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Bij de samenstelling van het Handboek der Radiotechniek heeft als
richtlijn gediend, dat het een zeer groot deel der radiotechniek zou
moeten bestrijken.
Om het boek bruikbaar te doen zijn voor een zo groot mogelijke lezers
kring is het niveau van het boek zodanig gekozen, dat de stof in het
algemeen door de radiotechnicus kan worden gevolgd. Een enkele maal
is, waar dit van belang bleek, wat dieper op de stof ingegaan en is ge
bruik gemaakt van meer wiskunde dan van de radiotechnicus vereist
wordt. De tekst is in deze gevallen in kleine letter gedrukt en kan even
tueel door de minder wiskundig onderlegde lezer worden overgeslagen,
zonder dat dit stoort bij het doorwerken van het geheel.
Ten gevolge van het grote gebied, dat het handboek bestrijkt, is, om
tot een technisch verantwoord geheel te komen, de medewerking van
meer dan 60 auteurs, allen specialisten op hun terrein, nodig geweest.
Vooral aan de volgorde van behandeling van de onderwerpen en de
indeling daarvan over de verschillende delen is grote aandacht besteed.
Dit heeft ten gevolge gehad, dat geheel is gebroken met de traditionele
volgorde van behandeling der onderwerpen, hetgeen er toe heeft bij
gedragen, dat ondanks de grote omvang van het gehele werk toch een
overzichtelijk geheel is verkregen. Hierdoor is het handboek als naslag
werk zeer bruikbaar geworden, wat tevens nog wordt bevorderd door
een uitgebreide index aan het einde van elk deel.
Het handboek bestaat uit de volgende zeven delen:
Deel i: a. Wis- en natuurkunde - 6. Electrotechnische grondslagen.
Deel 2: Radiotechnische grondslagen.
Deel 3: Ontvangers en versterkers.
Deel 4: a. Zenders - ö. Antennes.
Deel 5; a. Zenders voor speciale doeleinden - b. Omroepproblemen c. Radiodistributie.
Deel 6: a. Televisie - b. Radar.
Deel y: a. Meetapparaten - b. Metingen.

Wij brengen gaarne dank aan allen, die hebben medegewerkt aan de
totstandkoming van dit handboek en wel in het bijzonder aan de auteurs,
waarmede wij zonder uitzondering steeds prettig hebben mogen
samenwerken.
Aan de grote bedrijven en de verschillende instellingen, waarvan wij
vele gegevens ter publicatie ontvingen, zijn wij grote dank verschuldigd
en wij zijn hen zeer erkentelijk voor de verleende medewerking.
De heren Ir Th. J. Weijers en Ir J. M. van Hofweegen, brengen wij
hier gaarne alle lof, die hun toekomt voor de hulp welk wij bij de
samenstelling van het handboek van hen mochten ontvangen. Het is
zeer zeker mede aan hun voortreffelijke medewerking te danken, dat
dit handboek tot stand is gekomen.
Rest ons tenslotte nog een dankwoord te brengen aan de N.V. Uit
gevers-Maatschappij IE. E. Kluwer te Deventer voor de keurige uit
voering.
Gaarne spreken wij de hoop uit, dat de belangstelling voor het Hand
boek der Radiotechniek groot moge zijn en dat met dit boek de Neder
landse literatuur is verrijkt met een werk, dat in een behoefte voorziet.
Voor opbouwende kritiek houden wij ons gaarne aanbevolen.
Hilversum, Maart 1951.
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I- INLEIDING

t. Doel
Ontvangers hebben de taak signalen weer te geven, die door zenders
als electromagnetische golven in de ruimte worden gestraald. Zijn
de ontvangen signalen zwak, dan worden ze in de ontvanger of in
afzonderlijke versterkers versterkt, zodat ze gemakkelijk kunnen worden
waargenomen.
De radio-ontvangers, die geluid, d.w.z. vooral spraak en muziek,
moeten reproduceren, hebben in onze tijd een grote verbreiding ge
vonden. Daar in omroepontvangers vrijwel alle principes worden toe
gepast, die in de ontvanger- en versterkertechniek voorkomen, zullen
wij ons in het volgende hoofdzakelijk tot deze omroepontvangers
bepalen. Men houde echter in het oog, dat i.i plaats van geluid ook
andere signalen, bv. morsetekens in de telegrafie of impulsen, die
een televisiebeeld moeten opbouwen, kunnen worden overgebracht.
2. Principe
Een zender straalt hoogfrequente wisselvelden in de vorm van electro
magnetische golven in de ruimte uit. Hierbij is de draaggolf door de
over te brengen signalen gemoduleerd. In het geval van een omroepzender is de modulatie laagfrequent en een getrouwe electrische
afbeelding van de geluidsgolven, die op de microfoon in de zender
inwerken.
Treffen de zich voortplantende wisselvelden een ontvangantenne, dan
worden daarin gemoduleerde hoogfrequente wisselspanningen en dus
ook stromen opgewekt. Door middel van een detector worden hieruit
laagfrequente wisselstromen gemaakt, die met de modulatie overeen
komen. Deze wisselstromen worden dan aan een weergave-instrument
toegevoerd; bij de omroepontvangst is het weergave-instrument een
hoofdtelefoon of een luidspreker, die het geluid weergeeft, dat op
de microfoon van de zender inwerkt; in andere gevallen kan dit bv.
een morseschrijver of een televisiebuis zijn.
De principieel noodzakelijke bestanddelen van een ontvanger zijn
dus: een antenne, een detector en een weergave-instrument. Hieraan
worden in de practijk nog verschillende elementen toegevoegd.
3. Uitbreiding van het grondschema
De detectoren hebben een zekere drempelwaarde van de gemoduleerde
hoogfrequentspanning nodig om een merkbare laagfrequente energie
te kunnen leveren. Daarom schakelt men, om de ontvangst van zwakke
Radiotechniek III — 1
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stations mogelijk te maken, een versterker tussen antenne en detector.
Hierbij worden twee methoden toegepast. Volgens de eerste, enigs
zins verouderde manier, wordt de gemoduleerde hoogfrequente
trilling zonder meer in een hoogfrequentversterker versterkt (directe
ontvanger) en dan aan de detector toegevoerd. Volgens de tweede,
die nu algemeen gebruikelijk is, wordt de frequentie van de draaggolf van het opgevangen signaal eerst naar een andere frequentie,
de zg. middenfrequentie, getransformeerd onder behoud vzn de
modulatie. Dit geschiedt in een mengtrap. Hierbij wordt de gemodu
leerde hoogfrequente trilling gemengd met een ongemoduleerde trilling,
die door middel van een oscillator in de ontvanger zelf wordt opgewekt.
