden te ontvangen dan is de éénknopsregeling eenvoudiger.
Beschouwen we b.v. de frequentieband van 5,9 tot 6,4 mHz.
Met een M.F. van 500 kHz is dan de generatorfrequentie gelegen
tusschen 6,4 en 6,9 mHz. De verhoudingen der uiterste afstemen oscillatorfrequenties zijn respectievelijk 6,4/5,9 = 1,084 en
6,9/6,4 = 1,078. Ze zijn dus bijna identisch en ze zouden nog
minder gaan verschillen voor hcogere frequenties. Het volstaat
dan ook de afstem- en oscillatorkringen zoo in te richten dat door
de bediening van den condensator ze respectievelijk de afstem
ming van 5,9 tot 6,4 en van 6,4 tot 6,9 mHz mogelijk maken,
m.a.w. ze te trimmen op het « hoog » en het « laag » punt van
het afstembereik ten einde een voldoende afregeling te verkrijgen.
§7.

Enkele

K. G. - s u p e r s.

Hierna zullen we de beschrijving geven van enkele K.G.supers met hun schakelschema en de waarden van de verschil
lende bouwdeelen.
In deze beschrijvingen zullen we echter de waarde voor de
afstem- en oscillatorkringen niet opgeven omdat hierin een te
groo£e variëteit van oplossingen mogelijk zijn. Deze zal vooral
afhankelijk zijn van de wenschen van den constructeur en van de
gebruikte bouwdeelen : uitwisselbare of omschakelbare spoelen,
bandspreiding, aantal ontvangbereiken, waarde der draaicondensatoren, enz.
De hierna beschreven schakelschemas werden zoo gekozen
dat de lezer in deze reeks bijna al de speciale oplossingen vindt
welke in den loop der algemeene studie werden opgegeven.
Ongetwijfeld kunnen deze onderling gecombineerd worden
en men kan b.v. het H.F.-deel van de ééne schakeling en het
M.F. en! L.F.-deel van de andere nemen en ze in één enkel appa
raat verwerken.
I
Voor geen enkel der schakelschemas hebben we de voeding
opgegeven. De lezer vindt in hoofdstuk VII de volledige beschrij
ving van voedingsblocs welke voor deze verschillende ontvan
gers geschikt zijn.
Wij willen er hier nog even aan herinneren dat een afzon
derlijke voeding in beginsel altijd de voorkeur verdient.
Men zal bemerken dat in al de schakelschemas twee klemmen
A en A’ voorzien werden welke verbonden zijn met de antenneprimaire. Hierdoor kan men gebruik maken van een dipoolantenne (zie hoofdstuk VIII). In geval men een gewone antenne
gebruikt dan wordt klem A’ verbonden met klem T (chassis of
massa van den ontvanger).
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Deze ontvanger werd ontworpen voor telefoonontvangst der
korte golf (telegrafie en telefonie) en dit wel in de best denkbare
voorwaarden mt een zoo beperkt aantal lampen.
Het apparaat kan gebouwd worden in zeer klein formaat wat
het bizonder geschikt maakt als draagbare ontvanger.
Het volledige schakelschema met de verschillende waarden
geven we als fig. 44.
Frequentóewisselmg. — Bij uitzondering werd hier gebruik
gemaakt van een converterschakeling met één enkele lamp. De
daartoe gebruikte lamp C is een triode-hexode ECH3. Met deze
gecombineerde lamp die er in feite twee bevat in dezelfde balon is
de frequentieschommeling niet groot (althans niet op frequenties
tot in de buurt van 20 MHz) indien men elke koppeling tusschen
de afstem- en generatorkringen vermijdt. Deze kringen worden
bijgevolg zorgvuldig onderling afgeschermd.
De roosterstroom der oscillatorlamp wordt gemeten door
inschakeling van een mA-meter tusschen R3 en de massa. De
stroom mag niet sterker zijn dan 200 tot 400 /xH.
Middenfrequentie. — Deze bedraagt 460 tot 500 kHz. De
twee transformatoren T, en T2 zijn beiden koppeltransformatoren
(wegens de gebruikte detectiemethode). Men neemt hiervoor
prima bouwdeelen die men met behulp der magnetische permeabi
liteit kan regelen.
De selectiviteit van den L.F.-versterker kan door het gebruik
van terugkoppeling verhoogd worden. Deze ontstaat door koppe
ling tusschen rooster- en plaatkring van de L.F.-lamp zooals dit
in hoofdstuk III paragraaf 7 werd verduidelijkt. Ze is regelbaar
met behulp van potentiometer P die tevens als sterkteregelaar
dient.
De M.F.-lamp is een EF5.
Deibctie. — Om een maximum selectiviteit en versterking te
verkrijgen uit de eenige M.F.-trap gebruikt men plaatdetectie
waardoor de secondaire van transformator T2 niet belast wordt.
De detectorlamp is slechts één der elementen van de Amerikaansche dubbele triode 6C8 (element 1 waarvan de roosterklem boven
op de ballon gelegen is). De koptelefoon wordt rechtstreeks in
den plaatkring van dit element geschakeld, maar men kan ook
één der filterschakelingen gebruiken waardoor men de koptelefoon
afzondert van de hooge spanning zooals beschreven werd in
hoofdstuk II bij de bespreking der teruggekoppelde ontvangers.
Interfcrentic-oscillator. — Deze is gevormd uit het andere
element van de 6C8. Door het feit dat de detector en de oscillator
81
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in één enkele ballon zijn ondergebracht wordt elke bizondere
koppeling tusschen deze twee organen overbodig.
Stroomverbruik. — Plaatspanning (250 V) : 25-tot 30 mA.
Gloeistroom (6,3 V) : 0.7 mA.
Een zeer klein voedingsbloc volstaat dus voor dezen ontvan
ger waardoor het eveneens mogelijk wordt er een draagbaar toestel
van te vormen.
Varianten. — De menglamp ECH3 kan worden vervangen
door een 6K8 of een 6E8, zoo kan ook de M.F.-lamp een 6K7
zijn. Het is moeilijk een lamp te vinden om de dubbele triode 6C8
te vervangen ; in deze lamp moeten twee afzonderlijke kathodes
zijn.
Indien men alleen telefonie wenscht te ontvangen is vanzelf
sprekend de interferentie-oscillator overbodig. In dat geval kan
men de 6C8 vervangen door het triode-deel van een EBC3 of
van een 6C5.
§9.
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Z c v e n 1 a m p s K. G. - s u p e r
telefonie.

!

voor

De naam alleen wijst er reeds op dat deze ontvanger speciaal
bedoeld is voor de ontvangst van de telefonieuitzendingen op
korte golf. Een interferentie-oscillator is dus niet ingebouwd. Het
is echter bizonder gemakkelijk dezen ontvanger om te bouwen
voor de ontvangst van telegrafie door toevoeging van deze scha
keling.
Het schakelschema van dit apparaat met de verschillende
waarden der bouwdeelen geven we als fig. 45.
De ontvanger heeft geen H.F.-trap om het trimmen te vereen
voudigen. De verhouding tusschen de sein- en de spiegelfrequentie
is evenwel gunstig door het feit dat de M.F. 1600 kHz bedraagt.
Frequentierwisseling. — Hiervoor worden twee lampen
gebruikt : de menglamp is een speciale heptode EH2 en de oscillatorlamp O is een triode 6J5. Met deze combinatie verkrijgt men
een uitstekende frequentiewisseling die geheel vrij is van frequentieschommeling. De stroom van het injectierooster (die men kan
meten door een fJK meter aan te sluiten tusschen weerstand R3 en
de massa) mag niet minder dan 30 pA bedragen met een waarde
voor R3 van 500.000 X} zooals is aangegeven. De 6J5 genereert
gemakkelijk en. bijgevolg kan men dit resultaat zonder eenige
moeilijkheid verkrijgen. In het schema valt verder op te merken
dat de afgestémde plaatkring parallel geschakeld wordt met de
voeding.
Middenfreq^ieutie. — Deze wordt geregeld op 1600 kHz ; de
midden frequentversterker bevat twee lampen MFl en MF2 ; ze
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* zijn beiden van het type EF5, waarvan de twee schermroosters
— evenals dat van de EH2 — gevoed worden over een algeraeene spanningsdeeler waarvan het verbruik vrij groot is.
Alle kringen worden zorgvuldig ontkoppeld om wild genereeren en terugkoppeling te vermijden, wat een noodzakelijke
voorwaarde is voor het M.F.-deeel teneinde kwaliteitsontvangst
te kunnen verkrijgen.
De roostervoorspanning der M.F.-lampen is instelbaar door
potentiometer P,, waardoor men tevens de gevoeligheid kan
regelen zoodra de ASR-kringen uitgeschakeld zijn.
Detectie en ASR. — Detectorlamp D die eveneens dient als
L.F. voorversterker is een dubbele diode-triode EBC3. Een der
diodeplaten wordt gebruikt voor de geluidsdetectie terwijl de
andere dient voor het verkrijgen van de ASR-spanning. Deze
laatste is vertraagd met 4 tot 5 V ongeveer nl. met de waarde
der voorspanning der EBC3.
De ASR werkt uitsluitend in op de twee M.F.-trappen. De
werking ervan kan naar willekeur worden opgeheven door scha
kelaar S.
Afstem-indicator.
De indicator,I is een kathodeklaver
EM4 met dubbele gevoeligheid die in de ASR-lijn geschakeld is.
Hierbij dient opgemerkt te worden dat de indicator ook normaal
functionneert, zelfs indien de ASR in de M.F.-trappen uitgescha
keld is.
L.F.-deel. — Het triode-deel van de EBC3 vormt de voor
versterker. De L.F.-uitgangstrap bestaat uit een pentode EL3N
waarmede een luidspreker verbonden is (belastingsimpedantie
7000 n).
Door klink J kan men een koptelefoon verbinden met de uitgangsklemmen van de EBC3 en hiermede onderbreekt men auto
matisch de modulatie van de eindlamp.
SüroQinrvierbruik. — Plaatspanning (250 V) : 80 mA ong.
Gloeistroom (6,3 V) : 2,3 A.
Hierbij dient het verbruik der schaalverlichtingslampen
gevoegd te worden indien zulke lampjes gebruikt worden.
Varianten. — Men kan aan dit toestel een H.F.-trap toe
voegen bij voorkeur een lamp EF8 (zie schakelschema in de vol
gende paragraaf).
Voor telegrafie-ontvangst kan men de noodige interferentieoscillator toevoegen. De oscillatorlamp moet een triode of een
pentode zijn die gekoppeld wordt met de detectordiode zooals in
het vorige hoofdstuk werd beschreven.
Een zeer elegante oplossing bestaat in het gebruik van het
triodedeel der EBC3 als interferentie-oscillator. De kathode wordt
85
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R,
R2
R,
R\
RRg
R.
Rg
R0
R10
Ru
Rj0
R13
R„
Rl5
Cj
C2

= 100.000 o; 0,25 W.
= 300 n ; 0,25 W.
= 3.000 n ; 0,25 W.
= 500 r* : 0,5 W.
= 15.000 fl ; 1 W.
= 50.000
0,25 W.
= 20.000 n ; I W.
= 5.000 a ; 0.25 W.
= 10.000 n ; 5 W.
= 250.000 & ; 0,25 W.
= I W£l ; 0,25 W.
= 50.000 n ; 1 w.
= 450 n; 0,5 W.
=l,5Mfl; 0,25 W.
== 1,5 Nn ; 0,25 W.
= 0,05 ^F ; papier.
=0,1 /xF ; papier.

C3
C4
C0
Cfl
C7
Cs,
Pj

= 50 pp? ; mica.
= 2000 ^F ; mica.
t=3 100 fjJF ; mica.
=0,02 pF; papier.
= 25 j/.F; chemisch; L.S.
CJ, Cc : zie tekst.
= potentiorneter 10.000 fl;
draadgewikkeld.
P2 = potentiorneter 1 f/fl ; grafiet
log.
P3 = potentiorneter 3000 fl; draad
gewikkeld.
P4 = potentiorneter 50.000 ,Q; grafiet
S1, S3, S4 = eenpolige onderbrekers.
S2 = éénpolige omschakelaar.
J = klink met drie veeren - een
onderbreking.
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aldus automatisch verwezenlijkt in de lamp zelf. In dit geval zou
men een afzonderlijke voorversterkerlamp moeten toevoegen (6J5
of 6C5) om het triode-deel van de EBC3 te vervangen.
De europeesche lampen kunnen eveneens vervangen worden
door amerikaansche 6L7 in de plaats van EH2, 6K7 in plaats van
de EF5 enz... De waarden der bouwdeelen welke met deze lampen
gebruikt worden vindt men op het schema van fig. 46.
§10.
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Dit apparaat bevat alle denkbare verfijningen voor een zoo
goed mogelijke korte-golf ontvangst in verband met den huidigen
stand der techniek : Ruischvrije H.F.-preselector, twee M.F.-trappen met kristalfilter, storingseliminator enz.
Het volledige schakelschema met de waarden der bouw**
deelen geven we als fig. 46.
H.F.-dde^. — Om een betere verhouding tusschen de sein
en de spiegelfrequentie te verkrijgen werd een voorselectortrap
gebruikt. De gebezigde H.F.-lamp is een EF8 die bijna ruischvrij
is en een uitstekende verhouding tusschen sein en geruisch ver
zekert. In de EF8 word rooster nr 2 en 4 met de kathode verbon
den, teneinde een juist, automatisch regelgebied te verkrijgen.
Freguentiewisseling. — Vanzelfsprekend worden hiervoor
twee lampen gebruikt. Menglamp M is een 6L7 en de oscillator
O is een 6J5. De stroom in het injectierooster in de 6J7 mag niet
minder bedragen dan 300 /xA.
87.
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Middenfrequentdeel. — Dit bestaat uit twee versterkertrappen MF1 en MF2 waarin voor elk een lamp 6K7 gebruikt wordt.
Door de aanwezigheid van een kristalfilter wordt telegrafie-ontvangst en ook de spraak in telefonie mogelijk in /de ongunstigste
voorwaarden. De schakeling met den kristalfilter bevat de
ingangstransformator Cj en de uitgangstransformator C, alsmede
de selectiviteitscondensator C en de rejectiecondensator C Dit
geheele apparaatje kan men gereedgemaakt koopen bij specialisten
(National, Hammarlund, Meisner, Sickles, enz...). De transforma
toren T3 en T4 moeten van zeer degelijk fabrikaat zijn met lucht
trimmers.
Voor de middenfrequentie neemt men bij voorkeur 1600 kHz
waarmede een behoorlijke ontvangst mogelijk is. Voor telefonie
mag men wel geen natuurgetrouwe weergave verhopen met de
kristalschakeling op de minimum selectiviteit, maar men verkrijgt
de beste verhouding tusschen sein- en spiegelfrequentie.
Men kan ook 450 tot 500 kHz als middenfrequentie gebrui
ken waarmede men een maximum-selectiviteit verkrijgt voor het
geval dat het apparaat speciaal moet dienen voor telegrafie-ontvangst.
Kristalunits voor de twee middenfrequenties zijn verkrijgbaar.
Süoringseliminator. — Men heeft een storingseliminator vol
gens de Dicker schakeling (zie hoofdstuk III paragraaf 8) in het
schakelschema voorzien. Lamp S is een 6N7 waarvan de twee
elementen parallel geschakeld zijn. Door uitschakelaar S4 kan de
storingseliminator naar willekeur worden uitgeschakeld. Hierbij
is op te merken dat de 6N7 zoo dicht mogelijk bij de detectorlamp
6H6 moet gemonteerd worden tneeinde de verbindingen zoo kort
mogelijk te maken. Uitschakelaar S4 moet eveneens dicht bij dit
deel van het apparaat gemonteerd worden. Om deze laatste eisch
te kunnen vervullen is het vaak noodig deze schakelaar op afstand
te bedienen.
Lnterferentie-oscillator. — Lamp BO is een 6J5 (of een 6C5).
De schakeling is klassiek ; de oscillator is gekoppeld met de detectie-diode over en kleine condensator Cc. Uitschakelaar S3 dient
voor de interferentie-oscillator.
Deéejc&e en ASR. — De twee functies worden vervuld door
de twee platen van de dubbele diode 6H6. De kathode van de
ASR-diode verkrijgt een variabele voorspanning door tusschenkomst van potentiometer P3 waarmede men een variabele ver
traging van 0 tot ong. 6 V kan verkrijgen.
Door omschakelaar S2 kan de ASR naar goeddunken uitge
schakeld worden. De gevoeligheidsregeling gebeurt dan met
88
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potentiometer Pi waardoor de voorspanning der H.F.- en M.F.lampen gewijzigd wordt.
i i L-F.-deel. — jHet schakelschema
.
, is klassiek. Als voorversterkerlamp BF1 wordt een 6C5 gebruikt en als eindlamp BF2 een
6F6. De impedantie van een luidspreker bedraagt 7000 Q Een
koptelefoon kan worden ingeschakeld na de 6C5. met behulp van
een klink J waardoor tegelijkertijd de modulatie van de eindlamp
onderbroken wordt.
Afstemindicator. — Ook hier is deze indicator, I, een kathodeklaver EM4 met dubbele gevoeligheid. Deze is eveneens gescha
keld zoo dat hij nog functionneert zelfs wanneer de ASR is uitge
schakeld.
Stroomverbruik. — Zooals het voor een dergelijke ontvanger
te verwachten is verkrijgt men hier een tamelijk hoog stroomver
bruik : ong. 90 mA bij een plaatspanning van 250 V en bijna 4 A
bij 6,3 V voor de lampgloeidraden.
Het gebruik van een voedingsbloc met automatische spanningsregeling is hier ten zeerste aan te bevelen om een maximum
rendement te verkrijgen.
Varianten. — De menglamp 6L7 kan worden vervangen door
een EH2 en de M.F.-lampen 6K7, kunnen vervangen worden
door de EF5. In het schakelschema van fig. 45 vindt men de hier
voor geschikte waarden. De 6H6 kan men zonder eenige wijzi
ging vervangen door een EB4.
De uitgangstrap biedt een ruim gebied voor varianten. De
eindlamp kan even goed een E3L3, een EL5, een 6V6 of een 6N6
zijn. Men kan eveneens indien men een sterkere luidsprekerontvangst wenscht een uitgebalanceerde eindtrap gebruiken.
§11.

Zeslamps K. G. - super voor
batter ij voeding.

Ondanks het feit dat reeds dezen ontvanger zoowel aan
plaat- als aan gloeistroom zeer weinig eischen stelt bevat hij toch
de noodige verfijningen die van een speciale K.G.-ontvanger ver
langd worden. Dit merkwaardig resultaat werd verkregen door
het gebruik van de 1,4 V batterijlampen.
Eenj batterij van 90 V voor een stroomverbruik van 10 mA
en een droge cel van 1,5 V voor een stroomverbruik van 300 mA
verzekeren de stroomlevering gedurende minstens drie maanden
tegen gemiddeld twee tot drie uren luistertijd per dag.
Het volledige schakelschema met de waarden is afgebeeld in
fig. 47.
Frequentiewisseling. — Deze wordt verkregen door twee
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lampen. De converters (menglampen) van de 1.4 V serie vertoonen een zeer hinderlijke frequentieschommeling.
De menglamp M is een 1A7 die normaal gebruikt wordt als
menglamp. Het anoderooster (nr 2) blijft in dit geval ongebruikt
en wordt niet verbonden. Do oscillatorlamp O is een 1G4 die kan
worden vervangen door een als triode geschakelde 1A5. De locale
trilling wordt naar rooster 1 van de 1A7 gevoerd (oscillatorrooster).
De combinatie 1A7-1G4 levert een veel betere frequentiewisseling dan die met een enkele 1A7 verkregen zonder dat hier
door een hooger plaatstroomverbruik het gevolg van is ; het eenige
nadeel is gelegen in de verhoogde gloeistroom van de 1G4 (50
mA).
De roosterstroom gemeten tusschen R2 en de massa is gelegen
tusschen 30 en 60 mA.
M.F.-déeJ. — Dit bevat slechts één enkele versterkertrap.De M.F.-lamp is een pentode 1N5. De M.F. wordt geregeld op
450 tot 500 kHz waarbij zeer degelijke transformatoren gebruikt
worden. Evenals in de kleine drielampsontvanger hierboven
beschreven wordt ook hier gebruik gemaakt van de M.F.-terugkoppeling om de selectiviteit te verhoogen indien dit noodzakelijk
is (telegrafie).
De terugkoppeling wordt juist op dezelfde wijze verkregen
door een koppeling tusschen plaat en rooster van de M.F.-lamp.
Ze is regelbaar met behulp van potentiometer Plf waarmede de
voorspanning van de 1N5 geregeld wordt.
Detectie en ASR. — Door de detectorlamp D worden de
twee functies van diodedetector en van L.F.-voorversterker ver
vuld. Het is een diode-triode 1H5.
De ASR werkt alleen in op de M.F.-trap. Hij kan naar goed
dunken uitgeschakeld worden door omschakelaar S,.
Interfenontie-oscillatior. — Voor dezen oscillator wordt de
lamp BO d.i. een triode 1G4 gebruikt. Deze is met de diodeplaat
van de 1H5 gekoppeld over de kleine condensator Cc (zie hoofd
stuk III).
L.F.-deel. — De voorversterker bestaat uit het triodedeel van
de 1H5. Deze is gekoppeld met de eindlamp waarvoor een 1A5
gebruikt1 is. Dit is een lamp met een vermogen van 0,1 W die een
kleine electromagnetische luidspreker of een electrodynamische
met permanente magneet kan doeti werken. De belastingsimpedantie bedraagt 25.000
Met behulp van klink J kan men een
koptelefoon in de plaats van den luidspreker schakelen.
Allerlei. — Al de lampen van dezen ontvanger functionneeren zonder voorspanning, d.i. een van de talrijke voordeelen
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der 1,4 V lampen. Uitzondering hierop maakt de eindlamp 1A5
die met een voorspanning van 4,5 V werkt. Deze voorspanning
wordt verkregen door de spanningsval in de schakeling R10-Pr
De waarde van R10 wordt zoo geregeld dat het potentiaalverschil
tusschen de massa en —HS precies gelijk zij aan 4,5 V, terwijl
de ASR ingeschakeld is, zonder sein en de interferentieoscillator
uitgeschakeld. De waarde van R10 bedraagt ong. 200
Stroomverbruik. — Plaatspanning (90 V) : 7 tot 8 mA.
Gloeistroom (1,5 V) : 300 mA.
Varianten. — Stelt men alleen belang in telefonie-ontvangst
dan is het vanzelfsprekend niet noodig een lamp te voorzien voor
de interferentie-oscillator. De gloeistroom wordt aldus met 50 mA
verminderd. Men kan overigens het stroomverbruik van lamp BO
verhinderen, wanneer deze niet in gebruik is, met behulp van een
tweepolige uitschakelaar waarmede tegelijkertijd de gloei- en de
plaatspanningen van deze lamp worden weggenomen.
De eindlamp 1A5 kan vervangen worden door een 1C5 die
twee maal krachtiger is maar die een gloeistroom verbruikt van
100 mA in de plaats van 50 en die ook aan plaatstroom iets meer
verbruikt. De 1C5 verkrijgt een voorspanning van 7 V terwijl de
belastingsimpedantie 9000 n moet bedragen.
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HOOFDSTUK V

VERBETERING AAN DE
CONCERTONTVANGERS
§1.