Bij de menging ontstaat o.a. een gemoduleerde middenfrequente
trilling, waarvan de frequentie het verschil is van de frequenties van
de ontvangen en de in de ontvanger opgewekte trilling. De gemodu
leerde middenfrequente trilling wordt dan in een middenfrequentversterker versterkt en aan de detector doorgegeven (superheterodyne
ontvanger). Hierbij kan het antennesignaal vóór de frequentie-transformatie al of niet door middel van een hoogfrequentversterker worden
versterkt.
Tussen detector en luidspreker wordt in de regel een laagfrequentversterker toegepast om de versterking van de ontvanger met het oog
op zwakke signalen op te voeren. Hij moet zo ontworpen zijn, dat
hij voldoende laagfrequente electrische energie voor een luidspreker
kan afgeven, zodat men niet op het gebruik van een hoofdtelefoon is
aangewezen.
4. De selectieve en afstembare ontvanger
Wegens de aanwezigheid van de signalen van verscheidene zenders
ter plaatse van de antenne moet de ontvanger zo zijn ingericht, dat
maar één zender tegelijk wordt ontvangen; de ontvanger moet selec
tief zijn. Ook moet men kunnen kiezen, welke van de zenders dat zal
zijn. De ontvanger moet dus op een bepaalde zender kunnen worden
afgestemd.
Om dit mogelijk te maken laat men iedere zender op een eigen
golflengte werken, d.w.z. een bepaalde zender straalt alleen wisselvelden uit, waarvan de frequentie der draaggolf een bepaalde voor
deze zender gereserveerde waarde heeft.
In de ontvanger past men trillingskringen toe, die uitsluitend
frequenties in de omgeving van hun resonantiefrequentie doorlaten.
Deze trillingskringen bestaan in het eenvoudigste geval uit een zelfinductie én een capaciteit, waarbij men gewoonlijk de capaciteit
variabel maakt. Door de capaciteit op verschillende waarden in te
stellen, kan men de resonantiefrequentie van de kringen veranderen
en zo de ontvanger op verschillende zenders afstemmen.
In de practijk worden alle bedienbare capaciteiten van een ont
vanger, die als draai- of schuifcondensatoren zijn uitgevoerd, met
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behulp van een gemeenschappelijke as ingesteld (éénknopsafstemming).
De zo verbonden draaicondensatoren zijn onderling gelijk. Geeft men
dus aan de bijbehorende kringspoelen dezelfde zelfinductie, dan zijn
bij een willekeurige stand van de draaicondensator deze kringen op
dezelfde frequentie afgestemd.
Dergelijke afstembare trillingskringen worden in het hoogfrequentgedeelte van een ontvanger op twee manieren toegepast. De antenne
wordt aan de antennekring gekoppeld, waarbij van alle in de antenne
aanwezige wisselspanningen alleen diegene door opslingering, ten
gevolge van resonantie, wordt versterkt, waarop de antennekring is
afgestemd. De zo versterkte wisselspanning wordt tussen rooster en
kathode van een versterkerbuis gelegd. In de anodeketen van deze
buis wordt nu eveneens een op dezelfde frequentie afgestemde kring
geschakeld. De daaraan optredende versterkte hoogfrequente wissel
spanningen kunnen nu al of niet op dezelfde manier verder worden
versterkt en dan aan de detector of, bij een superheterodyne ontvanger,
aan de mengbuis worden doorgegeven.
Bij een superheterodyne ontvanger worden afstembare trillings
kringen behalve als antennekring en als anodekring in de hoogfrequentversterker nog op een derde wijze gebruikt, nl. als oscillatorkring in
de mengtrap. Met behulp van terugkoppeling wekt het oscillatorgedeelte van de mengbuis in deze kring zich zelf onderhoudende
trillingen op van constante vrij grote amplitude, met een frequentie,
vrijwel gelijk aan de resonantiefrequentie van de kring. Door toepassing
van een afwijkende waarde van de zelfinductie en verder een parallelcondensator en een seriecondensator, de zg. paddingcondensator,
wordt echter bereikt, dat de oscillatorkring bij een willekeurige stand
van de meervoudige draaicondensator niet op dezelfde frequentie is
afgestemd als de hoogfrequentkring, maar op een frequentie, die een
constant aantal Hz daarboven of -beneden ligt. Hierdoor verkrijgen
wij voor alle afstemmingen o.a. steeds dezelfde middenfrequente
trilling in de anodestroom van de mengbuis.
In de middenfrequentversterker kunnen wij dan selectief verder
versterken met behulp van trillingskringen, die vast op de middenfrequentie zijn ingesteld. De keuze uit de zenders geschiedt dus uit
sluitend door afstemming van de hoogfrequentkringen en de oscillator
kring, terwijl ongewenste zenders niet alleen door de hoogfrequent
kringen ten opzichte van de gewenste worden verzwakt, maar ook door
de middenfrequentkringen. Immers, een zender, waarop het toestel
niet is afgestemd, geeft met de oscillatorfrequentie niet de juiste
middenfrequentie; hij wordt dus door de middenfrequentversterker
niet naar de detector doorgegeven.
De capaciteit van de draaicondensator kan alleen tussen een be
paalde minimale en een bepaalde maximale waarde worden ingesteld,
waardoor bij een gegeven zelfinductie van de kringspoel het afstem
bare frequentiegebied beperkt is. Andere frequentiegebieden kunnen
erbij worden gevoegd, als men de kringspoelen door andere met een

4

1.4-3

andere zelfinductie vervangt. In de ontvangers geschiedt dit door de
golflengteschakelaar, die bij verschillende standen in alle afstemkringen tegelijk andere spoelen inschakelt.
In het vorenstaande lag de nadruk op de selecterende werking van
de al of niet afstembare trillingskringen. Er zij terloops op gewezen,
dat voor hoge frequenties de trillingskring in resonantie in verbinding
met een antenne of versterkerbuizen een belangrijk hogere spanningsversterking geeft, dan met niet-afgestemde transformatoren of
met weerstanden kan worden bereikt. Men zal dus ook in een ont
vanger, die niet selectief behoeft te zijn, maar wel moet versterken,
trillingskringen in de hoogfrequent- en de middenfrequentversterker
toepassen.
5. Gevoeligheid, selectiviteit, bandbreedte
Onder een gevoelige ontvanger verstaat men een ontvanger, die ook
de uitzending van een zender, waarvan de veldsterkte ter plaatse van
ontvangst zeer klein is, met behoorlijke geluidssterkte kan weergeven.
Als maat voor de gevoeligheid neemt men de waarde van de ge
moduleerde hoogfrequente spanning, die men tussen antenne- en aard
kiem van een ontvanger moet leggen, om een bepaald laagfrequent
uitgangsvermogen te verkrijgen.
Nu beïnvloeden verschillende factoren buiten de ontvanger de
sterkte van het afgegeven geluid. Deze factoren zijn: hoogte en electrische eigenschappen der antenne, veldsterkte van de zender op de
plaats van ontvangst, modulatiediepte en -frequentie van het zendersignaal, acoustische eigenschappen van de ruimte, waar de ontvanger
staat. Om de gevoeligheid van ontvangers onafhankelijk van deze
factoren gemakkelijk te kunnen beoordelen, heeft men de volgende
meetmethode afgesproken (zie Deel 7 b).