De ontvangst der korte golf m t t
gewone ontvangers voor o m r o 'e, p en lange golf.

De gewone coneertontvangers met één of zelden met twee
korte-golfbereiken geven niet altijd voldoening op de korte golf.
Er is een zeker aantal oorzaken voor deze zwakheid op de
korte golf :
1° — In een zeker aantal goedkoope ontvangers werd het
K.G.-bereik slechts bijgevoegd als verkoopargument meer dan
voor het werkelijke gebruik ervan. Men heeft hierbij verondersteld
dat de luisteraar toch niet zou luisteren op korte golf. Gelukkig
komt dit thans zeldzamer voor.
2° — Met de meeste coneertontvangers kan men op de korte
golf doorgaans wel de krachtigste stations behoorlijk ontvangen,
maar deze ontvangst geeft toch niet altijd bevrediging. Een te
groote bezorgdheid voor den kostprijs heeft vele constructeurs er
toe geleid goedkoope afstemunits te gebruiken waarmede de korte
golf praktisch onmogelijk behoorlijk kan getrimd worden.
Bij de meeste dezer units vindt men slechts één afstemtrimmer en één oscillatortrimmer op den draaicondensator. Deze trim
mers worden geregeld voor de omroepgolf terwijl het speciaale
trimmen voor de korte golf hierbij een onmogelijkheid is. Zelfs
in de zelden voorkomende gevallen waar een regeling der zelfinductie der K.G.-spoelen voorzien werd met behulp van een
koperen ring of van een ijzerkern is het trimmen in de K.G.-band
slechts op één enkel punt der afstemschaal te bereiken ; het overige
van het afstembereik mist elke overeenstemming tusschen afstemen oscillatorkring.
Om deze onvermijdelijke trimgebreken eenigszins te milderen
wordt doorgaans met zeer vaste antennekoppeling gewerkt.
De werking van den afstemkring wordt daardoor denkbeel
dig en de verhouding tusschen de sein- en de spiegelfrequentie
zeer ongunstig. Bovendien is de werking nog sterk afhankelijk
van de gebruikte antenne.
93

Tenslotte bestond er nog een neiging om zeer kleine afstemunits te gebruiken waarin de spoelen gewikkeld werden op zeer
kleine kokertjes «die vaak nog met een dikke laag was of vernis
bedekt werden en waarbij elk spoor van afscherming tusschen
de afstem- en oscillatorspoelen ontbrak.
3° — Een zeker aantal ontvangers nochtans bevat een behoor
lijk geconstrueerd K.G.-deel dat oorspronkelijk goed getrimd werd.
Met een dergelijke ontvanger verkrijgt men veel betere resul
taten dan gewoonlijk bekomen worden door andere toestellen. Ze
zijn echter nooit heelemaal zoo goed dan die welke men verkrijgt
met een speciaal voor korte golf gebouwd toestel.
In de eerste plaats is de juiste regeling van de K.G.-band in
toestellen waarin de K.G.-spoelen samen gemonteerd zijn met de
omroep- en lange golfspoelen doorgaans niet zeer stabiel en het
hertrimmen der kringen dient herhaaldelijk ondernomen te wor
den.
Vervolgens is de K.G.-band in ontvangers waarmede tevens
omroep- en langegolf kan ontvangen worden te ruim (de verhou
ding tusschen de uiterste frequenties bedraagt wel 3), zoodat de
verhouding L/C der kringen te hoog is op de hooge frequenties
en te klein op de lage.
Anderzijds wordt een aanzienlijk « pulling »effect veroorzaakt
door het feit dat de frequentiewisseling in één enkele lamp
gebeurt en tenslotte is de M.F.-•versterking met één enkele trap
zelden voldoende voor zwakke K.G.-stations en in geen geval is
met dergelijke ontvangers een telegrafieuitzending binnen te halen.
In doorsnee, behoudens de uitzonderingen vermeld onder 3
is met gewone handelsontvangers op de korte golf niet veel te
bereiken.
§2.

Verbetering

der

concert ontvangers

Het is bijna altijd mogelijk de ontvangst in het K.G.-bereik met
een concertontvanger te verbeteren en zonder groote moeilijk
heden behoorlijke ontvangst te verkrijgen op voorwaarde dat de
ontvanger, in zijn geheel beschouwd, behoorlijk geconstrueerd is.
Het ligt voor de hand dat het eerste geval, aangehaald in
de vorige paragraaf, bijna altijd wijst op een gebrekkige construc
tie en dat elke verbetering in de K.G.-band aangebracht minstens
sterk gehandicapeerd is door de slechte kwaliteit van den ont
vanger.
Daarentegen zal men met de ontvangers vermeld onder nr 3
van de vorige paragraaf veel minder succes kunnen boeken ; het
volstaat inderdaad de korte-golf opnieuw te trimmen wat altijd
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mogelijk is dank zij de goede uitvoering van het apparaat. Men
verkrijgt hiermede dan ook altijd de oorspronkelijke kwaliteit der
ontvangst.
Laten we even van naderbij onderzoeken wat men doen kan
om een defecte ontvanger te verbeteren.
Het eerste wat men ondernemen kan is het zorgvuldig hertrimmen, zoowel van het M.F.- als van het K.G.-deel.
Het trimmen van het M.F.-deel is doorgaans niet moeilijk ;
sommige wijzigingen zullen vaak noodzakelijk zijn om het hertrimmen van de korte-golf te kunnen uitvoeren.
In de eerste plaats is het noodzakelijk dit trimmen mogelijk
* te maken m.a.w. indien er geen onafhankelijke afstem- en oscillatertrimmers voor de korte golf in het toestel aanwezig zijn zal
men deze aanbrengen.
Verder zal het bijna altijd noodig zijn de K.G.-spoelen juist
af te regelen. Hoe men deze spoelen afregelt werd uitvoerig
behandeld in het boek « Trimmen van éénknopsontvangers » en
in de volgende paragraaf zullen we de algemeene principes ervan
herinneren.
Vermits men de oorspronkelijke spoelen toch moet wijzigen
zal men er goed aan doen indien zulks mogelijk is en indien ze
op te kleine spoellichaampjes gewikkeld zijn of niet voldoende
bereikbaar zijn, ze te vervangen door betère spoelen.
Ziehier de gegevens voor gemakkelijk te vervaardigen zeer
degelijke spoelen : de gebruikte spoellichamen zijn kokers van
16 mm uitwendige diameter met een ondiepe draad besneden
waarvan de spoed 150/100 bedraagt. Om deze spooelen gemakker
lijk fijn af te regelen, zijn de afstemkringen uitgevoerd met een
regellus (zie hoofdstuk IV paragraaf 6 - fig. "11).
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Afstemspoel.

Rooa‘i^rla*i,ng : 10 tot 11 toeren in de schroefdraad, plus regellus.
Draad van 0,6 tot 0,8 mm met éihaille-isolatie.
Antennesp^el; 30 toeren, kleine honingraat of spiraalvorm met
aaneengesloten toeren, draad 0,12 tot 0,15 mm met dubbele
zijde-isolatie op ong. 3 mm van den chassisKant van den
roosterkring.
Oscillatorspoel: afgestemde kring: 10 toeren (oscillatorfrequentie
grooter dan de seinfrequentie) tot 12 toeren (oscillatorfre
quentie lager dan de seinfrequentie), in den schroefdraad
plus regellus. Draad 0,6 tot 0,8 mm émaille-isolatie.
Terugkoppeling: 4 tot 7 toeren koperdaad 0,12 tot 0,15 mm met
dubbele zijde-isolatie gewikkeld tusschen de toeren van den
afgcstemden kring aan de chassiszijde.
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Om liet even welke spoel nu gebruikt wordt is het noodig
de werking van den oscillator te controleeren. In bijna alle mengschnkelingen waarbij slechts één enkele lamp gebruikt wordt ver
krijgt men de optimumwaarde der oscillatorspanning met een
oscillatorroosterstroom van 200 tot 300 /xA (deze wordt gemeten
met behulp van een mA-meter in serie met de roosterlek en de
kathode van de menglamp), voor de courante lekweerstand van
50.000 a
Met een zeer ruim K.G.-bereik is het onmogelijk een constante
locale oscillatorspanning te verkrijgen. Ze is altijd veel hooger op
de hooge frequenties dan wel op de lage.
Indien men de waarde der terugkoppeling verhoogt om de
juiste oscillatorspanning te verkrijgen op de lage frequenties dan
blokkeert de oscillator bijna altijd op de hoogere frequenties ten
gevolge van eigen resonantie der terugkoppelspoel (zie hoofdstuk
III, paragraaf 2). Men zal zich dus tevreden moeten stellen met
een compromis en in de 50 m-band zal men vaak een oscillator
roosterstroom van slechts 100 /xA moeten aanvaarden terwijl deze
kan stijgen tot 500 /xA en meer in de 19 m-band.
Het is altijd goed de gewone trimmers met mica-isolatie te
vervangen door luchttrimmers. Er bestaan er die zonder de eigen
schappen te bezitten van speciale H.F.-deelen een uitstekende sta
biliteit verzekeren en die, wat van zeer groot belang is, zeer
geringe afmetingen bezitten.
Het is eveneens goed de mengschakelingen met heptodes of
octodes te vervangen door andere schakelingen met triode-hexode
of triode-heptode.
Voorbeelden : 6A8 door 6K8, 6J8 of 6E8, EK2 en EK3 door
ECH3. Het is niet noodig hiervoor de lamphoudrs te vervangen
maar er moet toelkens in de omroep- en de korte-golf bijgetrimd
worden. Deze lampen functionneeren beter op hooge frequentie
en verminderen het « pulling »effect.
Bij de meeste ontvangers voor korte-, omroep-, en lange golf
wordt het «pulling »effect grootendeels veroorzaakt door een
rechtstreeksche inductie tusschen de afstem.- en de oscillatorspoeJen. In de mate van het mogelijke zal men dus deze spoelen door
een afscherming van elkaar scheiden of ze toch tenminste zoo
plaatsen dat hun wederzijdsche inloed tot een minimum herleid is.
Men verkrijgt dit door ze zoo te monteeren dat hunne assen lood
recht op elkaar staan.

i

<)(>

';

1,1 II

Afregeleto der spoc'len, en
§3.
trimmen van hfet K. G. ^bereik van een
Ion vanger voor alle golflengte

5!
.

Een volmaakte afregeling is volstrekt noodzakelijk om een
goed rendement te verkrijgen op de korte golf. In de meeste han
delsontvangers is daartoe een heraanpassing der oorspronkelijke
spoelen noodig, soms zelfs de vervanging door nieuwe spoelen
die eveneens aan te passen zijn.
Wij zullen hier de beginselen herinneren waarop de bewer
kingen berusten maar voor uitvoeriger toelichting verwijzen we
naar ons leerboek van het trimmen der éénknopsontvangers.
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Afregeling der afstemspoel

Men zorgt eerst voor een afzonderlijke afstemming van de
oscillator- en de afstemkringen ; een meetzender wordt met de
antenneklem verbonden over de kunstmatige antenne die men des
noods kan vervangen door een niet inductieve weerstand van
400 Xi. De meetzender wordt afgestemd op 15 MHz. De afstemnaald wordt op het merkpunt 15 MHz ingesteld (onderste grens
van den 19 m-band). De ontvangst; verkrijgt men door het bedie
nen van den oscillator alleen en men regelt de afstemtrimmer op
maximum.
Vervolgens regelt men den meetzender op 6 MHz; door het
bedienen van den afzonderlijken condensator stemt men den ont
vanger af en men zoekt de grootste geluidssterkte door het ver
plaatsen der afstemnaald. Indien dit maximum verkregen wordt
wanneer de afstemnaald juist op de merkstreep 6 MHz staat
(onderste grens van den 50-m band) dan is de afstemspoel juist.
Wanneer het maximum verkregen wordt met de naald op een
hoogere frequentie dan is de zelfinductie der spoel te groot. Ver
krijgt men dit daarentegen op een lagere frequentie dan is ze te
klein.
In de twee gevallen wordt de afstemspoel gewijzigd in den
gewenschten zin en men herbegint al de bewerkingen : regeling
van den trimmer op 15 MHz en controle van de zelfinductie op
6 MHz tot deze twee frequenties op maximumsterkte ontvangen
wordt met de afstemnaald op de correspondeerende merkstrepen
der afstemschaal.
Bemerking. — Het sein van den meetzender kan ontvangen
-worden in twee posities van den oscillatorcondensator (oscillatorfrequentie boven- en onder de zenderfrequentie). Het is geheel
onverschillig* althans op dit oogenblik, of men de ééne of !de
andere gebruikt voor de regeling van den afstemkring.
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Ontmoet men enkele moeilijkheden bij de ontvangst van de
frequentie 15 MHz tengevolge van de lengte der verbindingen met
den afzonderlijken condensator dan volstaat het deze frequentie
harmonisch te ontvangen. De condensatorplaten zijn dan meer
ingedraaid zoodat de oscillatorfrequentie slechts 7,5 MHz bedraagt.
2° Aanpassing der oscillatorspoel.
In de eerste plaats moet men bepalen of men de onderste of
de bovenste oscillatorfrequentie zal nemen.
a) oscillatorfrequentie lager dan de seinfrequentie :
Door deze methode die algemeen wordt toegepast in de han
delsontvangers vereenvoudigt het trimmen dat slechts in twee
punten geschiedt. De aldus verkregen resultaten zijn niet optimum
maar toch zeer voldoende voor een ontvanger zonder H.F.-trap.
De ontvanger is nog met een afzonderlijke condensator voor
zien en. men noteert zeer precies de posities der afstemnaald welke
overeenstemmen met de juiste resonantie van den afstemkring
voor 6 en 15 MHz. Hiertoe plakt men een stuk gegomd papier
op de afstemschaal. De ontvanger wordt dan terug als éénknopsontvanger geinstalleerd. In de oscillatorkring maakt men geen
gebruik van een padder.
De meetzender is afgestemd op 15 MHz, de oscillatortrimmer
wordt zoo ingesteld dat men het 15 MHz-sein ontvangt op het
zoo even aangeteekende merkstreepje. Men vergewist zich of de
verkregen ontvangst wel de werkelijke frequentie maar niet de
spiegelfrequentie is (zie Leerboek van het trimmen Hoofdstuk V).
Vervolgens stemt men den meetzender af op de frequentie
6 MHz. Wordt het sein ontvangen wanneer de afstemnaald pre"
cies op de merkstreep 6 MHz staat da is de oscillatorspoel juist.
De zelfinductie is te groot indien de ontvangst verkregen wordt
met de naald onder deze merkstreep en te gering in het tegenover
gestelde geval.
In beide gevallen wordt de oscillatorspoel bijgeregeld in de
goede richting, men regelt den trimmer opnieuw op 15 MHz en
men controleert de zelfinductie op 6 MHz enz. tot deze twee fre
quenties zeer juist op de twee daarmede overeenstemmende
afstemstrepen ontvangen worden.
b) Oscillatorfrequentie hooger dan de afstJemfrequentie.
Met deze methode kan men afregeling in drie punten ver
krijgen. Ze levert dan ook betere resultaten op. Het afregelen
van de oscillatorspoel is alleen wat moeilijker.
De ontvanger wordt met een bijkomende condensator uitge
rust zooals in het vorige geval en men merkt zorgvuldig den stand
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der afstemnaald op de schaal wanneer de afstemkring juist in
resonantie treedt voor de frequenties 6, 10 en 15 MHz. Dan wordt
de ontvanger terug omgeschakeld tot éénknopsontvanger waarbij
de oscillatorkring gemonteerd wordt met een vaste padder van
3000 /x/xF.
De meetzender is geregeld op 15 MHz ; de oscillatortrimmer
wordt zoo ingesteld dat men het werkelijke sein op de merkstreep
15 MHz ontvangt. Nu stemt men den meetzender af op 6 MHz en
men controleert de ontvangstpositie. Indien de frequentie 6 MHz
niet juist op de merkstreep ontvangen wordt dan wijzigt men de
zelfinductie der spoel in de goede richting. Tot hiertoe is dus de
volgorde der bewerkingen in volkomen overeenstemming met die
van de vorige methode.
Thans regelt men den meetzender op 10 MHz. Indien deze
frequentie precies op de merkstreep 10 MHz van de ontvangerschaal gehoord wordt is alles volmaakt en het trimmen is gedaan.
Wordt ze echter onder de merkstreep verkregen, dan dient de
waarde van den padder verhoogd te worden, b.v. met 100 of
200 /x/xF. Men herbegint dan de regeling van den trimmer op
15 MHz, vervolgens voert men de controle uit op 6 MHz. Het zal
trouwens in dit geval noodig blijken de zelfinductie der spoel te
verminderen om overeenstemming te bereiken op de 6 MHz-frequentie. Zoodra deze overeenstemming verkregen is, controleert
men opnieuw op 10 MHz enz. tot de drie frequenties 6, 10 en
15 MHz juist ontvangen worden op de daarmee overeenstemmende
afstemstrepen.
Werd de frequenties van 10 MHz ontvangen voorbij de merk- .
streep dan had men de waarde van den padder moeten vermin
deren en men zou opnieuw moeten bijtrinimen op 15 en 6 MHz.
Dit geval is overigens onwaarschijnlijk, daar de oorspronkelijk
voor den padder opgegeven waarde van 3000 /x/xF eopzettelijk te
gering genomen werd voor de normale K.G.-band.
3*

Gelijkloop

Wanneer de ontvanger uitgerust is met juiste K.G.-spoelen,
onverschillig of ze oorspronkelijk juist waren ofwel of ze werden
aangepast zooals wij hierboven hebben opgegeven dan is het trim
men der K.G. zeer eenvoudig; de meetzender wordt op 15 MHz
gesteld en de oscillatortrimmer wordt bijgeregeld zoodat deze fre
quentie werkelijk overeenstemt met de afstemming van den ont
vanger op het punt 15 MHz op de afstemschaal. Daarna heeft
men| slechts de afstemtrimmer zoo bij te regelen tot men de sterkste
ontvangst verkrijgt.
Indien de ontvanger een uitgesproken « pullingverschijnsel »
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vertoont kan het noodig zijn terwijl men de afstemtrimmer bedient
terzelfdertijd even den afstemcondensator te verdraaien om de
sterkste ontvangst te verkrijgen.
4°Controle van den gelijkloop.
Is de ontvanger getrimd zooals hierboven beschreven, dan
stemt men den meetzender af op de frequentie 6 MHz en daarna
stemt men den ontvanger af op deze frequentie. Men beproeft dan
den trimmer van den afstemkring bij te regelen. Indien elke bewe
ging van den trimmer de ontvangst verzwakt dan was den gelijk
loop juist. Indien de ontvangst verbetert door een hoogere trimmercapaciteit dan is de zelfinductie der afstemspoel te gering.
Vanzelfsprekend zou ze te groot zijn in het tegenovergestelde
geval.
De controle is hiermede geëindigd voor een ontvanger waar
van de oscillatorgolf een lagere frequentie heeft dan de afstemgolf.
Met eeri hoogere oscillatorfrequentie moet men nog op 10
MHz controleeren.
Indien op deze frequentie elke beweging van de afstemtrimmerschroef de ontvangst verzwakt dan is den gelijkloop volmaakt.
Wordt de ontvangst sterker met een grootere trimmercapaciteit dan
is de zelfinductie der oscillatorspoel te groot (en bijgevolg de
padder te klein, vermits men te voren reeds overeenstemming heeft
vastgesteld op 6 MHz).
Wordt de ontvangst sterker door de capaciteit van den trim
mer te verminderen dan is de zelfinductie daarentegen te gering
en de padder te groot.
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In elke concertontvanger kunnen twee verfijningen aange
bracht worden die het gebruik op K.G. veel aangenamer maken.
Het zijn de aansluiting voor koptelefoon en de interferentie-oscillator.
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Aansluiting voor koptelefoon.

ï

De ontvangst van een zwak of gestoord station gaat altijd
veel gemakkelijker met den koptelefoon dan wel met den luid
spreker.
De koptelefoon wordt ingesloten tusschen den L.F.-voorver
sterker en de uitgangstrap. De beste methode bestaat in het
gebruik van een klink met drie veeren en één onderbrekingscontact geschakeld'zooals in fig. 48.
Plaatst men den steker van den koptelefoon in de klink dan
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wordt de modulatie van den eindtrap onderbroken waardoor de
luidspreker stom blijft.
Met de schakeling van fig. 43 komt geen enkel deel van den
steker noch van de klink onder spanning en er gaat geen gelijk
stroom door den koptelefoon.
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Fig. 48. — Aansluiting voor koptelefoon.
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In ter[eren tieosc illator,
'v

Deze verfijning is onmisbaar voor het oprïemen'van telegrafieuitzendingen. Ze is tevens nuttig' voor zwakke telefonieseinen
door het feit dat ze het opsporen van de draaggolf vergemakke
lijkt.
Alles wat de interferentie-oscillator betreft hebben we
beschreven in hoofdstuk III.
Hieronder geven we slechts een kunstgreepje om een M.F.transformator te veranderen om er een interferentie-oscillator van
te maken.
Men maakt één der trimmers van de wikkeling los en men
schakelt hem parallel met de andere. Men wikkelt de helft of de
2/3 der eerste wikkeling af en men bouwt om tot de schakeling
van fig. 49.
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Fig. 40. — Toevoeging van een interferentieoscillator.
Rj = 50.000 n ; 0,25 W.
R2 = 50.000 ; 0,5 W.

T I

Cj =3 100- yx/1F; mica.
C2 == 0,1 [xF ; papier.

Het is wel verstaan dat de gewijzigde M.F.-transformator
moet afgestemd blijven op dezelfde frequentie als voorheen.
De lamp BO kan- een willekeurige triode zijn : 56, 76, 6C5,
6J5, AC2, EBC3 enz. of een als triode geschakelde pentode
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(schermrooster en remrooster met de plaat verbonden) zooals 57.
58, 6C6, 6D6, 6J7, 6K7, AF3, AF7, EF5, EF6, enz. Door onder
breker I kan men den oscillator naar goeddunken uitschakelen.
De interferentie-oscillator wordt met diodedetector D gekop
peld door een kleine condensator Cc (10 tot 50 ^./xF). Men
gebruikt de kleinste waarde waarmede een vrij sterke interferen
tie wordt verkregen. Er is nog een veel eenvoudiger koppelmethode van den interferentie-osicllator die voor toevallig gebruik
wel voldoende is. Ze bestaat in het eenvoudig koppelen van den
oscillator met het rooster der M.F.-lamp over een getwijnde
draad b.v.
De spoelen moeten afgeschermd zijn. Hiertoe maakt men
gebruik van de afscherming van den gebezigden M.F.-transformator. De verbinding tusschen oscillator en detector moet even
eens worden afgeschermd tenzij ze zeer kort is.
Indien de schakeling niet genereert volstaat het de plaatverbindingen met de spoel om te keeren.
Zooals bekend verdient het in beginsel de voorkeur de ASR
uit te schakelen wanneert men den interferentie-oscillator gebruikt.
Bij de meeste concertontvangers is evenwel de ASR-werkrng
doorgaans niet zoo sterk dat de uitschakeling ervan volstrekt nood
zakelijk is. Men kan dit echter gemakkelijk verwezenlijken. De
studie der schemas van K.G.-ontvangers in het vorige hoofdstuk
beschreven geeft hierover in all opzichten bescheid.

§5.

ir

Ad aps t o r.

Er bestaan nog altijd een zeker aantal oudere concertont
vangers die evenwel nog behoorlijk werken maar niet voorzien
zijn op K.G.-ontvangst. Het toevoegen van een K.G.-deel stuit op
allerlei niet-geringe moeilijkheden. Anderzijds zijn er vele ont
vangers met K.G.-deel dat zoo slecht werkt dat het zelfs geen
vermelding verdient.
Er bestaat nu een oplossing waarmede men de K.G. in uit
stekende voorwaarden kan ontvangen met om het even welken
ontvanger, op voorwaarde dat deze behoorlijk werkt in de omroepgolfband. Deze oplossing bestaat in het gebruik van een K.G.adaptor.
In feite is de ontvangst der K.G. met een goed gebouwde
adaptor en een behoorlijke omroepontvanger veel beter dan met
het K.G.-bereik van een daarvoor speciaal gebouwden ontvanger,
zelfs indien het K.G.-deel van dezen ontvanger behoorlijk werkt.
Door de kennis van het beginsel waarop de adaptor berust
kan men hiervan gemakkelijk de reden begrijpen.
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Beginsel van den adaptor.
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Beschouwen we een willekeurige ontvanger. Het heeft geen
belang of het een ontvanger met rechtstreeksche versterking of
een super is. Met deze ontvanger kan men' sommige frequenties
ontvangen, b.v. de omroepfrequentie maar niet de hoogere fre
quenties als b.v. de K.G.
Veronderstellen we nu een sein met frequentie F die te hoog
is om rechtstreeks met den ontvanger beluisterd te worden. Dit
sein wordt nu niet door den ontvanger maar wel door den adaptor
opgenomen.
Deze laatste is eenvoudig een menglamp voorzien van de
noodige kringen waarmede het sein met frequentie F kan worden
opgenomen. In de adaptor wordt de frequentie van het sein ver
anderd door interferentie met een locale trilling waarvan de fre
quentie F’ is.
Men heeft F’ == F
f. Volgens het klassieke principe der
frequentiewisseling verkrijgt men aan de uitgangsklemmen van
den adaptor een sein waarvan de frequentie bedraagt: F’ — F = f,
die veel lager kan zijn dan de frequentie F van het invallende
sein.
Indien deze frequentie f zóó is dat men ze kan ontvangen met
het ontvangtoestel dan volstaat het dit laatste te regelen op de
frequentie f en dit toestel dan maar aan te sluiten op de uitgangs
klemmen van den adaptor opdat het getransformeerde adaptorsein zou versterkt en gedetecteerd worden. Tenslotte hoort men
toch het invallende sein F.
Voorbeeld*
Men wil een sein met een frequentie van 6 MHz ontvangen
met een ontvangstoestel dat slechts voor de omroepgolf gebouwd
is (golfband van 550 tot 1550 kHz).
Het sein wordt ontvangen door den adaptor. De locale
generator van den adaptor wordt afgestemd op 7500 kHz. Het
uitgangssein van den adaptor heeft dus een frequentie van
7500 — 6000 t= 1500 kHz. Het volstaat dan den ontvanger af te
stemmen op 1500 kHz om het oorspronkelijke sein van 6 MHz te
ontvangen nadat het in den adaptor getransformeerd werd tot een
sein van 1500 kHz.
Een adaptor werkt dus precies als een super waarin het
M.F.-deel zou vervangen zijn door een geheele ontvanger. Indien
deze ontvanger zelf een super is dan heeft men als het ware een
dubbele freguentiewisseling verwezenlijkt. Indien b.v. de M.F. van
een ontvanger 450 kHz. bedraagt dan zal met het vorige voor
beeld de volgende reeks transformaties plaats hebben :
Het invallende sein van 6000 kHz ondergaat een interferen-
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tie door den oscillator van den adaptor welke geregeld is op
7500 kHz.
Het resulteerende sein heeft een frequentie van 1500 kHz ;
dit sein wordt naar den ontvanger gevoerd waar het, door inter
ferentie met het locale sein van den ontvanger dat op een fre
quentie van 1950 kHz werkt, nog eens getransformeerd wordt.
De Resulteerende frequentie van 450 kHz wordt versterkt in het
M.F.-deel van den ontvanger, gedetecteerd en L.F. versterkt.
Men, ziet dus hoe gemakkelijk het is de K.G. te ontvangen
met een willekeurig ontvangapparaat, dank zij de adaptor.
Uit het principe zelf vloeit voort dat men met een behoorlijke
concertontvanger, zelfs indien deze voorzien is met een goed K.G.deel nog niet eens zülke goede ontvangst verkrijgt als met een
gewoon toestel dat niet voor de ontvangst der K.G. gebouwd is
maar waarbij een adaptor gevoegd wordt.
Inderdaad, indien men de K.G. rechtstreeks ontvangt dan
maakt men alleen gebruik van de versterking van den ontvanger,
terwijl men door. het gebruik van een adaptor nog een bijkomende
mengtrap gebruikt. Daarenboven is de eerste M.F. verkregen aan
de uitgangsklemmen van den adaptor, m.a.w. de frequentie waarop
de ontvanger afgestemd is, altijd grooter dan de M.F. van den
ontvanger zelf. Ze bedraagt b.v. 1500 kHz terwijl de M.F. der
concertontvangers nooit meer bedraagt dan 500 kHz.
Daaruit volgt een betere verhouding tusschen de sein- en
de spiegelfrequentie. Het gebruik van den adaptor is dus een
bizonder goed procédé, niet alleen voor de ontvangst der korte
golf met een concertontvanger die niet gebouwd werd voor de
rechtstreeksche ontvangst van de korte golf, maar ook om over
het algemeen de K.G.-ontyangst te verbeteren, van toestellen die
daarvoor wel gebouwd zijn.
§6.

—

Adaptor

v o’ o ij concertontvangers.

Deze buitengewoon eenvoudige adaptor kan gemakkelijk na
gebouwd worden. Hij bestaat uit een eenknopsmengtrap die zoo
geregeld is dat de verkregen middenfrequentie aan de uitgangs
klemmen in de buurt van 1500 kHz valt. De ontvanger waarmede
hij moet gekoppeld worden zal dus ook moeten afgestemd zijn op
1500 kHz of op een andere naburige frequentie, m.a.w. naar het
einde van den omroepgolf-band.
Het schakelschema van dezen adaptor met de daarbijbehoorende waarden, geven we als fig. 50.
De menglamp is een triode-hexode (6K8, 6E8, ECH3) die
samen met een hooge conversiesteilheid tevens het voordeel biedt
van een uitstekende frequentiewisseling op korte golf waarbij het
« pulling effect» betrekkelijk zwak is.
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De afstemkring bestaande uit de antenneprimaire L, en de
secondaire L2. deze laatste afgestemd zijde door CVX van den
dubbelen draaicondensator en bijregeling met trimmer tj is geheel
klassiek.
De oscillatorkring verwekt interferentie met het invallende
sein en is afgestemd op een hoogere frequentie dan dit sein. We
hebben reeds aangetoond dat deze voorwaarde noodzakelijk is
om een juiste gelijkloop te verkrijgen voor een middenfrequentie
in de buurt van 1500 kHz.
Teneinde de best mogelijke stabiliteit te verkrijgen, van den
generator wordt plaatkring L, van dezen oscillator afgestemd door
het deel CV2 van den draaicondensator met bijregeling door trim
mer t2 terwijl de terugkoppeling L3 in den roosterkring geschakeld
rs. Padder p is in serie geschakeld met CV2.
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Fig. 50. — K.G.-adaptor.
R4 = 20.000 si ; I W.
= 250 n; 0.25 W.
ex, c2, C4, C, = 0.1 fxF ; papier.
R„ = 100.000 q ; 0,5 W.
C3 = 50 jAfj.1? ; mica.
R‘ = 50 000 ft ; 0.25 W.
Uitgangstransformator T is eenigszins speciaal. Alleen de
primaire, die den plaatkring vormt van de menglamp is afgestemd
op 1500 kHz. De secondaire is zeer vast met deze primaire gekop
peld maar is niet afgestemd. Het is deze secondaire die met een
bij voorkeur afgeschermde verbinding, zooals in het schakelschema
is aangeduid met de klemmen, « antenne » en « aarde » van den
ontvanger verbonden, wordt.
De totale voeding van den adaptor wordt verzekerd door den.
ontvanger zelf over een vieraderig snoer, waarvan één voor —rHS
(massa van den ontvanger) één voor -}-HS en twee voor de gloeidraadvoeding. Hierbij dient opgemerkt te worden dat de meng
lamp een gloeispanning van 6,3 V vergt. Later zullen we zien Jioe
men dit doen moet in geval men een ontvanger heeft met 2,5 V
of 4 V lampen, wat tamelijk veel voorkomt.
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Men kan, indien de gloeidraadvoeding van den ontvanger
gebeurt over een enkele verbinding met terugkeer over de massa,
dezelfde methode gebruiken in den adaptor. Men heeft dan slechts
drie draden noodig in den voedingskabel.
Bouw van den adaptor.
§7.
Daar het apparaat zoo eenvoudig is kan het op een zeer
.klein chassis gemonteerd worden.
De figuren 51 en 52 — stellen een boven- en een onderzicht
te
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Fig. 5 1. — K.G.-adaptor Bovenzicht van het chassis.
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van dit chassis voor en daarop ziet men duidelijk de plaatsing der
verschillende organen alsmede de bedrading. Deze laatste is wel
zoo eenvoudig dat het ons niet noodig schijnt daarop verder in
te gaan.
Als draaicondensator gebruikt men een goed courant type
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3 jC-G.-adaptor. Onderzicht van het chassis.

„oaciteit van 350 tot 460 wF, zonder trimcillatorspoelen zijn beiden gewikkeld op een
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gebakeliseerden kartonnen koker van 16 mm doormeter, met zeer
ondiepe draad besneden, met een spoed van 125/100. De spoelen
worden uitgevoerd met een regellus voor het afregelen der zelf-,
inductie (zie hoofdstuk IV, paragraaf 5). De karakteristieken
dezer spoelen zijn voor een draaicondensator van 460 fi/j.F nage
noeg de volgende;
Afstemming :
Antenne primaire : 30 toeren: kleine honingraat of naast
elkaar liggende draad van 0,15 mm 2 X zijde op 3 mm
afstand van de secondaire.
Secondaire : 11 toeren in de schroefdraad, plus regellus. —
Draad 0,6 mm. tmaille-isolatie.
GscillaivOr:
Rooster (terugkoppeling) : 6 toeren tusschen plaatwikkeling,
zijde ~-f- HS. Draad 0,15 mm — 2 X zijde.
Plaat: 9 toerén in de schroefdraad, plus regellus. Draad 0,6
mm émaille-isolatie.
De karakteristieken van den uitgangstransformator zijn als
volgt :
Primaire (plaat) : 110 toeren litzedraad als honingraatspoel
gewikkeld op een koker van 14 mm. Afstemming door
een regelbare condensator van 100 /x/xF max.
Secondaire (ontvanger) : Zelfde spoel. De twee spoelen op
een afstand van 2 mm van elkaar.
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Fig. 53. — Auto-transformator voor gloeidraadvoeding.
De trimmers 11 en 12 moeten luchttrimmers zijn. Zoo noodig
voegt men er een vaste degelijke rnicacondensator aan toe. Deze
wordt vanzelfsprekend parallel geschakeld.
Padder p is eveneens een vaste mica condensator met verzil
verde platen. In geval de ontvanger uitgerust is met 4 V of 2,5 V
lampen dan wordt de adaptor gevoed door een kleine auto-transformator die onder het chassis gemonteerd wordt.
Deze auto-transformator kan men zooals blijkt uit figuur
53 gemakkelijk zelf wikkelen op een ouden transformatorkem.
Men maakt een wikkeling met een twintigtal toeren per volt.
De verhouding tusschen het aantal primaire toeren n en het
totale aantal toeren N is
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n/N = 1/1,6 voor primaire 4 V. en n/N = 1/2,6 voor pri
maire 2,5 V. Men gebruikt draad van 0,6 tot 0,8 mm met émailleen katoen-isolatie.
§8.

Afregelen

e n

trimmen*

Alvorens de adaptor af te regelen, is het noodzakelijk te weten
of de ontvanger waarmede men den adaptor gebruiken wil zelf
behoorlijk geregeld is en bizonder of de gevoeligheid in de buurt
van 1500 kHz voldoende is. Indien noodig zal men den ontvanger
hertrimmen. Zoodra dit gedaan is kan men met het afregelen van
den adaptor beginnen waarbij men rekening houdt van het vol
gende':
V

Trimmen van het M.F.-deel.

Met behulp van een gemoduleerde meetzender stemt men
den ontvanger zeer precies af op 1500 kHz. Van dan af verandert
men aan deze regeling niets meer. De adaptor wordt nu met den
ontvanger verbonden waarna men de antenneklem van den gemoduleerden meetzender met het stuurrooster van de menglamp
(topklem) verbindt en de klem «aarde» met het chassis van den
adaptor. Thans werkt men de trimmer van transformator T bij
tot men de maximumseinsterkte met den ontvanger verkrijgt.
Zoodra dit bereikt is, aan deze afstemming niets meer veran
deren.
2° Afregelen van den afstemkring.
A) Het oscillatorvak van draaicondenstor CV2 losmaken en
in de plaats daarvan een afzonderlijke condensator plaatsen met
dezelfde waarde bij voorkeur voorzien met een fijnregelmechanisme.
Padder p wordt kortgesloten en trimmer t2 wordt op maximum
capaciteit geregeld.
De antennedraad van den gemoduleerden meetzender verbinden! met de antenneklem van den adaptor (indien geen gebruik
wordt gemaakt van een kunstmatige antenne, schakelt men een
400 SI weerstand tusschen) en de klem «aarde » legt men aan de
massa van den adaptor. De trimmer van de afstemkring ta wordt
op minimumcapaciteit geregeld.
B) De gemoduleerde meetzender wordt op 6 MHz (50 meter)
afgestemd. De afstemschaal van den adaptor wordt zoo geplaatst
dat de positie overeenstemt met de maximumcapaciteit van den
draaicondensator. Thans regelt men den bijgevoegden oscillatorcondensator totdat men het gemoduleerde sein van den meetzen
der hoort. Doorgaans kan men dit sein hooren op verschillende
posities van dezen condensator. Men werkt met deze positie
109

. ;

s

9

waarbij het meeste capaciteit van den condensator ingeschakeld
is ; inderdaad een positie welke overeenstemt met een geringere
capaciteit stemt bijna met zekerheid overeen met de ontvangst der
tweede harmonische van den meetzender (12 MHz, 25 meter).
Men regelt den condensator zeer zorgvuldig. Vervolgens regelt
men de afstemschaal van den adaptor (dus in feite draait men
aan CVJ totdat men de maximum geluidssterkte uit den ont
vanger haalt.
Indien de afstemspoel nagenoeg juist is verkrijgt men dit
maximum in de buurt van 170° op de afstemschaal in de veronder
stelling dat deze in 180° verdeeld is en dat de capaciteit samen
met de graadverdeeling hooger wordt.
Indien het maximum verkregen wordt voor een veel kleinere
graadverdeeling b.v. 150° dan wijst er dit op dat de zelfinductie
der spoel te groot is en men kan onverwijld een toer van deze
spoel afwikkelen. Wordt daarentegen het maximum verkregen in
de richting van 180° of kan men het heelemaal niet verkrijgen dan
is de spoel te klein en dan herwikkelt men ze met één toer meer.
Na deze eventueele wijzigingen aan de afstemspoel controleert
men het effect daarvan en men gaat na of men de spoel kan af
stemmen op 6 MHz in de buurt van 170° op de schaalverdeling.
‘C) Men regelt den meetzender op 15 MHz (20 meter). Men
plaatst de afstemnaald van den adaptor in de buurt van het mini
mum en men tracht den gemoduleerden meetzender te hooren
door aan den bijgevoegden draaicondensator af te stemmen. Door
gaans verkrijgt men twee posities waarin de condensator afstem
ming oplevert. Het is onverschillig welke dezer twee posities men
gebruikt.
Men stemt af op den adaptor zelf tot men met de grootste
kracht ontvangt. Waarschijnlijk gebeurt dit in de buurt van 30
totj ^0°.
Men verhoogt de capaciteit van den afstemtrimmer Ti gelei
delijk tot men dit maximum voor ong. 20* verkrijgt.
Nu raakt men den trimmer niet meer aan en men noteert zeer
juist de regeling op de afstemschaal welke overeenstemt met de
afstemming op 15 MHz. Nu gaat men terug over naar 6 MHz
zooals in B) en men noteert precies op welke schaalverdeeling de
maximumkracht verkregen wordt. Deze schaalverdeeling is iets
minder hoog dan die welke in B) vrkregen werd, dit verschil
wordt veroorzaakt door het effect van den trimmer.
D) Men stemt den gemoduleerden meetzender af op frequen
tie 10 MHz (30 meter). Met den bijgevoegden condensator tracht
men het sein te verkrijgen en het zoo sterk mogelijk te ontvangen
met de nog ingeschakelde draaicondensator van den adaptor. Men
110

noteert zeer juist de aldus verkregen schaalverdeeling.
Men heeft zoodoende drie merkpunten verkregen voor de
afstemmingen op 6, 10 en 15 MHz. Dit zijn de dirie trimpunten.
In geval de afstemschaal van den adaptor het juiste situeeren
dezer punten niet mogelijk is zou het goed zijn voorloopig op deze
afstemschaal stukjes papier te plakken waarop men met potlood
deze juiste merkstreepjes zal aanbrengen.
3

Trimmen van den oscillatockcmg.