Men verbindt de klemmen van een meetzender met de aardkiem
respectievelijk via een kunstantenne met de antenneklem van de ont
vanger. De meetzender, die een verwaarloosbare inwendige weerstand
heeft, levert een hoogfrequente wisselspanning, die 30 % met 400 Hz
is gemoduleerd. De frequentie en de uitgangsspanning van de meet
zender zijn instelbaar en geijkt. De kunstantenne heeft een impedantie,
die het gemiddelde van de impedanties van gebruikelijke antennes
moet voorstellen. Men stemt de ontvanger op het signaal van de meet
zender af en maakt dit signaal zo groot, dat de ontvanger 50 mW
laagfrequent vermogen levert aan een belastingsweerstand, die met de
normale belasting van de ontvanger door de bijbehorende luidspreker
overeenkomt. De door de meetzender afgegeven spanning is dan een
maat voor de gevoeligheid. Deze spanning is bij gebruikelijke radioontvangers enkele tot tientallen microvolts. Men lette er op, dat een
klein getal voor de benodigde ingangsspanning op een grote gevoelig
heid wijst.
De grens, waarboven het geen zin heeft de versterking of, met
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andere woorden, de gevoeligheid van een ontvanger op te voeren, wordt
gegeven door het geruis, dat in gevoelige ontvangers optreedt (zie
Deel 2, hfdst. VIII). Dit geruis heeft als bron in de ontvanger de
warmtebeweging van de electronen in geleiders en fluctuaties bij de
overgang van de electronen in buizen, en buiten de ontvanger electrische storingen, zoals het geheel der storingen door electrische
installaties, luchtstoringen en storingen uit de wereldruimte.
Het geruis van weerstanden is een functie van de temperatuur;
het wordt sterker bij hogere temperatuur en is nul bij het absolute
nulpunt. Het geruis van weerstanden is constant over een zeer groot
frequentiegebied. Complexe impedanties, bv. afstemkringen of antennes,
ruisen overeenkomstig hun reële component, die afhankelijk van de
frequentie kan zijn. Het geruis van buizen strekt zich over een groot
frequentiegebied uit, terwijl zijn sterkte voor verschillende buizen
sterk uiteenloopt. Een mengbuis ruist in het algemeen veel meer
dan een hoogfrequentbuis. Wordt de versterking van een buis door
middel van negatieve voorspanning geregeld, dan gaat de versterking
meestal sterker achteruit dan het geruis. Het geruis, veroorzaakt door
electrische storingen, is naar gelang van zijn herkomst afhankelijk
van de frequentie, komt uit bepaalde richtingen en is niet altijd
even sterk.
Het zal duidelijk zijn, dat in een ontvanger die elementen, waar
van de wisselspanningen het meest worden versterkt, ook het meest
tot het geruis bijdragen, bv. de antennekring meer dan de laatste
middenfrequentkring en de hoogfrequentbuis meer dan de laatste buis
van de laagfrequentversterker. Het is dus zaak, speciaal in het hoogfrequentgedeelte op een gunstige verhouding van de signaalsterkte
tot het geruis te letten; dan is deze verderop in de ontvanger vanzelf
in orde. Als maat hiervoor dient de signaal—geruisverhouding, d.i.
de verhouding van de signaalspanning tot de „aequivalente ruis
spanning” of ook het kwadraat van dit getal, waardoor de verhouding
van het vermogen van het signaal tot dat van het geruis wordt gegeven
(zie hfdst. IV, blz. 43).
Wij hebben boven gezegd, dat men de ontvangers met behulp van
resonantiekringen selectief maakt, zodat alleen die zender wordt ont
vangen, waarvan de draaggolffrequentie gelijk is aan de afstemfrequentie van de kringen. Nu is het scheidingsvermogen van een
resonantiekring niet onbeperkt groot, d.w.z. ook spanningen met andere frequenties dan de resonantiefrequentie worden versterkt, zij het dan
in mindere mate. Het gedrag van een resonantiekring wordt be
schreven door zijn resonantiekromme (zie Deel 2, hfdst. III). Deze
wordt als volgt verkregen. Bij een antennekring zet men een constante
wisselspanning van een te veranderen frequentie via een kunstantenne tussen antenne- en aarde-aansluiting en bepaalt de tussen top en
aardpunt van de kring optredende wisselsoanning als functie van de
frequentie. Bij een buis met een afstemkring in de anode wordt de
spanning met constante waarde en variabele frequentie tussen rooster
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en kathode gelegd. De verhouding tussen de in de anodekring ontstane
en de aangelegde wisselspanning is de versterking. Het blijkt, dat de
versterking bij de resonantiefrequentie een maximum heeft en bij hogere
en lagere frequenties kleiner wordt en wel des te kleiner, naarmate de
beschouwde frequentie verder van de resonantiefrequentie af ligt.
Het verschil tussen de hogere en de lagere frequentie, waar de
versterking op i/-\/2 van de maximale versterking is gevallen, wordt
wel de breedte van de resonantiekromme genoemd. Deze breedte
treedt in berekeningen betreffende resonantiekringen als kenmerkende
grootheid op. Voor practische doeleinden wordt ook wel de breedte
aangegeven voor een verzwakking i : io, i : ioo en i : 1000 verge
leken met de resonantiefrequentie.
Als men verschillende kringen met gelijke resonantiefrequentie
onderzoekt, blijken de kringen met grotere verliezen een bredere
resonantiekromme te hebben. Deze kringen, die men (slordig, maar
gemakkelijk) bredere kringen noemt, verzwakken dus spanningen met
een van de resonantiefrequentie afwijkende frequentie minder dan
kringen met een smalle resonantiekromme. Deze laatste worden
smalle, scherpe of, daar ze een grotere selectiviteit aan de ontvanger
geven, goede kringen of kringen van goede kwaliteit genoemd. Om de
selectiviteit van een ontvanger op te voeren kan men dus kringen
van goede kwaliteit toepassen. Een ander middel is, verscheidene
kringen, die (bv. via een buis) met elkaar zijn gekoppeld, te gebruiken.
Het zal duidelijk zijn, dat de algehele resonantiekromme dan in het
eenvoudigste. geval het product van de afzonderlijke wordt. Wordt nl.
een storende frequentie bij toepassing van één kring io maal minder
versterkt dan de afstemfrequentie, dan zal ze na doorlopen van twee
dergelijke kringen ioo maal minder versterkt zijn. Door het toe
passen van vele kringen kan men dus de resonantiekromme wille
keurig smal maken en daarmee de selectiviteit willekeurig opvoeren.
Nu is het eigenlijke doel van een ontvanger niet, de draaggolf van
de gewenste zender, niet gestoord door andere zenders, te versterken,
maar de laagfrequente modulatie onvervormd en ongestoord aan de
luidspreker te brengen. Dit doel stelt een grens aan ons streven naar
selectiviteit.