Thans maakt men de bijgevoegde afzonderlijke condensator
los en men verbindt opnieuw de oscillatorcondensator CV2 van
het toestel. Men neemt tevens de kortsluiting op padder P weg
die men om te beginnen een waarde van 3000 /x/xF geeft. De oscillatortrimmer t2 blijft voorloopig nog op minimum ingesteld.
E) Meetzender instellen op de frequentie 6 MHz. Het sein
opzoeken door den afstemknop van den adaptor. Men verkrijgt de
ontvangst op één der lagere verbindingen, meestal op het afstempunt voor 6 MHz. De juiste positie wordt zuiver aangeteekend.
F) De meetzender op 15 mHz regelen en het sein zoeken op
de afstemschaal. De ontvangst kan men in twee verschillende pun
ten verkrijgen.
De goede is die welke overeenstemt met het laagste punt.
In geval men slechts één enkel punt kan vinden is men zeker
dat spoel L4 veel te groot is. Men neemt een draadtoer af en men
herbegint met E). Indien men de twee seinen van 15 MHz verkrijgt
dan kunnen twee gevallen voorkomen : de ontvangst welke over
eenstemt met de laagste schaalverdeeling van de afstemschaal (de
goede) ligt lager dan het merkpunt 15 MHz ofwel ligt ze hooger.
Indien ze lager ligt dan is spoel L4 te groot. Men kan onmid
dellijk een halve toer draad afwikkelen, desnoods een toer en her
beginnen met E).
Indien ze hooger ligt zal men met trimmer t2 werken om de
afstemming juist op het punt 15 MHz van de afstemschaal te bren
gen. Zoodra men de ontvangst op dit punt verkrijgt gaat men als
volgt voort:
G) Men gaat terug tot 6 MHz. De ontvangst zal nu dichter bij
het merkpunt liggen maar evenwel , toch nog een weinig er onder.
Thans vermindert men de zelfinductie van L4 door de regellus (of,
indien dit onvoldoende is door het een halve toer af te wikkelen),
totdat men de frequentie 6 MHz juist op het merkpunt ontvangt, of
zelfs iets daarboven (b.v. 1 tot 2°).
H) Men gaat terug naar 15 MHz. Men regelt opnieuw trim
mer t2 om de ontvangst juist op de merkstreep te brengen.
I) Men gaat nogmaals terug naar 6 MHz. Men controleert het
lil
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ontvangpunt en zoo noodig verbetert men de positie van de regellus van L., nog even om de ontvangst in het juiste punt te ver
krijgen.
Nog even terug naar 15 MHz. Men werkt de trimmer bij en
dan nogmaals naar 6 MHz om nog even de regellus bij te stellen
enz. tot men 6 en' 15 MHz precies op de daarvoor bestemde merkstrepen ontvangt.
}) Nu stemt men den gemoduleerden meetzendcr af op de
frequentie 10 MHz en men controleert op welk punt van de afstemschaal men dit sein ontvangt. Indien men ze ontvangt op de vooraf
bepaalde merkstreep of wat het meest voorkomende geval zal zijn
op 1 of 2° van dit merkpunt kan men de afregeling als geëindigd
beschouwen.
Indien het sein op een hoogere schaalverdeeling voorkomt dan
is het noodig de capaciteit van den padder te verhoogen tot b.v.
3250 {Jj/xF, de zelfinductie van L4 te verminderen met behulp van
de regellus en nog eens te herbeginnen in F).
Indien het sein ver beneden de schaalverdeeling ontvangen
wordt dan is het omgekeerde te doen, n.1. de capaciteit van den
padder verminderen en de zelfinductie van L., verhoogen met
behulp van de regellus en dan ook weer herbeginnen in F).
We vestigen er vooral de aandacht op dat het volstrekt noodig
is aan de orde waarin de bewerkingen hier beschreven zijn. niets
te veranderen. Al deze bewerkingen zijn wel zeer langdradig om
beschrijven door de vele détails die moeten worden aangegeven,
maar in werkelijkheid gaat het heel vlug. De orde der bewerkingen
mag volstrekt niet veranderd worden wil men een goede afregeling
verkrijgen.
Het is zeer gemakkelijk een ontvanger min of meer goed te
t doen werken op korte golf wanneer deze ontvanger maar ietwat
goed afgeregeld is, vooral wanneer de middenfrequentie 450 kHz
of beter nog 130 kHz bedraagt, dit is echter niet het geval met een
M.F. van 1500 kHz.

§ 9.

Iwtc|rfer!eai'tie.

Wanneer de adaptor gebruikt wordt met een ontvanger waar
in het sein rechtstreeks versterkt wordt heeft men geen enkele inter
ferentie te vreezen, behalve die welke verwekt wordt door de spiegelfrequentie wat eigen is aan de frequentiewisseling, maar die zeer
verzwakt doorkomt wegens het feit dat de M.F. 1500 kHz bedraagt,
vermits dan het verschil met de spiegelfrequentie tot 3000 kHz stijgt.
Indien de ontvanger zelf echter een super is dan verkrijgt men
een schakeling met dubbele frequentiewisseling die aanleiding kan
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geven tot zeer bizondere interferentieverschijnselen die moeten
bekend zijn alvorens men ze kan vermijden, of tenminste toch hunne
onaangename uitwerkingen tot het minimum kan reduceeren.
In een super, die geregeld is op 1500 kHz zendt de locale
oscillator een frequentie uit die gelijk is aan 1500 kHz verhoogd
met de middenfrequentie. Indien deze 470 kHz bedraagt dan is de
oscillator van het apparaat geregeld op 1970 kHz en als harmonischcn van deze frequentie verkrijgt men dan 1970 X 2, 1970 X 3,
enz.
Deze harmonischen worden door den adaptor juist zooals een
gewone K.G.-uitzending ontvangen en het komt niet zelden voor
dat men óm deze reden interferentietoontjes hoort.
Indien men door dit verschijnsel gehinderd wordt kan men de
moeilijkheid oplossen door de middenfrequentie van den adaptor
eenigszins te wijzigen, m.a.w. de afstemming van den ontvanger
alsmede die van transformator T. Een zeer geringe wijziging is
doorgaans voldoende. Ze stemt inderdaad overeen met een vrij
belangrijke frequentievariatie der harmonischen van den oscillator
uit het ontvangtoestel.
Het kan eveneens nuttig zijn de middenfrequentie van den
adaptor te wijzigen, in geval deze zou overeenstemmen met de
ontvangst van een station uit de omroepgolfband in de buurt van
1500 kHz. De locale ontvangvoorwaarden zullen overigens op voor
hand uitwijzen welke frequenties moeten vermeden worden.
Een wijziging van een lOtal kHz der middenfrequentte doet
geen noodzakelijkheid tot hertrimmen van de afstem- en oscillatorkringen van den adaptor ontstaan. Wij willen er de aandacht op
vestigen dat het echter noodzakelijk is den ontvanger juist af te
stemmen.
Inderdaad, de selectiviteit van een M.F.-transformator van
een adaptor is gering. Indien de middenfrequentie oorspronkelijk
geregeld werd op 1500 kHz en wanneer de ontvanger afgestemd
is op 1400 kHz werkt het geheel eigenlijk met een middenfre
quentie van 1480 kHz vermits de selectiviteit van den ontvanger
veel beter is dan die van den M.F.-transformator. Nochtans ver
mits deze geregeld is op 1500 kHz wordt de gevoeligheid van, het
stelsel minder goed.
Een enkel feit bewijst zonder eenige twijfel over te laten dat
het de regeling van den ontvanger is die de middenfrequentie
bepaalt:
Indien men een K.G.-station ontvangt en indien men dan de
afstemming van den ontvanger wijzigt kan men gemakkelijk het
daarnaast gelegen K.G.-station ontvangen.
Het is dus wel van belang de afstemming voor den ontvanger
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goed te bepalen en te vergemakkelijken door een geschikte merkstreep.
§10.
Speciale K. G. - adaptors.
Men bekomt uitstekende K.G.-ontvangst die wel kan verge
leken worden met de resultaten die men verkrijgt met speciale ont
vangapparaten, met een adaptor gebouwd volgens de zelfde prin
cipes als de frequentiewisselaars der speciale- K.G.-toestellen.
Het schakelschema van een dergelijk adaptor is identisch met
dat van de frequentie wisselaar der ontvangers van fig. 45 en 46
waarin gebruik wordt gemaakt van een combinatie EH2 - 6J5 of
6L7 - 6J5.
De draaicondensator moet van het speciale K.G.-type zijn met
een capaciteit van 100 tot 150 /a/aF en men kan verder een systeem
voor bandspreiding voorzien. Uitwisselbare of omschakelbare spoe
len maken de ontvangst van verschillende golfbereiken mogelijk.
Tenslotte moet de keuze der organen en de zorg waarmede het
apparaat gemonteerd wordt even goed en even groot zijn als voor
een speciale K.G.-ontvanger. Vooral zal het goed zijn de regeling
der plaatspanning van den; oscillator te verzekeren met behulp van
een gasgevulde lamp (zie hoofdstuk VII), teneinde de maximum
stabiliteit te verkrijgen. Het beginsel van den adaptor kan eveneens
worden toegepast op de korte golf. Bij voorbeeld, een K.G.-ontvan
ger waarvan de M.F. geregeld is op 450 tot 500 kHz en waarin
geen H.F.-trap aanwezig is, levert een zeer ongunstige verhouding
tusschen sein- en spiegelfrequentie op de korte golf van 15 MHz
en meer.
Om een goede verhouding tusschen sein- en spiegelfrequentie
te verkrijgen heeft men minstens één en bij voorkeur twee H.F.trappen noodig.
Het is eenvoudig aan den ontvanger een adaptor toe te voegen
die b.v. gebruikt wordt voor de ontvangst van seinen op hoogere
frequentie dan 15 MHz.
Een adaptor van deze soort wordt verwezenlijkt met alle
noodige voorzorgen terwille van de hooge frequenties.
Uitwisselbare spoelen verdienen de voorkeur.
Indien het ontvanggebied zich uitstrekt tot 33 MHz en verder
dan kan men in den frequentiewisselaar een pentodemixer gebruiken
van het eikeltype N° 954 of 956.
De middenfrequentie van de adaptor wordt hoog genomen :
3000 kHz b.v. — en zelfs zeer hoog — (6000 kHz en meer voor
de onvangst van de zeer korte golf) zoodat de spiegelfrequentie
en de seinfrequentie zoo ver uit elkaar liggen dat men zonder voorselector een goede verhouding tusschen deze beiden verkrijgt.
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SUPERREACTIE ONTVANGERS
§1.

Beginsel.

Het volstaat éénmaal een teruggekoppelde ontvanger te gebrui
ken om te kunnen vaststellen welke enorme gevoeligheid men ver
krijgen kan door terugkoppeling. In feite worden deze ontvangers
altijd met de maximum terugkoppeling gebruikt zoodat deze appa
raten steeds werken op den drempel van het genereeren.
Het is inderdaad het genereeren zelf dat de limiet vormt van
het versterkende effect der terugkoppeling.
Indien men dus de terugkoppeling nog kon doen toenemen
voorbij den drempel van het genereeren, zonder evenwel het gene
reeren zelf te veroorzaken dan zou men een nog veel grootere ver
sterking verkrijgen.
Deze mogelijkheid werd verwezenlijkt in de superreactieve of
6uppregeneratieve ontvangers.
Om het genereeren van deze ontvangers te vermijden superponeert men op de II.F.-trilling van het invallende sein een locale
trilling met lage frequentie maar die toch hoog genoeg is en buiten
het hoorbare bereik valt.
In deze voorwaarden wordt het werkpunt van den detector
voortdurend op de karakteristiek van de lamp verschoven in het
tempo der locale trilling zoodat de detector slechts normaal kan
functionneeren gedurende een deel dezer trilling.
Gedurende deze actieve periode kan de amplitude van het
invallende sein tot enorme afmetingen aangroeien wegens het zeer
sterke terugkoppeleffect maar door de periodische onderbreking
der werking wordt het voortdurend genereeren verhinderd.
De locale trilling noemt men onderbrekingstrilling (quench
oscillation). De frequentie noemt men de onderbrel^.ngsfrequentie
(quench frequency).
Met één enkele lamp en superreactie kan men buitengewoon
groote versterkingen verkrijgen maar er zijn talrijke bezwaren aan
deze methode verbonden.
Het rendement der superreactie is beter, naarmate de onderbrekingsfrequentie lager is vergeleken met die van het sein. Daar
ze echter niet beneden de hoorbaarheidsgrens kan dalen om geen
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doorloopend huilen in den koptelefoon of den luidspreker te ver
wekken, wordt het rendement van de superreactie slechts goed voor
zeer hooge frequenties.
De selectiviteit van een detector met superreactie is gering,
zelfs in zulke mate dat de superreactie onbruikbaar is voor de ont
vangst van een frequentieband die min of meer bezet is.
Tenslotte is het afregelen van een superreactieve ontvanger
altijd zeer moeilijk en hij functionneert niet altijd met voldoende
\
stabiliteit.
Uit deze beschouwingen blijkt dat de toepassingsmogelijkheden
van de superreactie beperkt worden tot de UKG (ultra-korte golf).
Voor golflengten van meer dan 20 meter (d.i. voor frequenties
van minder dan 15 MHz), is de superreactie niet geschikt. De een
voudige teruggekoppelde ontvanger is minstens even goed en de
super is veel beter.
Tusschen 20 en 10 meter werkt de superreactie reeds beter
dan een gewone teruggekoppelde detector, maar het rendement
blijft altijd veel lager dan dat van een goede super.
Beneden de 10 meter daarentegen, (frequenties boven de 30
MHz) werkt de superreactie in eigen gebied. Indien de super nog
resultaten oplevert die hiermede vergelijkbaar zijn tot op een golf
lengte van 5 meter dank zij de eikellampen, wordt de superreactie
toch de eenige bruikbare methode voor kortere golven dan 5 meter.
Op deze zeer hooge frequenties verbetert het rendement der
superreactie terwijl dat van de andere ontvangers vermindert, en
zijn slectiviteitsgebrek wordt zelfs een eigenschap.
Het is inderdaad zeer öioeilijk op deze frequenties volkome*
stabiele seinen uit te zenden en een selectieve ontvanger als een
super zou voortdurend het sein verliezen.
Tenslotte kan men met een superreactieve ontvanger zonder
er wijzigingen aan toe te brengen ook seinen met constante fre
quenties en seinen met gemoduleerde frequentie ontvangen.
Frequentiemodulatie wordt thans op K.G. gebruikt en om de
waarheid te zeggen komt het zelden voor dat een s?in op zeèr
hooge frequentie niet tevens « frequentiegemoduleerd » is van zoodra men de amplitude tracht te moduleeren.
De superreactie kan alleen dienen voor de ontvangst van
gemoduleerde golveii (telefonie). Daarom worden telgerafieuitzendingen op UKG verkregen niet onder den vorm van een zuivere
ongedempte golf die uitgezonden of onderbroken wordt door een
seinsleutel, maar onder den vorm van een ononderbroken en onge
dempte zuivere golf, gemoduleerd door een constante hoorbare
frequentie en waarbij de seinsleutel alleen dient om de modulatie
. in of uit te schakelen (tone modulation). Superreactieve ontvan116
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gers verwekken bij afwezigheid van seinen een tamelijk hevig
ruischend geluid (geluid van een waterval) ; dit geluid verdwijnt
zoodra men een sein ontvangt. Het is dus noodzakelijk dat het sein
een ononderbroken draaggolf bevat, om een ruischvrije ontvangst
te verkrijgen. De superreactieve ontvangers kunnen in twee groe
pen onderverdeeld worden naar gelang de methode volgens dewelke
de onderbrekingstrilling verkregen wordt.
In het eerste geval wordt deze trilling opgewekt in een trillingskring en een speciale lamp. Men noemt dit een afzonderlijke
onderbreking (separately quenched).
Bij de tweede soort wordt de onderbrekingstrilling opgewekt
(in den vorm van een relaxatietrilling) door de detectorlamp zelf.
Men noemt dit zelfonderbrekende ontvangers (self-quenched). 1
We zullen achtereenvolgens de twee groepen bespreken.
§2.

Ontvangers met afzonderlijke
onderbreking.
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De onderbrekingstrilling wordt opgewekt door een triode die
als een klassieke oscillator geschakeld is. en met natuurlijk geschikte
spoelen werkt.
De onderbrekingstrilling wordt normaal tusschen 50 en 100
kHz genomen. Ze wordt verkregen b.v. met een zelfinductie van
circa 5 mH afgestemd met een vaste condensator van 500 tot 2000
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, wF.
Een zeer groot aantal schakelingen werden beproefd of voor
geschreven voor de koppeling tusschen de onderbreking en de
detector. Ziehier twee typische schakelingen voor ontvangers met
afzonderlijke onderbreking, bij de eerste wordt gebruik gemaakt
van een triode als detector terwijl in de tweede dit werk door een
pentode verricht wordt.

;

Ontvanger met triodedetector,
In fig. 54 geven we een uitstekend schakelschema voor een
ontvanger van dit type en waarvan de werking beproefd werd.
De afgestemde kring LC van de detector is een klassieke
Hartley schakeling waarvan de eenige bizonderheid is dat roosterweerstand RA in de plaats van verbonden te zijn met —HS zooals
gewoonlijk, over spoel L met -j-HS verbonden is, wat geen bezwaar
is wegens de zeer hooge waarde van Rx.
De onderbrekingsoscillator Q bestaat uit een courante triode,
de schakeling is klassiek. Ze wordt met de detector D gekoppeld
precies op dezelfde wijze als de modulator met de gemoduleerde
trap van een zender met plaatmodulatie (Heising).
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De terugkoppeling wordt geregeld door de positie der aftak
king op spoel L en door potentiometer Pa waarmede men de anodespanning kan doen varieeren. Potentiometer P2 is geschakeld als
een regelbare weerstand parallel met condensator C3 ; hiermede
kan men de plaatspanning van den detector regelen zonder dat
hierdoor wijziging ontstaat van de plaatspanning van den onder-

Fig. 54. — Superreactie met afzonderlijke onderbreking. — Triode detector.
brekingsoscillator. In de praktijk wordt de schakeling P2 C5 vaak
weggelaten daar de regeling met Pj meestal zeer voldoende is.
De gedetecteerde spanning wordt doorgevoerd naar een L.F.versterkerlamp die niet op het schakelschema voorkomt. De koppe
ling gebeurt over een L.F.-transformator T (transformatieverhouding 1/2 of 1/3), waarvan de primaire parallel geschakeld is met
condensator C4. Deze laatste moet een vrij groote waarde hebben
om de onderbrekingsfrequentie door te laten en toch mag deze
condensator niet groot genoeg zijn om de modulatie kort te sluiten.
Waarden tusschen 0,002 tot 0,004 /xF zijn een goed gemiddelde.
K is een H.F.-smoorspoel, speciaal voor zeer hooge frequenties en
waarvan we hierna een paar constructieve voorbeelden zullen
geven.
1
Ontvanger met pentodedetector.
Het schakelschema van deze typische ontvanger geven we in
fig. 55. De pentodedetector D is als « ECO » geschakeld. De ondcr-

Fig. 55. — Superreactie met afzonderlijke onderbreking. — Pentode detector.
brekingstrilling wordt opgewekt in de triode Q met behulp der
spoelen Lx en L2 zooals hierboven en wordt geinjecteerd in het
schermrooster van de detector. Men bemerkt in dit schakelschema

118

dat de plaatkring van öscillator Q is afgestemd, de ontkoppelingscondensator van het schermrooster C3( functionneert terzelfdertijd
als afstemcondensator voor Lx.
Ook hier wordt de terugkoppeling geregeld door de positie
der aftakking van spoel L en door potentiometer Px.
Potentiometer P2 waarmede men afzonderlijk de schermroosterspanning kan instellen is ook hier doorgaans niet onmisbaar en
kan vervangen worden door een vaste weerstand van 50.000 fl.
§3.