Zoals in Deel 2, hfdst. IV is uiteengezet, beslaat een gemoduleerde
trilling een zekere frequentieband rondom de draaggolffrequentie. Bij
amplitudemodulatie is de totale bandbreedte tweemaal de hoogste
modulatiefrequentie; bij frequentiemodulatie moet men practisch
rekening houden met een bandbreedte, ongeveer drie maal de maxi
male frequentiezwaai. Bij afstemming op een gemoduleerde zender
moet dus de ontvanger deze gehele frequentieband gelijkmatig ver
sterken en mogen pas frequenties daarbuiten worden afgesneden.
Voor een natuurgetrouwe weergave zou men graag acoustische
frequenties tot bv. 16 000 Hz willen weergeven. Dit heeft tot gevolg,
dat draaggolven van zenders met amplitudemodulatie minstens
32 000 Hz uit elkaar moesten komen te liggen. In werkelijkheid heeft
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men wegens het grote aantal vereiste zenders de draaggolven slechts
9000 Hz uit elkaar gelegd. Om onderlinge storingen te vermijden zou
men de zenders slechts met frequenties tot maximaal 4500 Hz mogen
moduleren; de ontvangers zouden in het hoog- en middenfrequentgedeelte een constante versterking moeten hebben van 45co Hz be
neden tot 4500 Hz boven de afstem- respectievelijk de middenfrequentie en daarbuiten niets doorlaten. Als resonantiekromme zou
dus een rechthoek met een breedte van 9 kHz na te streven zijn.
Bij de zenders wordt deze maatregel niet genomen, omdat men dan
nooit enigszins natuurgetrouw zou kunnen ontvangen, ook niet op
plaatsen of tijden, waar men niet door andere zenders wordt gestoord.
Zenders, waarbij men op kwaliteit let, worden derhalve met frequenties
tot 10 000 Hz en hoger gemoduleerd. De onderlinge storingen tracht
men te verkleinen door naburige golflengten aan zenders te geven,
die ruimtelijk ver uit elkaar liggen.
De eis, dat de modulatie door hoge tonen, dus de zijbanden van de
draaggolf, onverzwakt moet worden weergegeven, heeft aan de ont
vangerkam twee gevolgen. Ten eerste past men bij voorkeur in het
hoogfrequent-en middenfrequentgedeelte in plaats van enkele kringen
bandfilters toe, die een enigszins rechthoekige resonantiekromme
hebben (zie Deel 2, hfdst. III). Ten tweede moet men kiezen tussen
goede weergave van de hoge tonen, d.w.z. grote bandbreedte en kans
op storingen door andere zenders, en grote selectiviteit, d.w.z. kleine
bandbreedte en slechte weergave van de hoge tonen. Een uitkomst
biedt hier een bandbreedteregelaar, die door de luisteraar naar om
standigheden kan worden ingesteld.
Er zij op gewezen, dat scherp afsnijdende bandfilters bij electrische
stoten uittrilverschijnselen vertonen, die de weer te geven spanning
vervormen. Dergelijke stoten komen voor, als sterk wisselend geluid
moet worden weergegeven. De om selectiviteitsredenen nagestreefde
rechthoekige resonantiekromme is daarom niet ideaal; zij mag nl.
geen scherpe overgangen of hoeken vertonen.
6. Bijkomstige verfijningen
a. Sterkteregelaar
Om aan het geluid de gewenste sterkte te kunnen geven, worden de
ontvangers van een sterkteregelaar voorzien. Deze wordt in het laagfrequentgedeelte aangebracht in de vorm van een bedienbare potentiometer, waarmee men van.de na de detectie beschikbare laagfrequente
spanning een willekeurig klein gedeelte voor de laagfrequentversterker
kan afnemen.
Bij vermindering van de geluidssterkte beneden het natuurlijke peil
gaat het waarnemen door het oor voor de hoge en de lage tonen meer
achteruit dan voor het acoustische middengebied. Om ook bij kleine
geluidssterkte de natuurlijke indruk van de sterkteverhouding der
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verschillende frequenties te wekken, worden wel eens sterkteregelingen
toegepast, die afhankelijk zijn van de frequentie, waarbij bij het terug
regelen van de geluidssterkte de hoge en de lage tonen minder worden
verzwakt dan het middengebied.
6. Automatische sterkteregeling
De sterkte van het ontvangen signaal van een zender, die zich op een
grote afstand van de plaats van ontvangst bevindt, is, vooral 's avonds
en ’s nachts, aan schommelingen onderhevig (fading). De daaruit
voortkomende veranderingen van de geluidssterkte kan men door een
automatische verandering van de versterking van de ontvanger tegen
werken (automatische sterkteregeling — A.S.R.; Engels: automatic
volume control — A.V.C.). Voor dit doel maakt men gebruik van de bij
de detectie ontstane gelijkspanning, die, bij constante versterking, even
redig is met de sterkte van de draaggolf. Deze gelijkspanning voert
men terug naar de buizen van de hoogfrequentversterker en bij een
super ook naar de buizen van de mengtrap en de middenfrequentversterker, en wel zo, dat bij toenemen van de signaalsterkte en daar
door ook van de gelijkspanning aan de detector, de roostervoorspanning
der buizen meer negatief wordt, waardoor de versterking daalt.
Om bij zwakke signalen niet direct met regelen te beginnen, werkt
men meestal met een drempelwaarde (uitgestelde A.S.R.). Men stelt
gewoonlijk de drempelwaarde zo in, dat de regeling pas bij een signaal
sterkte begint, waar bij 30 % modulatie en hoogste stand van de
sterkteregelaar de eindbuis volledig wordt uitgestuurd.
Met het oog op geruis wordt dikwijls niet aan alle buizen een even
grote regelspanning toegevoerd. Men kan bv. bij een super de middenfrequentbuis direct met een gedeelte van de regelspanning regelen,
daarentegen de hoogfrequent- en de mengbuis met de volle spanning,
maar uitgesteld.
c. Toonregelaar
Storingen door zenders met een draaggolffrequentie, die weinig ver
schilt van die van de ontvangen zender, treden bijzonder op in het
gebied van de hoge tonen. Is de ontvanger bv. zo breed, dat nog de
9000 Hz afwijkende draaggolf van een andere zender tot de detector
kan doordringen, dan vormt deze met de draaggolf van de gewenste
zender een laagfrequente spanning van 9000 Hz, die aan de laagfrequentversterker wordt doorgegeven. Is de storende zender ge
moduleerd met een frequentie van bv. 2000 Hz, dan ligt de ene daar
mee overeenkomende zijband nog 2000 Hz dichter bij de draaggolf
van de gewenste zender. Komt deze zijband in voldoende sterkte tot
aan de detector, dan vormt deze met de draaggolf van de gewenste
Zender een laagfrequente spanning met een frequentie van 7000 Hz.