Ontvangers

met

zelf onderbreking.

Indien bij een ontvanger, geschakeld volgens het schema van
fig. 54 de afzonderlijke onderbrekingsoscillator geheel verwijderd
wordt stelt men vast dat men met een geschikte aftakking op spoel
L nog altijd superreactieeffect verkrijgt.
Op die wijze heeft men een zelfonderbrekenden ontvanger
verwezenlijkt waarvan fig. 56 het typisch schakelschema is.

Fig. 56. — Superreactie met zelfonderbreking.
De onderbrekingsoscillator in een dergelijke ontvanger werkt
als volgt: De terugkoppeling is zeer vast gekoppeld, vanaf het
oogenblik dat het apparaat in werking gebracht wordt, ontstaat
een trilling in LC en bereikt zeer spoedig een zeer groote amplitude.
Daar roosterlek Rt een zeer hooge waarde heeeft wordt het rooster
der lamp zoo sterk negatief dat de lamp afslaat. Op dit oogenblik
wordt de in roostercondensator Ca opgezamelde spanning afgevoerd over weerstand Rx en het roosterpotentiaal wordt weer nor
maal met het gevolg dat de lamp opnieuw begint te werken enz.
Het onderbrekingsmechanisme is dus een werkelijke relaxatie.
De onderbrekingsfrequentie is afhankelijk van de waarden van
R1 en C, en in zekere mate ook van de andere elementen der scha
keling.
§4.

Vergelijking tusschen
onvangertypes.

twee

In dezelfde voorwaarden geven de ontvangers met afzonder
lijke onderbreking en de zelfonderbrekende ontvangers zeer goed
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met elkaar te vergelijken resultaten, vanzelfsprekend in de ver
onderstelling dat ze behoorlijk afgeregeld zijn.
De ontvanger met afzonderlijke onderbreking, levert stellig
het voordeel op dat hij gemakeklijker is af te regelen, omdat men
terzelfdertijd de frequentie en de amplitude van de onderbrekingstrilling in de hand heeft. Men mag gerust aannemen dat de superreactie met afzonderlijke onderbreking zeer bedrijfszeker function^ neert.
Het afregelen van een ontvanger met zelfonderbreking is veel
moeilijker. Daar tegenover is de ontvanger zelf veel eenvoudiger
en het wegvallen van een lamp en de onderbrekingschakeling maakt
het onderbrengen in een zeer kleine ruimte gemakkelijk : deze laat
ste beschouwing is van belang wanneer men gebruik maakt van
UKG voor de verbinding met mobiele stations welke samengesteld
zijn uit een in hoofdzaak draagbaar materiaal. Men heeft zenderontvangers voor UKG samengesteld die klein en licht genoeg zijn
om door een man op den rug gedragen te worden. Ze worden
gebruikt door Amerikaansche reporters die zich daardoor zeer
gemakkelijk kunnen verplaatsen in gebieden waar geen telefoon
lijnen bij de hand zijn.

§5.

Bouw van superreactieve
onvangers.

De superreactieve ontvangers dienen altijd voor UKG. Dit
feit beheerscht volkomen hunne verwezenlijking.
Lampen.
Zoolang de frequentie niet zeer hoog is, b.v. minder dan 60
MHz (golflengten van meer dan 5. meter), kunnen nog gewone
lampen als detector gebruikt worden : als pentodes de 57, 6C.6, 6J7
enz. ; als triodes de 56, 76, 6C5 enz. Sommige triodes b.v. de 76
kunnen dienen tot frequentie van meer dan 100 MHz wanneer ze
met zorg gemonteerd worden. Het verdient echter altijd de voor
keur speciale triodes te gebruiken voor UKG en hun gebruik wordt
noodzakelijk wanneer men op zeer hooge frequenties b.v. van 100
tot 300 MHz wil werken d.i. op golflengten van 3 tot 1 m.
De. meest bekende van deze speciale lampen zijn de triodes
HY615, het zijn zeer kleine lampjes die den klassieken vorm heb
ben maar waar het rooster en de plaat naar buiten gevoerd worden
/Hoor twee klemmen op den ballon, en de eikeltriode 955. Deze twee
lampen werken met 6,3 V, 0,15 A gloeistroom. Onlangs werden
gelijkaardige lampen geconstrueerd voor batterijvoeding : het typenummer is HY114, gloeidraadvoeding 1,4 V, 120 mA, de eikellamp
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957, 1,25 V, 50 mA en het eikellampje 958 voor 1,25 V 100 mA.
Het zijn de eikellampjes die dank zij hunne speciale construc
tie de ontvangst van de kortste golf tot een mogelijkheid gemaakt
hebben : de 955 functionneert nog zeer goed op golflengte van
minder van 1 meter.
Afgestemde kring.
Deze mag slechts zeer korte verbindingen bevatten. In UKGwerk is een verbinding van 2 cm. reeds lang.
De draaicondensatoren hebben altijd een zeer geringe capaci
teit (5 tot 15 /xyxF) en zeer beperkte afmetingen. Men gebruikt over
het algemeen slechts condensatoren met één klem en ze bevatten
ook maar twee of drie platen. De flens wordt vervaardigd uit een
goede isoleerstof.
De spoelen worden altijd met dikke draad gewikkeld, ongeisoleerd (2 mm dik en meer). Wegens het kleine aantal toeren kan
men dergelijke spoelen ophangen in de bedrading. Ze worden recht
streeks met den condensator en met de lamp verbonden zoodat
praktisch elke 'verbinding wegvalt.
De roostercondensator en -weerstand worden zoo klein moge
lijk genomen.
Smoorspoelen♦
Ze bestaan uit een wikkeling met kleine diameter (6 tot 8
mm) van 25 toeren draad van 0.6 tot 1 mm eveneens zonder spoellichaam.
Deze spoelen hebben een zeer belangrijke rol te vervullen bij
het afregelen der superreactieve ontvangers vooral bij de ontvan
gers met zelfonderbreking. Doorgaans is het noodig er een zeker
aantal te beproeven en er die uit te zoeken en te gebruiken welke
de beste resultaten opleveren.
Onderbrekingsoscillator.
De constructie van dezen oscillator — wanneer er men gebruik
van maakt — behoeft niet te gebeuren met bizondere voorzorg
wegens de betrekkelijk lage frequentie waarop hij functionneert.
Om het even welke courante triode (76, 6C5, of dergelijke) is
geschikt.
L*F*~deel.
De bouw van dit deel levert geen enkele moeilijkheid op ; het
eenige punt van belang is de keuze van een goede L.F.-transformator. Als L.F.-lamp neemt men een triode (6C5 of dergelijke)
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voor het luisteren met koptelefoon, ofwel een pentode 41, 42, 6F6
enz. indien men gebruik maakt van een luidspreker.

§6.

—

Een superreactie ontvanger
afzonderlijke onderbreking.

met

Beschrijving»
Het geheel klassieke schakelschema van dezen ontvanger geven
■we als fig. 57.
De detectorlamp D is een triode 76, de onderbrekingsoscillator
Q en de L.F.-versterker BF zijn beiden metalen lampen type 6C5.
De afstemcondensator CV heeft een capaciteit van 15 jj/jiF.
Daar de twee platenstellen met -j-HS verbonden zijn is het van
belang dat de rotor van dit orgaan geisoleerd is van de massa en
men zal best doen de beweging over een isoleerenden flector te
verzekeren.

Fig. 57. — Superrcactieve ontvanger met afzonderlijke onderbreking.
R, «= 5 r/n; 0.25 w.
R2 = 50.000 Qi 0,25 W.
R3 = 1000 n ; 0,25 w.
R< = 50.000 ft ; I W.
P = potentiometer 50.000 Dj
Cj =3 50 tot 100 fxjiF ; mica.

C0 = 2000 tot 4000 fijiF ; mica.
C
2000 npj?; mica.
C4 = 500 tot 2000 jx/xF.
C5 c= 10 tot 25 [ifiF; chemisch. L.S.
C6, C7 = 0,1 p,F ; papier.

De afstemspoel (L) heeft de volgende karakteristieken:
1® 30 MHz (10 m) 10 of 12 toeren, draad 2 mm ongeisoleerdzelfdragend inwendige diameter, van de wikkeling 25 mm. Afstand
tusschen de toeren 2 mm.
2° 60 MHz: (5 m) 8 toeren zelfde draad, afstand tusschen de
toeren 2 mm. Inwendige diameter tusschen de wikkelingen 13 mm.
(zelfdragend).
3° 100 MHz (3 m) Idem voorgaande, maar enkel 5 toeren.
Deze gegevens zijn noodzakelijkerwijze slechts benaderend en
kunnen varieeren volgens de montage. Een gemakkelijk middel om
de spoel te regelen bestaat in het uit elkaar trekken der draad122
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toeren waardoor de zelfinductie verminderd wordt ofwel, om de
zelfinductie te verhcogen, de spoel samen te drukken.
De aftakking moet proefondervindelijk bepaald worden ; men
vertrekt van het middenpunt der spoel. De terugkoppeling verhoogt
door de aftakking te verplaatsen in de richting van het rooster en
omgekeerd. De karakteristieken van smoorspoel K zijn als volgt:
1° Voor 30 MHz: 30 tot 50 toeren, draad 0,3 mm 2 X zijde,
gesloten spiraaiwikkeling op koker van 10 mm.
2° voor 60 MHz 20 tot 25 toeren, draad 0,6 mm émailledraad,
2 X zijde zelfdragend, inwendige diameter der wikkeling 6 mm.
Weinig gespatieerde toeren.
3° voor 100 MHz: 10 tot 15 toeren ongeisoleerde koperdraad
van 1 mm zonder spoellichaam, gespatieerd op de draaddikte. In
wendige diameter der wikkeling 6 mm.
De spoelen 1^ en L2 van de onderbrekingsoscillator vormen
doorgaans een unit.
De koppeling tusschen antenne en ontvanger gebeurt over een
regelbare condensator Ca met een capaciteit -van 3 tot 30 fi/xF op
steatiet.
Constructie,
De constructie geschiedt op een klein chassis van 15 X 20
cm en een diepte van 60 mm. Het chassis van het voorpaneel is
uit aluminium vervaardigd.
De figuren 58 en 59 toonen duidelijk de positie der verschil
lende bouwdeeelen en der bedrading aan.
De detectorlamp type 76 wordt horizontaal gemonteerd in een
hoek van ongeveer 45° ten opzichte van de as van het chassis.
Daartoe wordt de lamphouder van de 76 die uit steatiet vervaar
digd moet zijn gemonteerd op twee hoeksteunen die zoo gemaakt
zijn dat de rooster- en plaatklemmen nagenoeg op de hoogte der
klemmen van den condensator komen. De lamp wordt zoo geplaatst
dat de plaatklem bijna raakt aèn de klem der vaste platen van den
condensator en dat er tusschen de roosterklem en die der draaibare
platen juist plaats genoeg over blijft om condensator C1 met weer
stand Rx te monteeren. Op die wijze worden de verbindingen van
den afstemkring zoo kort' mogelijk.
Altijd met hetzelfde doel wordt spoel L direct aan de condensatorklemmen gesoldeerd.
Smoorspoel K wordt vertikaal gemonteerd tusschen den con
densator en den lamphouder van de 76. Meer détail hierover ziet
men in fig. 62. De draaicondensator komt in beweging over een
isoleercnden flector F. De antenne-koppelcondensator C, wordt
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rechtstreeks gesoldeerd eenerzijds aan de roosterklem van den
draaicondensator terwijl hij anderzijds gesteund wordt door een
speciale isolator.
De antenneklem bestaat eigenlijk uit een stekerbus. Deze is
van het voorpaneel geisoleerd door steatietringen.
Het L.F.-deel en de onderbrekingsoscillator wordt onder het
chassis gemonteerd dat op die wijze een doelmatige afscherming
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Fig. 58. — Superreactie ontvanger — Bovenzicht van het chassis.
vormt met het H.F.-deel. De eenige organen van de L.F. en onderbrekingsoscillator-schakelingen die boven het chassis uitkomen (de
twee lampen 6C5 en de unit Lj L2) zijn inderdaad op zichzelf afge
schermd. In fig. 59 ziet men alle bizonderheden van de montage en
de bedrading waarin eigenlijk niets speciaals voorkomt.
Afregeling en afstemming.
Zoodra het apparaat gemonteerd en de bedrading gecontro124
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leerd is gaat men eerst na of de onderbrekingsoscillator functionneert; hiertoe meet men den roosterstroom in R2. Men sluit de
koptelefoon aan en men bedient langzaam potentiometer P.
Het opwekken van de superreactie merkt men door een vrij
sterk geruisch dat zeer sterk wordt (waterval) indien men P' ver
der draait.
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Fig. 59. — Superreactieontvanger met afzonderlijke onderbreking.
Bovenzicht van het chassis.
!

Het punt der optimumgevoeligheid verkrijgt men op het oogenblik waar het ruischen begint en niet op het punt waar dit ver
schijnsel zeer sterk is.
Meet men de spanning op het schuifcontact van potentiometer
P dan zal men vaststellen dat het apparaat begint te funcionneeren
op een spanning tusschen de 40 en 50 V.
De superreactie moet gemakkelijk optreden in alle posities van
125
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den draaicondensator wanneer den ontvanger niet met de antenne
verbonden is.
Bij het aansluiten der antenne moet P een weinig verder gere
geld worden. Met condensator Ca kan men de antennekoppeling
regelen. Door een te losse koppeling wordt de gevoeligheid van
den ontvanger verminderd terwijl een te -vaste wikkeling de wer
king van de superreactie belemmert en zelfs voor sommige posities
*
verhindert.
De grootste gevoeligheid wordt verkregen door het gebruik
van een afgestemde antenne, m.a.w. met een antenne waarvan de
electrische lengte gelijk is aan 1/4 van de golflengte. Voor golf
lengten van minder dan 5 m verdient het aanbeveling een teles
copische antenne te gebruiken (in den aard der antennes welke
gebruikt worden voor automobielontvangers), want hierdoor kan.
men gemakkelijk de lengte -van de antenne tot hare optimumwaarde
brengen.
Het afregelen wordt vervolledigd door de onderbrekingsfrequentie te doen veranderen door het gebruik in C4 van verschil
lende capaciteiten van 500 tot 3000 /x/xF totdat men het best moge
lijke rendement verkrijgt.
De ontvanger functionneert met een plaatspanning tusschen
90 en 250 V. Met een spanning lager dan 100 V zal men weerstand
R4 wegnemen.

§7.

Superreactieve ontvanger
zelfonderbreking.

met

Indien men geen ervaring heeft van het gebruik van super
reactieve ontvangers zal men best beginnen met een toestel met
afzonderlijke onderbreking zooals het hierboven beschreven is.
Is men daarmee vertrouwd geraakt dan kan men voordeel
halen uit den merkwaardigen eenvoud der schakeling met zelfonder
breking en men kan het hierna beschreven toestel beginnen te
bouwen.
Beschrijving.
Het schakelschema van dit apparaat geven we als fig. 60.
De detectorlamp D is ofwel een 76 ofwel indien men op zeer
korte golf wil werken een HY615 of een 955.
Condensator CV heeft een capaciteit van 15 /x/xF en is vol
komen gelijk aan die welke voor het vorige toestel gebruikt wordt.
Ook de spoelen hebben de zelfde karakteristieken. Men zal
er echter goed aan doen de zelfinductie iets hooger te nemén wan
neer men een HY615 gebruikt en vooral wanneer eikellampen
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gebezigd worden waarvan de capaciteiten veel geringer zijn dan
die van een 76.
De karakteristieken van smoorspoel K zijn eveneens dezelfde.
De antennekoppeling gebeurt altijd over een kleine ccgelbare
condensator Q, van enkele /x/iF.

i

Constructie.
Deze gebeurt eveneens op een klein aluminiumchassis. Het
volstaat in de vorige schakeling al de organen van den onderbrekingsoscillator weg te laten om een toestel te verkrijgen met zelfonderbreking.
C

I

L I cv

I

c* -t-ihci

K

a]J
---- k4 HS

D

HlT
ca C2

t

6.3

Fig. 60. — Supereactie ontvanger met zelfonderbreking.
Rt = 5 tot 10 Mfl; 0,25 W.
R, = 1000 H; 0,25 W.
R.
50.000 n; 1 W.
P = potentiometer 50.000 ,Q.

Ct =
C2 =
C =3
C^. C5

50 tot 100 /x/xF ; mica.
1000 tot 3000 jx[xF : mica.
10 tot 25 jxF; chemisch; L.S.
= 0,1 ^F; papier.

Een belangrijk punt dient men te noteeren : het is volstrekt
noodig dat condensator C2 die in de nieuwe schakeling de L.F.transformator ontkoppelt zoo dicht mogelijk bij smoorspoel K
gemonteerd wordt.
In fig. 61 is de schikking der organen te zien voor een eikeltriode 955 als detector. De trolitulhouder dezer lamp wordt
gemonteerd op twee isoleerende kolonnetjes zoodat de rooster- en
plaatcontacten op het niveau der klemmen van den variabelen
condensator komen. Met deze schakeling kan men zonder groote
moeilijkheden afdalen tot golflengten van 1 meter.
In fig. 62 zien we een uitstekende schikking der organen van
den H.F.-kring waarbij gebruik wordt gemaakt van een 76 als
detectorlamp.
De algemeene schikking is precies dezelfde als voor den ont. vanger met afzonderlijke onderbreking, met uitzondering voor de
positie van C2. Teneinde fig. 62 te verduidelijken werd Ca. de
antennekoppelcondensator weggelaten. Deze wordt op dezelfde
wijze gemonteerd als blijkt uit fig. 58.
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Al de organen van het L.F.-deel worden onder het chassis
gemonteerd, zoo zijn ze zonder meer afgeschermd, ten opzichte van
het H.F.-deel.

Fig. 61. — Gebruik van een eikeltriode (H- halve grootte).
Afregeling♦
Het is niet gemakkelijk voorschriften te geven voor het afreg«len van een ontvanger met zelfonderbreking.

t

L©
m

Plan

Zijzicht

Fig. 62. — Constructie van een H.F.-kring (± halve grootte)
Het is alleszins goed de aanzienlijke rol aan te stippen welke
^gespeeld wordt door de plaats der aftakking op spoel L en door
de smoorspoel K.
Door beiden te veranderen, alsmede andere waarden te nemen
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voor Rlf Cj en C2 zal men na een zeker aantal proefnemingen de
optimumwerkvoorwaarden van den ontvanger verkrijgen.
Indien de ontvanger bestemd is voor zeer korte golf, beneden
3 meter, dan heeft de plaatsing der organen een zeer groote invloed
op het rendement. Verplaatst men de spoel slechts 1 cm ten opzichte
van den condensator of van de lamp dan is alles soms radicaal
gewijzigd.
Voor deze korte golflengten hebben de speciale condensatoren
bestaande uit twee halve stators waartusschen de rotor draait wel
eenig belang.
De afsiemkring wordt verbonden met de twee halve stators,
de rotor dient alleen om de capaciteit tusschen de stators te doen
varieeren. Alhoewel met een dergelijke condensator de rotor geen
deel uitmaakt van den kring en niet onder spanning komt, is het
evenwel toch noodig dat hij geisoleerd is en dat beweging over
gezet wordt door een isoleerenden flector.
Tenslotte speelt de antennekoppeling die geregeld wordt door
Ca een nog grootere rol dan bij de ontvangers met zelfonderbreking.
«8.

Toevoeging van

een

H. F. -trap.

De superreactieve ontvangers hebben, zooals we gezien heb
ben, een zeer geringe selectiviteit. Anderzijds stralen ze zeer sterk
uit wanneer de antenne rechtstreeks met den detector gekoppeld is
juist zooals bij gewone ontvangers. Deze uitstraling is zeer hinder
lijk wanneer meerdere ontvangers in eikaars nabijheid gebruikt
worden.
De uitstraling wordt opgeheven en de selectiviteit verhoogd
door toevoeging van een H.F.-trap voor den detector.

i
Fig. 63. — H.F.-trap voor superreactie toestellen.
ci# c2, c4 = 500 tot 2000 ixpJBi mica.
R> = 1500
0.25 W.
C3 c=s 10 tot 50 /a/aF; mica (zie tekst)
R2 b 100.000 O ; 0,25 W.
Wegens de zeer hooge frequenties moet de H.F.-versterkerlamp altijd een eikelpentode type 954 of 956 zijn.
Het schakelschema hebben we als fig. 63 gegeven.
De afstemcondensator van de H.F.-trap CV, is van dezelfde
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soort als den draaicondensator van de detectorlamp, met een capaciteit van 10 tot 15 /x/xF.
Spoel L2 is eveneens volkomen gelijk aan de detectorspoel.
De antennespoel L, bevat slechts een of twee toeren. Het ver
dient de voorkeur met regelbare koppeling te werken tusschen Lx
en Lo, althans tijdens het afregelen.
De smoorspoel van den plaatkring L3 heeft de volgende karak
teristieken : voor 60 MHz (5 m) : 30 toeren koperdraad 0,4 mm
2 X zijdeisolatie gespatieerd op draaddikte, op een koker in trolitul of isolantite van 10 mm diameter.
Voor 100 MHz (3 m) : 20 toeren koperdraad 0,6 mm ongeisoleerd zonder spoellichaam gespatieerd op draaddikte, inwendige
diameter der wikkeling 6 mm.
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Fig. 64. — Montage van een eikelpentode als H.F.-versterker (±halve grootte)
Het kan overigens noodig zijn L3 te wijzigen tijdens het afregelen. Door condensator C3 wordt de koppeling van den detector
geregeld. Men tracht de grootste waarde te vinden waarmede de
superreactie in den detector nog normaal werkt.
De H.F.-kring moet zorgvuldig worden afgeschermd van de
detector. Het is best beide deelen door een vertikale aluminiumplaat af te sluiten en daarop horizontaal de eikellamp te monteeren.
Het lichaam der lamp steekt door de afsluiting in een gat van
18 mm zoodat de roosterverbinding aan de H.F.-zijde valt terwijl
de lamphouder en de plaatverbinding aan de detectorzijde ligt zooals dit blijkt uit fig. 64. Al de ontkoppelingen aan de eikellamp
worden direct aan den lamphouder geplaatst en alle verbonden in
een enkel punt.
Eenknopsregeling van de drie condensatoren is mogelijk. Wil
men dit verkrijgen dan is het altijd noodzakelijk een vrij groote
trimmer op den draaicondensator van het H.F.-deel te voorzien
teneinde de grooterc rcstcapaciteit van den detectorkring te compemiccrcn.
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HOOFDSTUK VII

DE VOEDING
§1.