De storing door de ongewenste draaggolf wordt als constante fluittoon
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gehoord; de storingen door de voortdurend in frequentie en sterkte
wisselende zij banden van de met muziek of spraak gemoduleerde
storende zender worden als onregelmatige sissende geluiden waar
genomen (zijbandsissen; Engels: side band splash).
Om deze storingen te kunnen verminderen wordt een instelbare
toonregelaar aangebracht, die in het laagfrequentgedeelte de hoge
frequenties meer of minder onderdrukt. Hierdoor wordt de weergave
onnatuurlijk, dof en onduidelijk, maar de storingen worden verzwakt en,
wat hun klank betreft, minder hinderlijk. Het is gebleken, dat de weergavekwaliteit in mindere mate achteruitgaat, als men bij het afsnijden
van frequenties aan de hoge kant van het laagfrequente gebied tegelijk
ook de frequenties aan de lage kant van het gebied verzwakt.
De toonregelaar wordt wel eens gecombineerd met de bandbreedte regelaar, die een soortgelijke uitwerking heeft, daar bij een smalle
resonantiekrcmme de met de hoge tonen overeenkomende zijbanden
eveneens verzwakt worden doorgegeven.
d. Afstemindicator
Een juiste afstemming van de ontvanger op de draaggolf van de ge
wenste zender is om twee redenen belangrijk. Ten eerste heeft men
dan aan weerskanten van de afstemming de grootste frequentie-afstand
van de draaggolven der in frequentie naburige zenders, dus de selecti
viteit is zo gunstig mogelijk. Ten tweede wordt vervorming vermeden.
Deze vervorming door slechte afstemming ontstaat bij amplitudemodulatie, doordat de versterking voor de twee zijbanden verschillend
wordt. Bij frequentiemodulatie ontstaat bij slechte afstemming ook
vervorming (zie hfdst. V).
Het juist afstemmen van een ontvanger op het gehoor is echter in
vele gevallen lastig. Daarom wordt in de regel een afstemindicator
aangebracht, waarmee men kan zien, of de afstemming zo goed
mogelijk is (zie hfdst. IV).
7. De antennekoppeling
De antenne wordt niet direct met het rooster van de eerste ontvangerbuis verbonden, maar via een afstemkring of -bandfilter, d.w.z. twee
met elkaar gekoppelde kringen. De antenne kan op verschillende
wijzen met deze afstembare kring respectievelijk de eerste kring van
het bandfilter worden verbonden.
Door toepassing van afstemkringen in de antenneketen kan de
antennespanning door resonantieverschijnselen worden versterkt, het
geen de gevoeligheid van de ontvanger opvoert en de signaal—geruis
verhouding verbetert. De versterking moet echter niet te groot worden
gekozen, daar een te grote spanning op het rooster van de eerste buis
tot vervorming en, bij aanwezigheid van andere signalen op dit rooster,
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tot fluittonen en kruismodulatie aanleiding kan geven. Bij omroep ontvangers is een versterking tussen de antenne en de eerste buis van
ongeveer vier maal gebruikelijk, d.w.z. de wisselspanning tussen
rooster en kathode van de eerste buis wordt voor de afgestemde
frequentie vier maal zo groot als de spanning tussen antennetoevoer
en aardleiding. Door de antennekring wordt bovendien het gewenste
signaal uit de andere eventueel op de antenne aanwezige signalen
geselecteerd, daar deze laatste minder versterkt of wel verzwakt worden.
Dit bevordert de selectiviteit van de ontvanger als geheel, terwijl
bovendien het optreden van de al genoemde kruismodulatie en fluit
tonen wordt tegengegaan.
Bij het ontwerpen van een antennekoppeling, die tot doel heeft te
versterken en te selecteren, dient men nog verschillende gezichts
punten in het oog te houden.
In eerste instantie wordt de versterking groter, naarmate men de
antenne vaster aan de eerste kring koppelt. Hierdoor worden echter
de electrische eigenschappen der antenne (meestal capaciteit, maar ook
weerstand en zelfinductie) meer in de afstemkring geïntroduceerd.
Deze wordt dan verstemd en eventueel gedempt; bij de gebruikelijke
éénknopsafstemming kan deze verstemming niet worden bijgeregeld.
Op deze wijze kan bij te sterke koppeling de versterking weer achteruit
gaan door verstemming en demping, terwijl al daarvoor de selectiviteit
van de antennekring en zijn gelijklopen met de andere afstemkringen
van de ontvanger wordt bedorven.
Door het introduceren van de antennecapaciteit in de door middel
van een draaicondensator afstem|
bare antennekring wordt verder
het frequentiegebied, dat kan wor
den ontvangen, verkleind. Ten::iT"+s slotte mag de verstemming van de
antennekring bij een willekeurige
afstemming van de ontvanger niet
§
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cJ/
o
o 7te groot worden, als antennes van
o
o x
verschillende afmetingen en dus
«k ck
verschillende capaciteit aan de ont
vanger worden aangesloten.
Bij inachtneming van al deze ge
Fig. 1. Inductieve antennekoppeling.
Links boven en links onder antenne- zichtspunten heeft men als bruikresp. aardaansluiting: Lx, antennespoel; baarste antennekoppeling voor het
L2. afstemspoel; C. draaicondensator. midden- en langegolfgebied de
De weerstand #k bewerkt, dat de inductieve antennekoppeling met
kathode positief wordt ten opzichte
van aarde. Het rooster van de buis een grote koppelspoel (fig. 1)
krijgt daardoor een negatieve voor- algemeen geaccepteerd, nadat men
spanning ten opzichte van de kathode, de zeer eenvoudige koppeling der
De kathodeweerstand is voor wissel antenne via een kleine capaciteit
stroom door Ck overbrugd. + S is naar de top van de afstemkring
de aansluiting voor de schermrooster(fig. 2) en de vrij eenvoudige
spanning.
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Fig. 3. Capacitieve voetkoppeling.
Deze koppeling wordt gewoonlijk bij
afstemming door middel van zelfinductie-variatie toegepast; Ck > C.

inductieve koppeling door middel
van een kleine spoel (fig. 1) als on
bevredigend heeft verlaten. „Gro
te" resp. „kleine" koppelspoel
betekent in deze samenhang, dat
+s
de eigen frequentie van de antenne capaciteit met de zelfinductie
van de koppelspoel lager respec
tievelijk hoger ligt dan de laagste
respectievelijk hoogste frequentie
van het te ontvangen gebied. Fig. 4. Antennekring met raam
antenne.
Er zij nog op de zg. capacitieve
voetkoppeling gewezen (fig. 3),
waarbij de koppelcondensator Ck in de afstemkring aan de geaarde
kant, dus aan zijn „voet", is opgenomen. Deze koppeling wordt bv.
toegepast, als men de kringen door een variabele zelfinductie en niet
door een draaicondensator afstemt.