Algemeene

beschouwingjem

De voeding der K.G.-ontvangers dient aan enkele speciale
eischen te beantwoorden :
lu De anodespanning moet zoo zuiver mogelijk zijn.
Het ligt voor de hand dat batterijvoeding deze voorwaarden
volkomen vervult. In het meest voorkomende geval van voeding
uit het lichtnet is het echter noodig dat de anodespanning zeer goed
gefilterd wordt. Netbrom die bij luidsprekerontvangst bijna niet
hoorbaar is, wordt zeer storend wanneer men met koptelefoon
luistert vooral met een teruggekoppelde ontvanger.
De afvlakking gebeurt daarom altijd met een dubbele filter,
wanneer elk der elementen zeer goed is, of meer indien noodig.
De afvlaksmoorspoelen moeten een voldoende zelfinductie hebben
en ver van het verzadigingspunt werken. Men gebruikt verder
condensatoren met zeer hooge capaciteiten. Bij luidsprekerontvangers vermijdt men het gebruik der bekrachtigingswikkeling als
afvlaksmoorspoel.
Het verdient altijd de voorkeur een electro-dynamische luid
spreker met permanente magneet te gebruiken.
2° De anodevoeding moet verder behoorlijk kunnen gestabili
seerd worden, m.a.w. de spanning mag slechts zoo weinig mogelijk
varieeren als de afgenomen stroom verandert.
Deze beschouwing heeft vooral groot belang bij supers met
meerdere lampen waarvan de gevoeligheid geregeld wordt door de
variatie van roostervoorspanningen (automatisch of niet), waaruit
belangrijke plaatstroomvariaties voortkomen.
Een, acumulatorenbatterij en zelfs een batterij van droge cellen
in goeden staat, vervullen deze voorwaarden goed. Voor netvoeding verdient het de voorkeur dat de afvlakschakeling begint
met een smoorspoel (self-input), waarmede een minder hooge gelijk
gerichte spanning verkregen wordt, dan wanneer het eerste element
van de schakeling een condensator is (condenser-input); de spanningsregeling met deze schakeling is ook veel beter.
3° Tenslotte zijn al de K.G.-ontvangers zeer gevoelig voor
anodespanningsvariaties. Batterijvoeding is vanzelfsprekend de
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beste want indien de spanning varieert geschiedt dit zeer lang
zaam en geleidelijk. Bij netvoeding volgt de anodespanning ook
de spanningsvariaties van het net.
Een inrichting waardoor de gelijkgerichte en afgevlakte span
ning onafhankelijk blijft — althans binnen zekere grenzen — van
de netspanning, is dus zeer wenschelijk.
Betrekkelijk eenvoudige inrichtingen die hierna zullen bespro
ken worden kunnen deze automatische regeling verwezenlijken.
Het zij voor een enkele zeer gevoelige kring zcoals de oscillatorkring van een super ofwel op het geheele voedingssysteem.
Hierbij valt aan te merken, in het laatste geval dat de voor
waarde onder 2° opgegeven eveneens vervuld is. de automatische
regelaars functionneeren eveneens wanneer het verbruik in den
kring varieert.
Wij gaan thans over tot de beschrijving van enkele voedingsblocs, derwijze uitgekozen dat het gemakkelijk is een passend
voedingsbloc te vinden voor elke K.G.-ontvanger.
Voor elk der beschrijvingen zijn de waarden der verschillende
organen opgegeven. Het is vanzelfsprekend dat men een opgegeven
waarde door een hoogere kan vervangen ; b.v. een transformator
geschikt voor een stroomsterkte van .60 mA kan vervangen wor
den door een andere van 70 mA en. een condensator van 12 /xF
kan zonder eenig bezwaar vervangen worden door een van 16 /xF.
Het is hier wel de plaats om er op te wijzen dat de voedingstransformatoren door de fabrikanten vaak gespecifieerd worden
met hunne grenswaarden d.i. de maximumspanningen en stroomen
die ze kunnen leveren. Dit gebeurt het meest bij de goedkoope
bouwdeelen die de opgegeven stroomen en spanningen niet kun
nen leveren zonder zeer warm te worden. Bovendien hebben de
wikkelingen vaak een te hooge weerstand waardoor de spanningsregeling in gevaar gebracht wordt, zelfs indien de afvlakking begint
met een smoorspoel.
Voor de zelfinducties.der afvlaksmoorspoelen worden eveneens
vaak te hooge waarden opgegeven ofwel zonder rekenschap te
houden met den gelijkstroom die er doorheen moet, en die de zelfinductie aanzienlijk vermindert door de gedeeltelijke verzadiging
van de kern die hiervan het gevolg is. Daarom hebben \ve hier
altijd smoorspoelen gespecifieerd voor een hoogere stroomsterkte
dan die welke ze normaal te verwerken hebben. Voor alle voedingsunits voor wisselstroom hebben we de gloeidraad-secondaire voor
zien van een middenaftakking die met de massa verbonden wordt.
Het ligt voor de hand dat indien de gloeidraadverbinding over
één draad geschiedt met terugkeer over de massa het niet de mid132
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denaftakking is maar wel een eindklem die met het chassis verbon
den is ; de middenaftakking blijft dan ongebruikt.
Wisse ls troon?, voeding
kleine ontvangers.

§2.
:l

:

i

Dit voedingsbloc is geschikt voor alle ontvangers waarin' niet
meer dan vier lampen gebruikt worden zonder eindlamp ; deze
ontvangers zijn alleeen geschikt voor ontvangst met koptelefoon.
De unit levert een anodespanning van 250 V ongeveer, met
een s^roomsterkte tot 45 mA, en een wisselspanning van 6,3 V en
een maximumstroom van 1,5 A voor de gloeidraadvoeding.
De afvlakschakeling begint met een condensator want het
anodestroomverbruik dezer ontvangers is altijd nagenoeg constant.
Het schakelschema geven we als fig. 65. De karakteristieken
der organen zijn als volgt :
Transformator T : primaire : in overeenstemming met de net
spanning. Secondaire: 2 X 250 V, 50 mA ; 2 X‘3.15 V, 1,5 A,
6.3 V. 0,65 A.
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Fig. 65. — Voedingsunitf voor kleine ontvangers.
:!
!
ii

:

Ü

>i

ll
.
!

••

Electrostatische afscherming tusschen primaire en secondaire.
Gelijkrichterlamp V : dubbele gelijkrichterlamp, indirect verhit
84 of 6X5 ofwel EZ2 of EZ3.
Afvlaksmoorspoelen Ll en L2 : elk 20 tot 30 H bij 60 mA;
weerstand 500 tot 600 H.
Afvlakcondensatoren Ct C2 C3: electrolytische condensatoren
van 12 tot 16 /aF bedrijfsspanning 400 V of meer.
De twee condensatoren C4 en C5 elk van 0,002 jxF met micadielectricum zijn niet altijd onmisbaar, maar het is voorzichtig ze
aan te brengen vooral wanneer een teriiggekoppelde ontvanger
gebruikt wordt teneinde afstembrom te kunnen vermijden (d.i. brom
die optreedt in sommige posities van den afstemcondensator).
Weerstand R (50.000 fi 5 W) is^'onmisbaar. Hiermede ver
mijdt men inderdaad een te hooge spanning, ingeval de voedingsunit niet met het toestel zou verbonden zijn, of gedurende de aanwarmperiode der lampen.
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Bij voorkeur wordt het voedingsbloc gemonteerd op een klein
afzonderlijk chassis. Wij hebben reeds aangetoond waarom deze
werkwijze aan te raden is. Indien het voedingsdeel echter samen
met den ontvanger op één chassis gemonteerd wordt is een dubbele
metalen afsluiting te voorzien die een scherm vormt tusschen het
voedingsdeel en den eigenlijken ontvanger.
De schikking der organen heeft geen belang. Bij een afzonder
lijk voedingsbloc kan men met weinig plaatsruimte uitkomen indien
men de onderdeelen schikt volgens fig. 67 en 68.
§3.

—

W isselstr'oomvoeding voor
7 1 a m p o n t v a n g e r s.
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Deze voeding is geschikt voor het gebruik met K.G.-ontvangers die tot 7 lampen bevatten waarbij een lamp voor luidspreker.
Daar deze ontvangers bijna altijd van het supertype zijn moet
de afvlakschakeling beginnen met een smoorspoel om een betere
spanningsregeling te verkrijgen.
Het schakelschema ziet men in fig. 66. De karakterstieken der
organen zijn als volgt:
Transformator T : primaire in overeenstemming met het net;
secondaire : 2 X 350 V, 90 mA ;2 X 3,15 A; 5 V 2 A.
Electrostatisch scherm tusschen primaire en secondaire.
U

Cl

L2

« *HS
C2

T

• -KS
«.3

Fig. 66. — Voedingsunit voor zes of zeven lampen.
Gelijkrichterlamp V : dubbele, indirect verhitte gelijkrichterlamp met 5 V gloeispanning : amerikaansche types zijn 5Z4, 80S,
83 V enz. Europeesch type 1883.
Afvlaksmoorspoelen Lx en L2: elk 15 tot 20 H bij 100 mA.
Weerstand 200 tot 300 O
Afvlakcondensatoren Cj en C2: electrolytische condensatoren
van 16 [xF, bedrijfsspanning 400 V of meer.
Weerstand R : 25.000 O 10 W. Deze weerstand is onmisbaar.
De waarde kan op 50.000 n (5 W) genomen worden indien de
ontvanger een spanningsdeeler met vrij sterke stroomopname bevat.
In de figuren 67 en 68 ziet men hoe een dergelijk voedingsbloc
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op een klein afzonderlijk chassis kan gemonteerd worden. Schikt
men de bouwdeelen zooals in de teekening dan komt men tot mini
mum afmetingen en de bedrading is zeer eenvoudig. Als uitgangsklemmen gebruikt men een lamphouder voor 4 pinssteker. Men
gebruike hiervoor .organen die uitstekend contact maken, daar het
apparaat tamelijk sterke gloeistroomen te verwerken heeft. Om
Voedingsbloc
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Fig. 67. — Vocdingschassis — Bovenzicht.
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dezelfde reden moeten de gloeistroomgeleiders van het verbindingssnoer tusschen voedingssnoer en ontvanger in vrij dikke draad
uitgevoerd zijn en men zal vooral vermijden ze te lang te maken.
Hierbij weze nog opgemerkt dat de ingangssmoorspoel Lx een
zekere neiging tot trillen heeft. Men zal dus met zorg nagaan of
de ijzerplaatjes dezer spoel behoorlijk geklemd zitten en het ver
dient altijd de voorkeur de voedingsdeelen niet op het chassis van
van den ontvanger te monteeren.

!
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§ 4, — W isselstroomnetvoeding voor
ontvangers met een groot aantal
lampen.
Dit bizonder krachtig voedingsunit kan een anodestroom van
150 mA en een gleistroom van 50 mA leveren.
Het schakelschema geven we als fig. 69. De karakteristieken
der bouwdeelen zijn als volgt: transformator T : primaire volgens
de netspanning.
••• Voeöingsbloc
■*»

\

Ketsnoer

V rr

6 cm

Fig. 68. — Voedingschassis — Onderzicht
Secondaire : 2X 375 V. 150 mA ; 2 X 3,15 V, 5 A ; 2 X 2.5 V3 A ; Electrostatisch scherm tusschen primaire en secondaire.
Gelijkrichterlamp V : dubbele direct verhitte gelijkrichterlamp
5Z3 (of 5U4G).
Afvlaksmoorspoelen Lx en L2: elk 10 tot 20 H bij 150 mA,
weerstand 150 tot 200 fl.
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Afvlakcondensatoren C, en C2 : electrolytische condensatoren
van 16 fiF bedrijfsspanning 450 V.
Weerstand R : 25.000
10 W.
Bemerking. — Wanneer de ontvanger een uitgebalanceerde
eindtrap heeft kan men de anodespanning voor de eindtrap
afnemen tusschen de spoelen
en L2. De uitgebalanceerde
L2
u
« * HS

V
o

Net

! 1 1

Si

R
Cl

CZ

T

- -HS
6,3

Fig. 69. — Vocdingsunit voor een groot aantal lampen.

schakeling is inderdaad niet veeleischend in verband met
de kwaliteit der afvlakking. In dergelijk geval kan men voor L2
een spoel van 20 tot 30 H gebruiken voor 70 mA met een weer
stand van 400 tot 600 omdat dan de stroom door deze spoel veel
zwakker is.

§5.

'W

1
1 '

W. G. .netvoeding.

Het is soms noodig, vooral voor draagbare ontvangers b.v.,.
een voedingunit te nemen waarmede het apparaat overal kan
gebruikt worden onverschillig of het gelijk- of wisselstroom levert.
Hier maakt men gebruik van de klassieke schakeling der
voeding voor W.G.-apparaten ; nochtans dient men enkele bizondere voorzorgen te nemen om een betere afvlakking der anode
spanning te verkrijgen.
Het is een bekend feit dat in W.G.-toestellen alle ontvanglampen en de gelijkrichterlamp vaak in serie gemonteerd zijn ; ze
nemen dan alle denzelfden gloeistroom op.
Als Amerikaansche lampen kan men slechts de 0,3 A serie
gebruiken en als Europeesche de 0,2 A serie. Maakt men gebruik
van een eindlamp dan neme men een amerikaansche 43, 25A6 of
25L5, of een europeesche CL6.
De serieschakeling der gloeidraden gebeurt altijd in de vol
gende orde : lichtnet, weerstand, gelijkrichter, eindlamp, andere
lampen, detector, massa.
In fg. 70 geven we het schakelschema van een W.G.-voedingsunit, voldoende voor een ontvanger van 6 en zelfs 7 lampen, waar
bij' een eindlamp.
De gelijkrichting geschiedt zooals altijd in dergelijke gevallen
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slechts op één phase. De gelijkrichterlamp V is een 25Z5 of 25Z6
(amerikaansche 0,3 A), ofwel een CY2 (europeesche 0,2 A).
De afvlakschakeling bevat 2 cellen. Om een overdreven spanningsval te vermijden wordt de anodespanning der eindlamp afge
nomen tusschen de twee smoorspoelen dus na de eerste afvlakcel.
De afvlaksmoorspoel Lx heeft een zelfinductie van 5 H bij
100 mA stroomdoorgang met een maximumweerstand van 100 n.
De drie condensatoren C1 C2 en C3, zijn electrolytische con
densatoren van 25 /iF (of beter 50 /iF), bedrijfsspanning 150 V.
Weerstand R in serie met de gloeidraden geschakeld wordt
berekend in overeenstemming met de beschikbare netspanning en
het aantal gebruikte lampen.
Voorbeelden.
Tweelamps-ECO-ontvanger met 6C6, 76 en gelijkrichterlamp
25Z5.
Spanningsval in de gloeidraden : 2 X 6,3 + 25 is 37, 6 V
praktisch dus 38 V. Netspanning 110 V. Weerstand R moet dus
110 — 38 = 72 V opnemen onder 0,3 A. Dus R is gelijk aan 7203
is 240
• ♦JHS.CLF)

■i

■p 0

ScVc

««
Fig. 70. — W.G.-Voedingsunit.

Super met europeesche lampen : ECH3, EF5, EF5, EBC3,
EMl. CL6, CY2.
Spanningsval in de gloeidraden : 5 X 6,3 4" 35 + 30 = 96,5
praktisch 97 V. Netspanning 115 V. Weerstand R moet dus opslor
pen : 115 — 97 = is 18 V met 0,2 A dus R is 18/0,2
90 ,n.
Weerstand R wordt vervaardigd met chroomnikkeldraad die
op een vuurvast lichaam gewikkeld wordt en die in het «voedingsunit zelf gemonteerd wordt. Men gebruike bij voorkeur geen weerstandssnoer. Men kan hiervoor ook nog weerstandlampen gebrui
ken die tevens de stroomsterkte regelen b.v. « URDOX » waar
mede dan tevens een te hooge stroomsterkte in de gloeidraad ver
meden wordt onmiddellijk na het inschakelen van het apparaat.
§6.

Voeding

op

het

gelijkstroomnefc.

Ingeval de ontvanger uitsluitend door het gelijkstroomnet te
voeden is dan bouwt men de voedingsunit volgens fig. 71.
138

De afvlakking van den rimpel van een gelijkstroomnet is veel
gemakkelijker dan die van gelijkgerichte stroom.
'L, heeft slechts een zelfinductie van 2 of 3 H terwijl voor L.2
een zelfinductie van 10 H reeds zeer voldoende is.
Hiermede verkrijgt men gemakkelijk zeer kleine spoelen met
geringe weerstand waardoor dan weer de spanningsval tot een
minimum herleid wordt.

^ Cl

53 *

LF)
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■j

C2
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“ —°*HS
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Gl.

i
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Fig. 7 1. — Gelijkstroomvoedingsunit.
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De afvlakcondensatoren C,, C2 en C3 zijn gebouwd met papierdielectricum en hebben een capaciteit van 2 /xF, ze zijn gebouwd
voor een bedrijfsspanning van 400 V. Buiten het feit dat deze
condensatoren een betere afvlakking geven van de hoogere rimpelfrequentie van het gelijkstroomnet voorkomen ze nog ongevallen
indien den netsteker verkeerd wordt aangesloten. Indien men vol
strekt electrolytische condensatoren wil gebruiken zou men ook een
niet-omkeerbare netsteker moeten bezigen tenzij men niet-gepolariseerde electrolytische condensatoren kan bekomen.
De serieweerstand van de gloeidraden wordt berekend als
hierboven.
Bemerking.
Bij W.G.- en gelijkstroomtoestellen is het chassis van den ont
vanger en van het voedingsunit steeds verbonden met één klem
van het net. Het is dus volstrekt noodig in serie met de antenne
een micacondensator te schakelen van 0,001 of 0,002 /xF om kort
sluitingen te vermijden indien de antenne toevallig geaard werd
• (b.v. door het breken van een isolator, een draad enz.).
Doorgaans worden met W.G.- en gelijkstroomtoestellen geen
aardverbindingen gebruikt. Het lichtnet zelf speelt de rol van
tegengewicht. Indien men echter een aardverbinding zou willen
gebruiken zou men het chassis slechts mogen aarden over een
papiercondensator van 0,1 /xF voor een bedrijfsspanning van 600 V.
§7.

Automatische spanni'ngsregeling
door gasgevulde lamp.

Een gasgevulde lamp met twee electroden, b.v. een neonlamp
heeft de volgende eigenschap :
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Wanneer de lamp in werking is. dan heeft een geringe spanningsvariatie op de klemmen een zeer sterke stroomverandering
door de lamp voor gevolg. Het is daarom dat de neonlampen die
voor verlichtingsdoeleinden gebruikt worden steeds gebouwd wor
den met een serie-weerstand die meestal in de huls zelf van de
lamp is ondergebracht om te voorkomen dat de lamp door de te
sterke stroom zou bedorven worden.
Men maakt reeds geruimen tijd gebruik van deze eigenschap
der gasgevulde lampen om de spanning aan de klemmen van een
kring constant te houden. De gewone neonlampen hebben echter
geen onberispelijke stabiliteit en voor dit doel werden ook speciale
lamptypes ontwikkeld.
In fig. 72 geven we het verloop eener werkkromme in het
bruikbare gebied van de amerikaansche regellamp VR150. Men
bemerkt daaruit dat wanneer de klemmeiispanning op de lamp
varieert van 148 tot 150 V de stroomsterkte door de lamp veran
dert van 5 tot 30 mA.
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•H 150
O

>

G
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Fig. 72. — Werkkromme van een regulatorlamp VR150.
De gasgevulde regellampen worden in de praktijk gebruikt
volgens het schakelschema van fig. 73, die ons tevens kan dienen
bij de verklaring der werkwijze van het stelsel.
Weerstand U stelt den verbruikskring voor (plaatspanningsapparaat van een ontvanger). Aan de klemmen van dezen ver
bruikskring moet de spanning V constant gehouden worden.
. Lamp T is parallel geschakeld met U en het geheel wordt
gevoed door een variabele spanning V! over een weerstand R.
Deze weerstand R wordt zoo gekozen dat wanneer Vx een gemid
delde waarde heeft, de stroom door lamp T eveneens een gemid
delde waarde verkrijgt.

j
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Indien V! toeneemt, dan heeft de spanning aan de klemmen
van T een neiging om te verhoogen, maar den stroom door T
neemt eveneens toe en zoo vlug dat de spanningsval in R toeneemt,
waardoor dan steeds een neiging ontstaat om spanning V op de
klemmen van T en U constant te houden. Omgekeerd, indien
vermindert dan wordt de stroom door T en de spanningsval over
R zooveel geringer dat de spanning V aan de klemmen van T en
U weer constant blijven.
n
♦

*

1

&■

vi

,© v 0

- o-

Fig. 73. — Regeling met gasgevulde lamp.
Op dezelfde wijze zou men kunnen aantoonen dat indien den
stroom in den verbruikskring toeneemt de spanning aan de klem
men van T een neiging vertoont om te verminderen, waardoor de
stroom door lamp T eveneens sterk vermindert en bijgevolg ook
de spanningsval in R en omgekeerd.
Wiskundig kan men aantoonen dat de werking der schake
ling van fig. 73 een des te betere regelwerking heeft naarmate :
1° den stroom in den verbruikskring U minder sterk is ten opzichte
van den stroom door lamp T.
2° indien weerstand R grooter is vergeleken met de belastings;weerstand U.
In goede voorwaarden is het mogelijk voor spanningsvariaties
van 10 % der voedingsspanning Va de variaties der verbruiksspanning V te beperken tot 1 %.
Regellampen.
In de volgende tabel geven we de karakteristieken der belang
rijkste regellampen.
Type
Amer.
VR 90
VR105
VR150
Europ.
4357
4377

Regelspanning

Stroomsterkte
binnen regelbereik

Ontstekingsspanning

90 V
105 V
150 V

5 tot 30 mA
5 tot 30 mA
5 tot 30 mA

120 V
137 V
180 V

Octal

95 V
110 V

20 tot 50 mA
20 tot 50 mA

110 V
135 V

4 pins
Ed.

Huls

4

>
i
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In fig. 74 geven we de verbindingen van de octalhuls der
regulatorlampen VR105 en VR150. De pinnen 3 en 7 zijn met geen
enkele electrodo der lamp verbonden maar onderling zijn ze in de
huls zelf doorverbonden. Door deze verbinding wordt het onmoge
lijk de lamp te doen functionneeren indien ze toevallig door een
VR90 vervangen wordt waarin deze verbinding niet voorkomt.

Fig. 74. — Huls van de VR-Regellampen.
Praktisch gebruik.
De Amerikaansche regulatorlampen zijn in het gebruik veel
handiger dan de Europeeeschc. Ze zijn veel kleiner, ze werken
veel regelmatiger en de stroomregeling is beter.
Uit de voorgaande tabel blijkt dat de maximumspanning voor
één enkele lamp 150 V bedraagt. Indien men een hoogere spanning
wil stabiliseeren gebruike men twee lampen in serie : b.v. twee
VR105 geven 220 V. In dit geval is het noodig met elke lamp in
parallel een hooge weerstand te schakelen (500.000 Q), teneinde
de ontsteking te vergemakkelijken.
We hebben er reeds op gewezen dat de serieweerstand betrek
kelijk hoog moet zijn en dat de voedingsspanning bijgevolg veel
hooger is dan de geregelde spanning, wil men een behoorlijke
regeling verkrijgen. Anderzijds is de stroom door de regulatorlam
pen vrij gering en kan men slechts behoorlijk stabiliseeren wanneer
de stroom in den verbruikskring zelf tamelijk zwak is, b.v. van
10 tot 20 mA.
Men zou bijgevolg geen gasgevulde lamp kunnen gebruiken
voor het stabiliseeren eener anodespanning voor éen super met
talrijke lampen. Het systeem is echter wel geschikt om de anode
spanning van de H.F.- en detectorlampen te stabiliseeren van een
teruggekoppelde ontvanger of van den oscillator van een super.
Toepassingsvoorbeelden.
1° Veronderstellen we een teruggekoppelde detector met een
H.F.-trap waarin een 6K7 gebruikt wordt, een 6J7 als detector en
een 6C5 als L.F.-lamp. Het -volstaat vanzelfsprekend de anode
spanning van de H.F.- én de detectorlampen te stabiliseeren.
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De algemeene voeding gebeurt met een spanning van 250 V en
als regulatorlamp neemt men een VR150 daar een anodespanning
van 150 V een uitstekende werking verzekert van de H.F.- en
detectortrappen.
Om serieweerstand R op voorhand te bepalen berekent men
deze als volgt:
Het stroomverbruik van de H.F.-trap bij 150 V bedraagt ong.
8 mA. Dit van de detector is zeer gering ; minder dan 1 mA, maar
dat van den spanningsdeeler met een totale weerstand van 100.000
ft die de schermroosterspanning van den detector levert bedraagt
150/100.000 = 1,5 mA.
Het totale stroomverbruik van de gestabiliseerde kringen
bedraagt dus ong. 10 mA. Het gemiddelde stroomverbruik -van de
regulatorlamp is 20 mA. De gemiddelde stroom door weerstand R
bedraagt bijgevolg 10 + 20 = 30 mA. Daar de spanningsval over
R, 250 — 150 = 100 V moet bedragen moet R een weerstand van
3000 Cl zijn.
Maar door de berekening verkrijgt men slechts de grootteorde van R. De weerstand R moet op de volgende wijze geajusteerd
worden : wanneer de netspanning nu een gemiddelde waarde van
110 V heeft en wanneer de netspanning kan varieeren tusschen
105 en 120 V dan neemt men voor R b.v. een te groote weerstand
van 4000 Cl en men meet met behulp van een milliampèremeter den
stroom welke door de VR150 heen gaat. Men zal bemerken dat
deze stroom dan te zwak is : 5 mA b.v. Men vermindert dan de
waarde van R geleidelijk totdat men voor een gemiddelde net
spanning een stroom van 15 tot 20 mA door de lamp verkrijgt. Het
stabiliseerend systeem zal dan in optimumvoorwaarden werken.
2° Regeling van de plaatspanning voor den oscillator van een
super. De anodestroom van dezen oscillator is altijd zeer gering en
ongeveer gelijk aan 1 mA. De algemeene voedingsspanning bedraagt
250 V ; de zelfde berekening als hierboven levert voor de serie
weerstand een waarde op van circa 5000 Cl. Men begint dan met
6000 ft die men vermindert totdat de stroom door de VR150 tus
schen 15 tot 20 mA bereikt voor een gemiddelde waarde der, net
spanning.
Een anodespanning van 150 V is bijna altijd voldoende voor
den oscillator van een super.

§8.

Automatische spjanningsregeling
door gasvrije lampen.

Deze methode is wat minder eenvoudig dan de voorgaande
maar de regulatorwerking dezer lampen is merkwaardig voor vrij
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sterke stroomen. Het principeschema van het stelsel geven we in
fig. 75.
is variabele ingangspanning, V is de uitgangspanning die
te stabiliseeren is. Lamp C is een pentode met constante steilheid,
het is de stuwdamtp, Lamp R is een triode die veel stroom opneemt
het is de regellamp, die functionneert als een serieweerstand. De
kathode der stuurlamp wordt op een vast potentiaal gebracht door
een batterij 3, de schermrooster- en roosterspanningen der lamp
worden afgetakt over een spanningsdeeler R2-R3-R4, die aange
sloten wordt op de uitgangspanning V. De plaat van lamp C wordt
gevoed over de -j-klem van spanning V over weerstand Rx. Ze
wordt tcrzelfdertijd verbonden met het rooster der regulatorlamp.
>
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Fig. 75. — Spanningsstabilsatie door vacuumlampen.
Indien nu de ingangspanning V1 toeneemt, dan vertoont span
ning V een neiging om eveneens toe te nemen, bijgevolg zal het
roosterpotentiaal van C toenemen, ten opzichte van het kathodepotentiaal dat bestendig blijft. De plaatsroom van C wordt dus
eveneens sterker. Daar deze stroom door weerstand Rx gaat ver
hoogt de spanningsval over dezen weerstand, daardoor wordt het
rooster van R negatief gepolariseerd. De schijnbare weerstand van
R verhoogt, waardoor V een neiging verkrijgt om te verminderen.
Indien daarentegen spanning Vx vermindert dan treden dezelfde
verschijnselen in omgekeerde orde op.
Bij een oordeelkundige keuze der waarden van de bouwdeelen
kan deze regulator zeer gevoelig gemaakt worden en de spanningsregeling zal uitstekend zijn.
Bemerkingen
De batterijspanning van B moet tamelijk hoog zijn indien men
een goede regeling wil verkrijgen. Ze is inderdaad iets hooger dan
de roosterspanning van C die over den spanningsdeeler wordt afge
takt en waarvan de variatie het systeem stuurt. Indien de spanning
van batterij B gering is kan men op het rooster slechts een geringe
spanning aanvoeren, dus maar een klein deel van de uitgangspan
ning V, Daaruit volgt dat de variatie van V slechts een zeer geringe
variatie der roosterspanning voor gevolg heeft; wanneer de batte-
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xijspanning daarentegen vrij hoog is dan is de roosterspanning
gelijk aan een grooter deel van V en de variaties zijn veel grooter.
In de practijk neemt men een batterijspanning die nagenoeg
gelijk is aan 1/5 van V of meer.
Stuurlamp C moet een groote versterking hebben. Een pentode met constante steilheid in den aard van de 6J7 is voor dit
doel zeer goed geschikt.
Als regulatorlamp R tracht men een lamp te verkrijgen met
hooge plaatstroom, met geringe inwendige weerstand en een groote
6teilheid, opdat de variaties der roostervoorspanning zouden aan
leiding geven tot groote stroomsterktevariaties. De Amerikaansche
eindlampen 2A3 en de Europeesche ADI waarvan de karakteristie
ken practisch gelijk zijn, komen hiervoor het meest in aanmerking.
Beiden zijn direct verhitte lampen en een speciale transformatorwikkeling of een afzonderlijke transformator is noodzakelijk voor
de levering van den noodigen gloeistroom.
Deze stabilisator evenals al de andere kan slechts werken met
een zeker energieverlies. Hier heeft de dissipatie plaats in de regu
latorlamp. Het is dus noodzakelijk dat de voedingsunit zoo aan
gelegd is dat ze voor de regulatorlamp een veel hoogere spanning
levert dan de uitgangspanning, in de ongunstigste gevallen die te
voorzien zijn.
De maximumstroomsterkte waarvoor de 2A3 of de ADI
geschikt zijn is ongeveer 70 mA. In deze voorwaarden is de spanningsval in de lamp tusschen de 70 en 80 V wanneer het rooster
in het geheeel niet gepolariseerd is. Deze voorwaarde zou overeen- •
stemmen met een plaatstroom 0 voor de stuurlamp en bijgevolg zou
geen stabilisatie mogelijk zijn. Men moet dus tenminste een zeer
zwakke plaatstroom voor lamp C aanvaarden en bijgevolg een
geringe voorspanning van lamp R. Hierbij is dan te rekenen op
een minimumspanningsval van een lOOtal V in de regulatorlamp.
Indien de kring aan wier klemmen de spanning moet geregeld
worden, meer dan 70 tot 80 mA stroom opneemt is het noodzake
lijk de 2A3 of de ADI te vervangen door twee identische en parallelgeschakelde lampen. Daar de roosters der regellampen nooit posi
tief worden nemen ze geen energie op, zoodat ook in dit geval één
/
enkele stuurlamp volstaat.
Alhoewel de batterij geen stroom te leveren heeft en gedu
rende een langen tijd bruikbaar is, blijft dit toch altijd een zwak
punt van de schakeling die in alle andere opzichten volmaakt is.
Men kan de batterij laten vervallen en een constant kathodepotentiaal verkrijgen voor de stuurlamp — tenminste binnen ruime
grenzen — door de batterij te vervangen door een neonlamp.
Deze neonlamp kan haar rol van spanningsregelaar voor de
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kathode maar alleen vervullen zoolang ze brandt. Het is dus nood
zakelijk een neonlamp te nemen met zeer gering verbruik, zoodat
deze ook blijft branden voor de zwakste stroomen welke door de
stuurlamp heengaan. De kleine neonlampen stabiliseeren de kathodespanning op de stuurlamp in de buurt van 70 V. Hierboven heb
ben we reeds gewezen op het groote belang van een hooge kathodespanning.
Pcactische verwezenlijking.
: Het schakelschema van fig. 76 is dit van een voedingsunit met
automatische stabilisatie door luchtledige lampen die een geregelde
6panning van 250 V kunnen afleveren onder een maximumstroomsterkte van 70.mA. De schakeling van den regulator stemt vol
komen overeen met die van fig. 75 ; de batterij werd vervangen
door een neonlamp N.
T
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Fig. 76. — Voedingsunit met spanningsstabilisatie door vacuumlamp.
R, = 500.000 Q ; 0.5 W.
Ra ea 15.000 xi; 1 W.
Rs = 20.000 O; 1 W.

*4 =

5.000 n ; 1 W.

P c= potentiometer 5000 fl draadgewikkeld.

Dit moet een zeer klein lampje zijn in den aard van de seinlampjes zonder weerstand in de huls. Het lampje Osa Ta is hier
voor volkomen geschikt. De werkspanning bedraagt ong. 70 V en
het lampje blijft branden met stroompjes van minder dan 100 /aA.
Het is leverbaar met een kleine schroefhuls. Het centrale contact
is met de kathode van de stuurlamp te verbinden. Men kan even
eens het lampje RCA911 met bajonethuls gebruiken.
Als stuurlamp C neemt men ofwel een 6C6 of 6J7, ofwel een
europeesche EF6. De gloeispanning bedraagt 6,3 V.
De regulatorlamp R is een 2A3 of een ADI.
De gelijkrichterlamp V is indirect verhit en heeft een lage
inwendige weeerstand: amerikaansche 5Z4, 83V, 5V4G; euro
peesche EZ3, EZ4. Om aan dê ingangklemmen van den regulator
een vrij hooge spanning te verkrijgen neemt men een afvlakking
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met condensatoringang voor den gelijkgerichten stroom. Een enkele
afvlakcel volstaat want de regulator zelf onderdrukt de rimpel
welke zou kunnen overblijven. Anderzijds is de schakeling met
condensatoringang niet nadeelig vermits de regulator de spanning
ook constant doet blijven ingeval de belasting verandert.
De afvlaksmoorspoel L heeft een zelfinductie van 15 tot 30 H
bij 80 mA en een weerstand van 300 tpt 400 O.
De afvlakcondensatoren Cx en C2 zijn electrolytische condensaioren van 16 [xF elk, en een bedrijfspanning van 450 V.
De karakteristieken van den transformator T zijn als volgt:
primaire : naar gelang de netspanning ; secondaire : hooge span
ning 2 X 350 V. 80 mA.
Gloeistroom gelijkrichterlamp : 5Z4, 83V, 5V4G : 5 V, 2 A;
EZ3, EZ4: 6,3 V, 1 A.
Gloeistroom regulatorlamp : 2A3 : 2 X 1.25 V, 2,5 A
ADI : 2 X 2 V, 1 A.
Gloeistroom regellamp en algemeene gloeistroom voor den
ontvanger: 2 X 3.15 V, 3A (of meer).
De roosterspanning van de stuurlamp wordt afgenomen aan
het schuifcontact van T waarvan binnen vrij ruime grenzen de
gestabiliseerde uitgangsspanning kan worden geregeld (van min
der dan 200 V tot meer dan 300 V). Hierbij valt echter op te
merken dat bij een te hooge uitgangsspanning de stabilisatie vlug
verdwijnt. In dergelijk geval is inderdaad het roosterpotentiaal van
de stuurlamp lager dan dat van de kathode, de plaatstroom is dus
buitengewoon zwak.
Elke oorzaak die de uitgangsspanning doet verminderen
(daling der ingangsspanning tengevolge eener vermindering der
netspanning of van een verhooging der verbruiksstroomsterkte)
vermindert de plaatstroom nog meer, in zulke mate zelfs dat neon
lamp N uitdooft en dat de regulator bijgevolg niet w^rkt.
Voor een uitgangsspanning van 250 V is de werking van den
regulator verzekerd voor netspanningsvariaties van 100 tob 125 V
(normale spanning 110 V) en voor een uitgangsstroomsterkte van
75 mA ong.
Varianten.
Voor ontvangers die meer dan 70 mA anodestroom verbruiken
zal men transformatoren met sterkere anodewikkelingen moeten
gebruiken, maar het is niet noodig twee regulatorlampen parallel
te schakelen.
^Veronderstellen we inderdaad een ontvanger te hebben met
een anodestroomverbruik van 100 mA wat reeds zeer veel is. Een
dergelijke ontvanger bevat altijd een eindlamp die 40 tot 50 mA
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stroom opneemt, die niet noodzakelijk moeten gestabiliseerd zijn.
In dergelijk geval neemt men een transformator T waarop
een hoogspanningswikkeling van 350 V voor 110 mA aanwezig is.
Met de uitgangsklemmen van den regulator worden alle lam
pen van den ontvanger met uitzondering van de eindlamp verbon
den. De anodevoeding van deze laatste geschiedt rechtstreeks uit
een punt onmiddellijk achter afvlakspoel L gelegen. De spanning
in dit punt bedraagt 350 tot 375 V. Ze is dus te hoog en men, zal
ze verminderen door tusschenschakeling van een weerstand van
3500 O ong. (5 W).
Een derde electrolytische condensator van 8 /xF 450 V wordt
geschakeld tusschen de eindklem van dezen weerstand aan de
zijde der anode van de eindlamp en de massa.
De weerstand van 2500 fi kan overigens vervangen worden
door de bekrachtiging, van een electrodynamische luidspreker.
Indien men de spanningsstabilisatie wil aanpassen op een reeds
bestaand voedingsbloc waarvan de transformator de noodige gloeiwikkeling voor de regellamp niet bevat is het voldoende hiervoor
een kleine afzonderlijke transformator te gebruiken met een secon
daire van 2 X 1.25 V 2,5 A voor een 2A3, of 2 X 2 V, 1 A voor
* een ADI.
In geval men een rechtstreeksch verhitte lamp (80 of derge
lijke) zou willen gebruiken als gelijkrichter dan zou de hoogspan
ningswikkeling van den transformator 2 X 375 V moeten leveren
om 250 V uitgangsspanning te verkrijgen. Dit is in verband met
de hooge spanningsval van de gelijkrichterlamp.
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K. G. - o in t v a

g - a n t c n n e s.