In het kortegolfgebied wordt meestal eveneens een inductieve
antennekoppeling toegepast. Het ontwerp voor dit gebied is lastig,
omdat een gewone antenne, die voor het lange- en middengolfgebied
in hoofdzaak als een constante capaciteit mag worden beschouwd, in
dit gebied zeer verschillende impedanties aannéemt en in afhankelijk
heid van de frequentie een veranderlijke capaciteit, inductiviteit of
weerstand is.
In gevallen, waar maar één zender op een zeer korte golf moet
worden ontvangen, wordt het probleem van de antennekoppeling weer
eenvoudiger. Hier wordt als antenne gewoonlijk een op de draaggolf
afgestemde dipool genomen, die voor deze frequentie een weerstand
van ca 73 Q vertegenwoordigt. Bij de antennekoppeling wordt voor
namelijk daarop gelet, dat bij een zekere versterking de gehele door
de zender bestreken frequentieband gelijkmatig versterkt wordt door
gegeven.
Voor draagbare en verplaatsbare ontvangers wordt dikwijls een
raamantenne toegepast (fig. 4), die in of aan het toestel is aangebracht.
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Men wordt daardoor onafhankelijk van een afzonderlijk aan te leggen
antenne en aardleiding. Hier kan men nauwelijks meer van een antenne koppeling spreken, omdat de raamantenne eenvoudig als afstemspoel
van de eerste kring dienst doet. Een losse koppeling is hier niet nodig,
omdat de raamantenne een vaste zelfinductie heeft, die volledig in de
kring kan worden opgenomen.
8. De laagfrequentversterker
Voor het begin van de ontvangers, de antennekoppeling, zijn bij de
directe en bij de superheterodyne ontvanger dezelfde gezichtspunten
bepalend. Hetzelfde geldt voor het einde, de laagfrequentversterker,
die op de detector volgt. In de laagfrequentversterker kan men in het
algemeen onderscheiden: de voorversterker- of laagfrequenttrap en de
eindtrap. De voorversterkertrap dient om de door de detector geleverde
laagfrequente wisselspanning versterkt aan het rooster van de eindbuis
te leveren; de eindbuis moet voldoende vermogen aan de luidspreker
afgeven om het geluid in de gewenste sterkte te kunnen uitstralen.
a. De voorversterking (spanningsversterking)
Vroeger bestond de voorversterkertrap uit een triode met de primaire
wikkeling van een laagfrequenttransformator in de anodeketen. De
secundaire wikkeling, die
bv. 3 tot 6 maal zoveel
windingen had als de
B?
primaire, gaf de ver
sterkte wisselspanning aan
het rooster van de eind
buis door (fig. 5). Deze
l±J
wijze van versterken paste
Rk2 ck2
o
bij de toen uitsluitend
verkrijgbare trioden met
♦A
een betrekkelijk lage in
~
wendige weerstand (bv.
Transformatorkoppeling voor laag- 10 000 O) en kleine verFig. 5*
frequentversterking. P en S zijn de primaire sterkingsfactor (bv. 15).
resp. secundaire wikkeling van de laagfrequent
Nadat trioden met een
transformator. Bx is de laagfrequentbuis; B2 is
de eindbuis of eventueel de laagfrequentbuis hoge versterkingsfactor en
van een volgende voorversterkertrap. + Ais de hoge inwendige weerstand
aansluiting voor de anodegelijkspanning van B,. waren ontwikkeld, kon
De weerstanden i?ki resp.
bewerken, dat
de kathoden positief ten opzichte van aarde men ook behoorlijk ver
worden. De roosters der buizen krijgen daar sterkende laagfrequentdoor negatieve voorspanning, zodra ze voor trappen met weerstandgelijkspanning met aarde zijn verbonden, zoals koppeling bouwen. In de
dat hier voor B2 door de wikkeling S geschiedt. anodeketen bevindt zich
De kathodeweerstanden zijn voor wisselstromen
door de condensatoren Cki resp. Ck2 overbrugd. een weerstand, waarvan
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Fig. 6. Weerstandkoppeling voor laagfrequentversterking.
Ra (bv. 0,5 MD) is de anodeweerstand van Blr C (bv. io ooo pF)
is de koppelcondensator en Rs (bv. 2 MD) is de roosterweerstand
van Bo.
de waarde bv. een vierde van die van de roosterlekweerstand der eindbuis bedraagt. Beide weerstanden worden via een grote condensator
(bv. 10 000 pF) gekoppeld. De versterking in een dergelijke weerstandstrap wordt bijzonder hoog, als men penthoden met hun grote
ventsrkingsfactor en zeer grote inwendige weerstand gebruikt, hetgeen
dan ook nu algemeen gebeurt (fig. 6). In plaats van de anodeweerstand
wordt in bijzondere gevallen ook wel een smoorspoel (met ijzerkern)
met hoge zelfinductie gebruikt.
Bij de transformator- en smoorspoelkoppeling ligt practisch de ge
hele beschikbare anodcgelijkspanning aan de buis; bij weerstand
koppeling treedt in de anodeweerstand een vrij groot spanningsverlies
op, waardoor de anodegelijkspanning veel lager wordt dan de voedings
spanning. Daardoor kan bij de transformator- en smoorspoelkoppeling
de maximale anodewisselspanning ongeveer twee maal zo groot worden
als bij weerstandkoppeling.
Bij het ontwerp van een laagfrequenttrap weegt men in hoofdzaak
vier eisen tegen elkaar af:
ie. de versterking dient groot te zijn, om de gevoeligheid van het
toestel te verhogen;
2e. de maximale geleverde wisselspanning moet de eindbuis vol kunnen
uitsturen;
3e. de getrouwheid dient in orde te zijn;
4e. de niet-lineaire vervorming of wel het ontstaan van hogere harmonischen of van som- en verschilfrequenties van de over te brengen
wisselspanning mag niet storend zijn.
Bij deze eisen zij nog het volgende opgemerkt. Bij ie. en 2e. De
bovenste grens voor de na te streven laagfrequentversterking is door
het geruis van het toestel als geheel gegeven. Het heeft geen zin de
gehele versterking nog op te voeren als al een sterk geruis uit de
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luidspreker is te horen. De onderste grens van de laagfrequentversterking is gegeven door de overbelasting van de laatste buis voor
de detector (hoogfrequentbuis bij een directe ontvanger, middenfrequentbuis bij een superheterodyne ontvanger) of de detector zelf
(rooster- of anodedetector bij een directe ontvanger; de in super
heterodyne ontvangers meestal toegepaste diode kan practisch niet
worden overbelast). De laagfrequentversterking moet minstens zo
groot zijn, dat men de eindbuis volledig uit kan sturen en dus het
maximale vermogen, dat de buis kan leveren, in geluid kan omzetten,
zonder dat de voorafgaande buizen bij het hiervoor benodigde signaal
overbelast raken.
Bij 3e. Gewoonlijk zal men een gelijkmatige versterking tussen bv.