De groote gevoeligheid van moderne K.G.-ontvangers maakt
een groote antenne overbodig. Voor een teruggekoppelde ontvan
ger is een ééndraadsantenne van 10 tot 15 m ruim voldoende en
voor een super komt men nog met kortere draden uit; zelfs met
een binnenanrenne kan men in dit laatste geval zeer behoorlijke
ontvangst verkrijgen.
Het gebruik van een binnenantenne dient echter vermeden te
worden want deze is altijd min of meer omringd door de geleiders
van de electrische huisinstallatie en daardoor levert een dergelijke
antenne altijd een storingsniveau.
De beste resultaten worden altijd verkregen met een goede, vrij
opgehangen, antenne. Het verdient de voorkeur een draad van
enkele meter lang te gebruiken die uitgespannen is tusschen twee
masten van 2 tot 4 meter boven het dak. Ze is in elk geval veel
beter dan een langere antenne die in de schaduw hangt van allerlei
gebouwen of andere hinderpalen.
Doordat de K.G.-antennes zeer kort zijn kan men er gewone
koperdraad van 1,5 tot 2 mm dik voor gebruiken en daarmede
verkrijgt men veruit de beste antennes. Een soepelere draadsoort
wordt genomen voor de antenneafvoer.
De isolatie van de antenne moet zeer verzorgd zijn, met Pyrex
isolatoren ofwel met drie « Vedovelli » isolatoren in serie.
Storingsvrije antennes. .
Op plaatsen waar het niveau der industrieele storingen zeer
hoog is kunnen speciale antennes groote diensten bewijzen. Met
zulke antennes is geen afgeschermde afvoerkabel noodig. Op de
zeer hooge frequenties der korte golf zijn de verliezen in dergèlijke
kabels zoo hoog dat de kabel heelemaal geen voordeel meer biedt
tenzij men hiervoor speciale fabrikaten gebruikt die dan weer zeer
duur zijn en soms bedrijfsstoringen opleveren.
De << Dipoolantenne » wordt vrij algemeen gebruikt voor de
ontvangst der korte golf.
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Ze bestaat hoofdzakelijk (fig. 77) uit twee draden L van
gelijke lengte die gescheiden zijn door een centrale isolator. De
afvoerdraad bestaat uit een kabel van twee getwijnde aders die
met elk der stukken L verbonden zijn aan de antennezijde en die
langs de toestelzijde verbonden worden met de uiteinden der
antennespoel van den ontvanger, zonder eenige verbinding met
de massa van den ontvanger of met de aarde.
- — L

L
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-«■
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M
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i

Fig. 77. — Dipoola-ntenne.
De massa van den ontvanger zelf kan al dan niet geaard zijn.
Proefondervindelijk bepaalt men of men al dan niet met geaarden
ontvanger minder storing verkrijgt.
De antenneprimaire moet dus met twee klemmen A en A’
voorzien zijn, zooals voorzien werd in de schakelschema’s van
hoofdstuk IV. Indien deze twee klemmen in den ontvanger niet
voorkomen kan deze zeer gemakkelijk gewijzigd worden volgen»
de twee schakelschema’s van fig. 78.
A2

Al
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Fig. 78. — Ombouw van een ontvanger voor dipoolantenne.
Men kan zich gemakkelijk rekenschap geven van het feit dat
de stoorspanningen opgenomen door de twee afvoerdraden elkaar
vernietigen zoodat alleen de spanningen opgewekt in de twee tak
ken L van de antenne tot in den ontvanger doordringen.
Indien men deze takken vrij hoog kan ophangen om minstens
gedeeltelijk buiten het industrieele storingsveld te blijven dan zal
het niveau dezer storingen veel kleiner zijn.
De armen van de dipoolantenne worden uit gewone antenne-
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draad vervaardigd. De afvoerkabel in snoervorm kan bestaan uit
gewoon lichtsnoer, maar speciale kabel voor buitenwerk is beter
bestand tegen de weersinvloeden. De middenisolator is een kleine
« Pyrex » of een andere gelijkaardige isolator.
De dipoolantenne van fig. 77 heeft een uitgesproken resonantie-effect. Ze geeft de beste resultaten voor golflengten gelijk aan
4 maal de lengte L van één der armen. B.v. met twee armen van
5 meter wordt een optimumrendement verkregen in de 20m- golf"
band (15 MHz).
Men kan het rendement van de eenvoudige dipoolantenne
derwijze verbeteren dat het altijd optimum is voor elke golflengte,
door deze antenne af te stemmen. In fig. 79 geven we het afstem"
systeem dat voor dit geval is aan te bevelen.
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Fig. 79. — Afstemschakeling voor dipoolantenne.
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De twee spoelen Lj en L2 zijn identisch. Ze bestaan uit een
wikkeling van 25 toeren koperdraad van 0,4 mm op kokers van
25 mm diameter, besneden met een schroefdraad van 100/100. Er
zijn aftakkingen op de toeren n* 2, 5, 9, en 15. Schakelaars Sj en
S2 staan op dezelfde as en worden door één enkele knop in bewe
ging gebracht. De draaicondensatoren Cj en C2 hebben een capa
citeit van 100 tot 150 /x/iF. Teneinde de symmetrie van den kring
zoo goed mogelijk te behouden, verdient het de voorkeur conden
satoren te gebruiken waarvan de as gemakkelijk kan geïsoleerd
worden en deze condensatoren in beweging te brengen over isoleerende flectors.
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Fig. 80. — Afstemschakeling voor gewone antenne.
Een dergelijk afstemsysteem kan eveneens gebruikt worden
voor een gewone antenne. Het schakelschema geven we als fig. 80
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en de waarden der bouwdeelen zijn dezelfde als die van de scha
keling in fig. 79.
De resonantiekarakteristiek van de eenvoudige dipoolantenne
kan door verschillende kunstgrepen verbreed worden (dubbele
dipool enz.) De lezer kan hierover nadere gegevens vinden in de
« Storingsvrije dipoolantenne type AWD » door schrijvers dezes.
Raamantenne
Herhaaldelijk heeft men getracht gebruik te maken van raamantennes om de storingen te vermijden. Deze methode levert echter
op de korte golf op verre na niet dezelfde voordealen als in de
omroep- en lange golfbanden. Het richteffect van de raamantenne
is op korte golf veel minder uitgesproken en deze eigenschap ver
zwakt nog naarmate de frequentie hooger wordt. Hieruit ontstaan
dan ook al de moeilijkheden bij de radio-goniometrie op korte golf.'
Bovendien is een raam altijd binnenshuis gelegen, de storingen
welke over de lijnen der electrische huisinstallaties voortgeplant
worden gaan hier schijnbaar niet uit van één enkel punt wat dan
ook het gebruik van een raamantenne totaal nutteloos maakt.
§ 2.

Over1

de voortplanting
korte golf.

der

Een radiogolf is eigenlijk een periodische variatie van het
electrische veld en van het magnetische veld. Het is dus een electromagnetische golf juist zooals het licht (dat trouwens van denzelfden aard is), plant zij zich voort zonder tusschenkomst van om
het even welke stof. Dit is niet het geval met een geluidsgolf die
eigenlijk een mechanische verplaatsing is van een stof, meestal
lucht.
Zooals het licht door sommige lichamen heendringt en terug
gekaatst wordt door andere, wordt ook de radiogolf teruggekaatst
door geleiders en doorgelaten door isolatoren.
Door de lucht heen, gaat de voortplanting uit van een zendantenne. Ze gebeurt in rechte lijn en in alle richtingen, juist zooals
het licht, uitgaande van een lichtbron en eveneens met een snel
heid van 300.000 km/s.
In beginsel zou dus de ontvangantenne in het zicht moeten
liggen van de zendantenne om het uitgezonden sein te kunnen
opvarigen, maar nu weten we uit ervaring dat dit niet het geval
is. Wat gebeurt er dan ?
De ionosfeer
De lucht van de hoogere atmosfeer, boven de 50 km hooger
dan de stratosfeer heeft een zeer lage drukking. In deze physische
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toestand kan de lucht sterk geïoniseerd worden. Dit beteekent dat
onder den invloed van ultra-violette stralen der zon en der cosmische stralen een zeker aantal moleculen dezer verdunde lucht
« gedissocieerd » worden (uiteenvallen) in kleine electrisch geladen
deeltjes die men ionen noemt.
Deze ionisatie is zeer veranderlijk en hangt samen met de
intensiteit der bestraling waardoor ze ontstaat. Ze neemt in de
eerste plaats toe met de hoogte, om vervolgens te verminderen
tengevolge van het v-erdwijnen der lucht zelf naarmate men aan
de bovenste grens van den atmosfeer komt.
In de zeer hooge atmosfeer of ionosfeer wordt een geïoniseer
de laag gevormd die men de Heaviside-laag noemt, soms wel de
Kennelly-Heaviside-laag naar den naam der physici die er het eerst
het bestaan van vermoed hebben en die er de uitwerking van
bestudeerden.
De naar boven gerichte electrische golven ontmoeten dus deze
geioniseerde laag op hun weg. Ze gedragen zich verschillend naar
gelang de frequentie.
De betrekkelijk lange golven dringen er niet diep in door en
in werkelijkheid verloopt alles alsof ze door deze geioniseerde laag
naar de aarde werden teruggekaatst.
De korte golven daarentegen dringen de geioniseerde laag
binnen. Hunne voortplantingssnelheid wordt er zelfs grooter dan
in de lucht of in het luchtledige. Het gevolg daarvan is dat hunne
loopbaan gekromd wordt. Hoe dit gebeurt is te lang om hier toe
gelicht te worden. De kromming van de loopbaan verschilt met
den invalshoek. De golven die deze laag bereiken onder een groote
invalshoek (vertikale of weinig hellende golven) wijken slechts
weinig van hunne richting af maar dringen door de geioniseerde
laag in de wereldruimte, terwijl die golven welke onder een kleinere
' invalshoek de Heavysidelaag bereiken volgens een steeds meer
gekromde baan en na een min of meer lange weg in deze laag afge
legd te hebben naar de aarde terug keeren.
In fig. 81 hebben we getracht schematisch dit verschijnsel voor
•te stellen. Al de golven worden uitgezonden van één punt. De
rechtstreeksche golf die de aardoppervlakte volgt noemt men grqndgolf en deze kan maar alleen door ontvanger Ra worden opgenomen.
De hemelgolven (sky-waves) zooals Clt C2, C3, C4 bereiken
de geioniseerde laag F. De golven Cx en C4 die ze met een groote
invalshoek bereiken gaan er dwars doorheen in de wereldruimte.
Golf C3 is de eerste die de geioniseerde laag bereikt onder een
invalshoek die klein genoeg is om niet meer door de laag heen te
gaan. De golf wordt omgebogen en komt naar de aarde terug in
R2 waar men ze kan ontvangen.
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Golf C, bereikt de lang nog onder een geringere invalshoek en
wordt veel verder naar de aarde teruggekaatst in R3. De golven
welke tusschen C3 en C4 de laag zouden bereiken zouden dan
theoretisch ook tusschen Rc en R3 op de aarde terugkeeren.

Fig. 81. — Schematische voorstelling der voortplanting van de korte golf.

Men ziet ook in fig. 81 dat de golf welke de aarde bereikt in
Ra kan worden teruggekaatst daar de aarde geleidend is. Dit
gebeurt vooral op zee. Ook deze teruggekaatste golf kan door de
geïoniseerde laag weer terug omgebogen worden en naar de aarde
teruggezonden.
Stille Zónes.
Uit fig. 81 blijkt dat geen enkele golf de aarde kan bereiken
tusschen de punten Rv het verst afgelegen punt waar men den
zender rechtstreeks kan ontvangen en het punt R, dat het dichtstbijgelegen punt is waarin een teruggekaatste golf kan terecht
komen.
•De afstand tusschen Ra en R2 noemt men de stille zóne.
De ontvangst « springt» blijkbaar van Rx plotseling op R2
vandaar ook de naam « Skipeffect », die de Engelschen aan dit
verschijnsel geven en van « skipdistance » voor de afstand Ru R2.
Sluieringseffect.
Uit fig. 81 blijkt eveneens dat een ontvanger geplaatst in R*
b.v. tegelijkertijd twee golven ontvangt voortkomende van denzelfden zender. Deze twee golven hebben echter verschillende
wegen gevolgd. Het phaseverschil tusschen de twee golven kan
dus willekeurig zijn. Daar de hoogte van de gioniseerde laag voort
durend verandert onder den invloed van de zonne- of cosmische
stralen, verandert de lengte van deze twee wegen ook voortdurend
en bijgevolg ook het phaseverschil van de twee seinen zoodat het
effect van de twee golven op een bepaald oogenblik kan samen
werken om bijna onmiddellijk daarna in tegengestelde richting te
werken, met het gevolg dat nu eens een versterking van het sein
en dan weer een verzwakking verkregen wordt.
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Dit verschijnsel noemt men sluieringseffect, of fading. Het ver
schijnsel is zeer sterk op korte golf.
Op de omroepgolf kan men eveneens het sluieringsverschijnsel
vaststellen door gelijktijdige ontvangst van de aardgolf en de golf
door de geïoniseerde laag.
Selectief sluiereffect.
Het is bekend dat een gemoduleerde golf, die van een telefonieuitzending b.v., samengesteld is uit een draaggolf en van een
frequentieband van langere en kortere golven dan die van de
draaggolf. Nu kan het voorkomen dat het phaseverschil voor deze
verschillende golven niet gelijk is voor al de frequenties, zoodat
sommige verzwakt en andere versterkt worden waardoor een zeer
lastige vervorming der ontvangst ontstaat. Aan dit verschijnsel
heeft men den naam gegeven van selectieve sluiering.
Het komt gelukkiglijk vrij zelden voor.
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§ 3.

Practische beschouwingen
de voortplanting der IC G.

over

De hoogte van de geioniseerde laag en de sterkte der ionisatie
varieeren volgens de activiteit der zonnestralen. Andere onmoge
lijk te voorziene storingen kunnen eveneens de geioniseerde laag
beïnvloeden. Overigens is de ombuiging der golf door de geioni
seerde laag sterker voor lagere frequenties.
Uit deze beschouwing kan men algemeene gegevens afleiden
voor de voortplanting der verschillende frequenties.
Over dag zijn de golven met een frequentie van minder dan
4 MHz (75 meter) onderworpen aan reflexie (terugkaatsing).
Er is dus geen stille zone voor deze golven. Te beginnen van
6 MHz begint de stille zone zich te ontwikkelen en de uitgestrekt
heid ervan neemt toe met de frequentie. Voor zeer hooge frequen
ties (golflengten van 5 meter en minder) is er geen teruggekaatste
golf. Deze zeer korte golven worden slechts voortgeplant in rechte
lijn en cTe ontvangst is slechts mogelijk wanneer de zendantenne
in het zicht is.
’s Nachts wordt de stille zone grooter. Ze wordt reeds aan
zienlijk voor frequenties van 6 MHz en de geioniseerde laag zendt
de golven van 25 tot 30 MHz niet terug naar de aarde. Daaren
tegen worden de verbindingen beter over groote afstanden, daar
de golven op een veel grootere afstand naar de aarde worden terug
gekaatst.
Daaruit volgt dat:
l0 de frequenties gelegen tusschen 3 en 6 MHz daggolven *
kunnen genoemd worden, bruikbaar voor, verbindingen op korten
afstand en nachtgolf voor verbindingen voor grootere afstanden.
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2° de frequenties tusschen 10 en 30 MHz kunnen overdag
gebruikt worden voor groote afstanden, ’s Nachts is de stille zone
(voor de golven minder dan 25 MHz) te groot.
3° De daartusschen gelegen frequenties hebben ook eigen
schappen die tusschen de beide voorgaande groepen kunnen gerangschikt worden : overdag is de stille zone vrij smal en verbindingen
met nabijgelegen punten zijn mogelijk terwijl ze ’s nachts in goede
voorwaarden kunnen worden voortgeplant op grootere afstanden.
Indien de golf op haren weg tusschen zender en ontvanger
een geheele nachtzone passeert of een geheele dagzone dan is de
voortplanting over het algemeen regelmatig. Indien de baan echter
gedeeltelijk gelegen is in dag- en nachtzone dan zijn veel meer
onregelmatigheden in de voortplanting te vreezen.
De voortplanting der kortste golven wordt bevorderd in het
begin van den zomer en gedurende de periodes van groote zonneactiviteit. De betrekkelijk lange golven daarentegen zijn beter gedu
rende den winter en gedurende de minimum activiteit der zon.
§4.

Het

internationale

uur.

Het probleem van het internationale uur werd opgelost door
de tijdzones..
De omtrek der aarde is verdeeld in 24 uurzones. Elk dezer
zones komt dus overeen met 15 lengtegraden waarin het uur het
zelfde is. Het referentieuur, de oorsprong dus is de meridiaan -van
Greenwich (middelbare Greenwichtijd MGT).
Vertrekkende van dezen oorsprong en zich verplaatsend naar
het Oosten verspringt men telkens een uur bij het ingaan van een
volgende tijdzone m.a.w. dit gebeurt bij elke 15° Oostelijke lengte
graad.
Gaat men daarentegen naar het Westen dan loopt men telkens
bij elke 15° graad een uur achteruit.
In de practijk werd voor elk land een eenvormig uur vastge
steld behalve in die landen waarvan de uitgestrektheid zoo groot
is dat één enkel uur voor alle punten in dit land niet geschikt is.
In dit geval zijn b.v. de Vereenigde Staten van Amerika, en de
URSS. In sommige streken wordt een bizonder uur gebruikt dat
min of meer verschilt met het uur van de tijdzone waarin deze
plaatsen gelegen zijn.
Tenslotte wordt in sommige landen ook het « zomeruur » ingevoerd.
In de hieronderstaande tabel vindt men de vergelijking -van
het uur op de belangrijkste plaatsen van de wereld en het uur van
den meridiaan van Greenwich.
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Gemiddeld Greenwich uur : Frankrijk, Algérie, Maroko, Enge
land, België, Spanje, Portugal, Holland.
Ten Westen aftrekken.
1 u.
2 u.
3 u.
4 u.
4 u.
5 u.
6 u.
7 u.
8 u.
9 u.
10 u.
10 u.

Ten Oosten bij voegen

1 u. Scandinavische eilanden
Canarische eilanden
Zwitserland - Duitschland
Ijsland
Italië - Hongarië
Kaapverdische eilanden
Tunis _ Congo.
Azoren
Brazillië - (Rio de Janeiro) 2 u. Roemenië - Bulgarië
Griekenland - Turkije
Canada (Montreal) Bra
Baltische staten.
zillië - Argentina
Egypte - Zuid Afrika.
19 min. Bermuda-eilanden
3 u. URSS (Moskou) - Syrië
Canada - USA (E.S.T.
Ethiopië - Madagascar
New-York) Péru - Chili 4 u. ' URSS
Colombië.
Canada - USA - (C.S.T. 5 u. URSS
5 u. 30’ Engelsch Indië.
Chicago) r Honduras 6 u. Siberië - China
Guatemala
Canada - USA - (M.S.T.) 7. u. Indo China - Sumatra Siam
Mexico
Canada - USA - (P.S.T) 7 u. 20' Java
8 u. China _ Borneo - PhilipSan Fransisco.
pijnen
Markiezen-eilanden
9 u. Japan
Alaska
10 u. Australië (Sydney)
30’ Hawai-eilanden
11 u. Nieuw Caledonië
11 u. 30’ Nieuw Zeeland.
Dus hebben we, als het in België en Nederland 12 uur is :
te New-York : 12 —- 5 = 7 u.
te San Fransisco : 12 — 8 = 4 u.
te Saigon (Indo-China) : 12 + 7 = 19 u.
§3.,

Enkele

K. G. -banden.

Omroeplanden.
Ziehier de officieelen grenzen van omroep- korte golfbanden
volgens de internationale Conferentie van CAIRO :
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Meter
MHz.
50
tot 48,39
6
50 m-band
tot 6,2
41,80 tot 41,10
7,2 tot 7,3
40 m-band
31,58 tot 30,93
9.5 tot 9,7
31 m-band
25,64 tot 25.21
11.7 tot 11.9
25 m-band
19,87 tot 19,54
19 m-band
15,1 tot 15,35
16,90 tot 16.81
17,75 tot 17,85
16 m-band
13,97 tot 13.79
13 m-band
21,45 tot 21.75
Officieel bestaat er nog een 11 m-band van 25,6 tot 26,6 MHz
maar deze wordt niet gebruikt.
Een vrij groot aantal omroepstations op K.G. werken overi
gens buiten de opgegeven grenzen.

Ama.teursbande.n.

I
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Door internationale conventies werden de volgende frequen
ties aan amateurs toegekend, maar elke staat heeft het recht het
gebruik ervan te beperken of te verbieden.
175 tot 150
m
1750 kHz (160 m)
1715 tot 2000 kHz
87,5
tot 75
m
3500 kHz (80 m)
3500 tot 4000 kHz
7 tot
42,9 tot 41,1 m
7 MHz (40 m)
7,3 MHz
21,45 tot 20.83 m
14,4 MHz
14 MHz (20 m)
14 tot
10,7 tot 10
m
28 MHz (10 m)
30 MHz
28 tot
56 MHz (5 m)
5,36 tot 5
m
56 tot
60 MHz
2,68 tot 2,54 m
112 MHz (2.5 m)
112 tot 116 MHz
224 MHz (1,25 m)
1,34 tot
1.30 m
224 tot 230 MHz
§6.

Cellulosevemis

voor

spoelen..

De beste vernissen om de draadtoeren -van spoelen te bevesti
gen zijn de polystyreenvernissen (trolitul) waarmede men op korte
golf de minimum H.F.-verliezen verkrijgt.
Kan men deze speciale vernissoorten niet verkrijgen en kan
men een goede cellulosevemis gebruiken (kleurlooze Duco of nagelvernis).
Men kan gemakkelijk zelf een uitstekende kleurlooze cellulosevernis vervaardigen volgens de volgende formules :
Dik
Zeer vloeibaar
Doorschijnend
Aceton
100
100
100
225
Amyl Acétaat
225
225
zuivere door
schijnende
18 gr.
5 gr.
celluloid
13 gr.
Na volledige oplossing voegt men toe :
90 cm*
Benzine
80 cm3
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Filteren is niet noodzakelijk. Men doet dit in een overdekte
trechter met een katoenprop, teneinde verdamping te vermijden!
Om een volkomen doorschijnende vernis te verkrijgen is het
noodig zeer zuivere celluloid te gebruiken, b.v. die welke voort
komt van foto- of kinofilm die volkomen gezuiverd werd van elk
spoor gelatine nadat men hem in warm water heeft gedompeld. De
gelatine komt gemakkelijk van de celluloid door wrijving met een
stuk hout zonder scherpe kanten teneinde het verwekken van kras
sen te vermijden.
Deze vernis is zeer ontvlambaar. Men kan hem dikker maken
door de oplossing te laten verdampen, en dunner door oplosmiddel
toe te voegen volgens de verhoudingen der formule.
De zeer vloeibare vorm is goed om het oxydeeren van metalen
deelen te verhinderen.
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