50 en 10 000 Hz wensen; voor bijzonder goede weergave eventueel
tussen 16 en 16 000 Hz. Deze eis wordt ook wel als volgt onder woorden
gebracht: er mag geen lineaire vervorming optreden. Het doorgegeven
frequentiegebied wordt aan de lage kant begrensd door de eindige
zelfinductie van de smoorspoel of de primaire wikkeling van de trans
formator, bij weerstandkoppeling door de eindige waarde van de
koppelcondensator. Aan de hoge kant begrenzen de parallelcapaciteiten,
als buis- en wikkelingscapaciteiten, het gebied, waarbij bij transformatorkoppeling ook nog de spreidingszelfinductie komt.
Bij 4e. De niet-lineaire vervorming ontstaat, als de buis grote
signalen moet verwerken, door de kromming van de buiskarakteristiek.
Zeer groot wordt deze vervorming, als er roosterstroom vloeit of de
momentele anodestroom nul wordt, en bij penthoden bovendien, als
de momentele anodespanning aan de buis tot bijna nul daalt. De
ijzerkern van een laagfrequenttransformator of -smoorspoel kan even
eens tot niet-lineaire vervorming aanleiding geven.
Bij weerstandkoppeling lette men er op, dat door de roosterlekweerstand van de eindbuis de wisselstroomimpedantie in de anodeketen van de voorversterker kleiner is dan de gelijkstroomweerstand.
Is de wisselstroomimpedantie kleiner dan de gelijkstroomweerstand
van de anodeketen (bv. 80 % of minder), dan kunnen bij grote wissel
spanningen sterke niet-lineaire vervormingen optreden.
Bij de transformator- en de smoorspoelkoppeling kunnen resonanties
van de zelfinducties met aanwezige capaciteiten ter verbetering van
de getrouwheid worden gebruikt. In alle gevallen kunnen door tegenkoppeling lineaire en niet-lineaire vervormingen worden verminderd,
zij het dan ook ten koste van de versterking. Er zij op gewezen, dat
bij schakelingen met trioden de terugwerking van de anode al vanzelf
als tegenkoppeling werkt. Bij penthoden is deze terugwerking ver
waarloosbaar klein.
b. De eindtrap (vermogensversterking)
De luidspreker dient het signaal, dat als wisselspanning aan het
rooster van de eindbuis wordt doorgegeven, als geluid uit te stralen.
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Hiertoe wordt de spreekspoel van
de luidspreker met behulp van een
uitgangstransformator in de anode °.s I
keten van de eindbuis geschakeld
o
(fig. 7), en wel wordt de weerstand
o
o
van de luidspreker zo getransfor
o
meerd, dat de eindbuis een maximaal
i±J
vermogen onvervormd aan de luid
spreker kan afgeven. Welke rooster+A
wisselspanning hiertoe aan de eind
buis moet worden toegevoerd, daarop
Fig. 7. Eindtrap. De luidspreker
wordt pas in de tweede plaats gelet. is
met behulp van een uitgangs
Gewoonlijk worden in de eindtrap transformator in de anodeketen van
penthoden gebruikt, omdat deze bij
de eindbuis opgenomen.
dezelfde anodedissipatie maximaal
meer wisselstroomvermogen kunnen leveren dan trioden; ook is hun
vermogensversterking (quotiënt van anodewisselstroomvermogen en
roosterwisselspanning) in het algemeen groter. De gezichtspunten voor
het ontwerpen van een eindtrap wijken dus af van die voor andere
trappen, waar men met een zo klein mogelijke roosterwisselspanning
een zo groot mogelijke wisselspanning aan het rooster van de volgende
buis of aan de detector wil opwekken (spanningsversterking).
Het electro-acoustische rendement (quotiënt van uitgestraald acoustisch en toegevoerd electrisch wisselstroomvermogen) van een luid
spreker met transformator is vrij klein (bv. 3 %). Dit geldt voor de
gebruikelijke dynamische luidsprekers, die voor de weergave van een
groot frequentiegebied (bv. 50 tot 10 000 Hz) zijn bestemd. Voor de
weergave van een beperkt gebied of slechts één toon kan men luid
sprekers met belangrijk hoger rendement bouwen. Voor de weergave
van sterke passages in een huiskamer komt men met een acoustisch
vermogen van ca 0,15 W uit, zodat de eindbuis dus ongeveer 4,5 W
maximaal wisselvermogen moet kunnen afgeven. Dit kan een buis
alleen dan presteren, als ze over voldoende anodegelijkspanning en
-stroom beschikt en wel is het benodigde gelijkstroomvermogen van
een penthode in de gewone schakeling (A-versterking, zie Deel 2,
hfdst. V) minstens het dubbele van het geëiste wisselstroomvermogen.
Het is daarom gebruikelijk in radio-ontvangers, althans bij ontvangers,
die uit het wisselstroomnet worden gevoed, een eindbuis met 9 W anode
dissipatie te gebruiken. Het aan de buis toegevoerde gelijkstroom
vermogen verminderd met het afgegeven wisselstroomvermogen wordt
in de eindbuis in warmte omgezet. Daar tijdens zachte passages van
de uitzending slechts weinig wisselstroomvermogen optreedt, dient men
voor de warmtebalans met het volle aan de buis toegevoerde gelijk
stroomvermogen rekening te houden.
De luidsprekerimpedantie wordt, zoals gezegd, door middel van de
uitgangstransformator zo in de anodeketen van de eindbuis getransfor
meerd, dat deze een zo groot mogelijk wisselstroomvermogen kan afgeven,
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zonder dat de weergave door vervorming onbruikbaar wordt. Bij penthoden treedt vervorming door het overschrijden van drie grenzen op.
Deze grenzen zijn bereikt, als de roosterwisselspanning zo groot wordt,
dat:
ie. roosterstroom gaat vloeien;
2e. de momentele waarde van de anodestroom nul wordt;
3e. de momentele waarde van de anodespanning bijna nul wordt. (Bij
trioden vervalt de 3e grens.)
Wij zijn deze grenzen al bij de bespreking van de laagfrequenttrap
tegengekomen. Voor iedere eindbuis wordt dan ook de anodeweerstand
opgegeven, bij welke de buis het grootste vermogen kan afgeven.
Bij de aanpassing van de luidspreker aan de eindbuis dient men er
op te letten, dat de luidspreker meestal geen zuivere weerstand voor
stelt, maar ook een inductieve component heeft. Daardoor loopt de
impedantie bij hoge frequenties op. Ook houde men in het oog, dat
een penthode bij gedeeltelijk inductieve belasting eerder overbelast
raakt dan bij belasting met een zuivere weerstand.
Gebruikt men een enkele eindbuis, dan wordt deze op een negatieve
voorspanning ingesteld, die ongeveer het midden houdt tussen de
roosterspanning, waar de anodestroom net nul is geworden (afknijppunt) en de roosterspanning, waar roosterstroom begint te lopen
(bv. — 1,3 V). Bij deze instelling van de eindbuis spreekt men van
type A-versterking.
Men kan ook twee eindbuizen in balansschakeling (Engels: push
pull) gebruiken (fig. 8). De balansschakeling geeft minder vervorming en,
bij netaansluiting, minder brom
dan bij toepassing van een enkele
buis. In dit geval kan men be
/2N
halve type A-versterking ook de
type B-versterking toepassen.
Hierbij worden beide buizen on
geveer op het afknijppunt inge
steld, waardoor in rust zeer weinig
anodestroom vloeit. De twee bui
O
o
o o
zen
vullen elkaar zo aan, dat de
o
o o
o
~Q
ene buis de ene helft, en de
o o
o o
andere buis de andere helft van
o
o
o
een wisselspanningsperiode ver
sterkt. De B-versterker kan bij
dezelfde toegelaten anodedissipatie
belangrijk meer wisselstroomver+s
mogen leveren dan de A-versterker.
Bij middelmatige en kleine signalen
zal er echter steeds een zekere
vervorming optreden, die gro
Fig. 8. Eindtrap in balansschakeling. ter is dan bij de A-versterking
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(bij A-versterking nadert de vervorming bij kleine signalen tot nul).
Bij A-versterking wordt gemiddeld anodestroom bespaard, als men
een „meelopende" roostervoorspanning aanwendt, die de buis in rust
op kleine anodestroom instelt, bij grote signalen daarentegen auto
matisch een grotere anodegelijkstroom doet vloeien. Bij het plotseling
optreden van grote signalen treedt echter vervorming op, omdat de
regeling niet snel genoeg volgt.
Zowel bij A- als bij B-versterking kan het maximaal af te geven
wisselstroomvermogen worden vergroot, als men de eindbuizen uitstuurt
tot over de grens, waar roosterstroom begint te vloeien. De optredende
vervorming kan worden verminderd, als men de voorversterkertrap
zo krachtig dimensionneert, dat hij ook dan een onvervormde wissel
spanning aan het rooster van de eindbuis kan afgeven.
Ook in de eindtrap kan men, evenals in de voortrap, de vervorming
verminderen door tegenkoppeling (zie Deel 2, hfdst. V). Dit geldt tot
aan de grens, waar de eindbuis volledig is uitgestuurd. Het maximaal
af te geven vermogen wordt echter door tegenkoppeling practisch niet
verhoogd. Men kan de schakeling ook zo ontwerpen, dat de tegen
koppeling door het samenwerken van voor- en eindtrap tot stand
komt. Ook kan men door tegenkoppeling de frequentiekarakteristiek
van de laagfrequentversterker beïnvloeden (ongelijkmatig versterken
of afsnijden van verschillende frequenties, als dat onder omstandigheden
gewenst is). Nadere bijzonderheden hierover vindt men in Deel 2,
hfdst. V.B.7 en Deel 3, hfdst. IV.B.4.

Radiotechniek III — 2

II. DIRECTE ONTVANGERS

i. Principe
In de directe ontvangers worden de gemoduleerde signalen, die door
de antenne worden opgevangen, versterkt en geselecteerd aan de
detector doorgegeven, zonder dat de frequentie van de draaggolf wordt
veranderd. De directe ontvangers zijn vrijwel geheel verdrongen door
de superheterodyne ontvangers. Niettemin zullen wij er hier een korte
bespreking aan wijden.
2. Hoogfrequentversterking
De eenvoudigste versterking, de aperiodieke versterking door middel
van een weerstand in de anodeketen van een versterkerbuis, werkt
voor hoge frequenties onbevredigend, omdat in de schakeling onver
mijdelijk capaciteiten parallel aan deze weerstand aanwezig zijn, zoals
bv. de anode-kathodecapaciteit van de versterkerbuis. De impedantie
van deze capaciteiten wordt voor hoge frequenties zo klein, dat bij de
gegeven steilheid van de beschikbare buizen slechts onvoldoende ver
sterking of zelfs verzwakking optreedt (zie Deel 2, hfdst. V.B.4).
De selectieve versterking door een afstembare resonantiekring in de
anodeketen, waarin de onvermijdelijke capaciteiten in de af gestemde
kring zijn opgenomen, werkt daarentegen bevredigend. Deze kring
wordt in parallelschakeling uitgevoerd om de voor een goede ver
sterking vereiste hoge impedantie voor de resonantiefrequentie te ver
krijgen (fig. 1). In de roosterkring van een hoogfrequentversterkerbuis
bevindt zich in het algemeen eveneens een afgestemde kring, hetzij
de antennekring, hetzij de anodekring van een voorafgaande hoogfrequentbuis. Bij aanwezigheid
van een hoge impedantie zowel
in de anode- als in de roosterketen van een versterkerbuis kan,
o
o
+s
door terugwerken van de ver
o
>0
sterkte anodewisselspanning via
7 5 Va'v
o
o
de rooster-anodecapaciteit van de
o
o
buis naar de roosterketen, onge
wenst genereren optreden. Bij de
l+A
vroeger in de hoogfrequentver
sterking toegepaste trioden werd
dit euvel door een „neutrodyne”Fig. 1. Afstembare hoogfrequentkring schakeling bestreden. Hierbij wordt
in de anodeketen van een hoogfrequent- een wisselspanning, gelijk in groot
buis. VR is de toegevoerde roosterwisselspanning, Va de versterkte te en tegengesteld in fase verge
leken met de anodewisselspanning,
anodewisselspanning.
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via een condensator, gelijk aan de rooster-anodecapaciteit van de buis,
aan het rooster toegevoerd. Nu gebruikt men hoogfrequent-penthoden,
die meer versterken dan trioden en waarbij, wegens de zeer kleine
rooster-anodecapaciteit, het neutrodyniseren overbodig is. (Nadere
bijzonderheden over neutrodyniseren vindt men in Deel 4.)
De resonantieweerstand van een parallelkring met de gebruikelijke
condensatorafstemming, waarbij dus de zelfinductie constant blijft,
zou met het kwadraat van de afstemfrequentie oplopen, als een van de
frequentie onafhankelijke serieweerstand in de kring de enige aan
wezige demping was. Bij de gebruikelijke kringen is de demping echter
zo in de kring verdeeld en van de frequentie afhankelijk, dat ze bij
benadering door een evenredig met de frequentie oplopende serie
weerstand kan worden voorgesteld. De impedantie van de kring, en
dientengevolge ook de versterking, lopen dan, bij gelijkblijvende steil
heid van de buis, ongeveer evenredig met de frequentie op. Om de
versterking over het te ontvangen frequentiegebied beter constant te
houden, heeft men in directe ontvangers meelopende sterkteregelaars
toegepast. Door middel van een met de draaicondensator meedraaiende
potentiometer wordt de roostervoorspanning van de hoogfrequentbuis
bij de afstemming op hogere frequenties meer negatief ingesteld, zodat
de vermindering van de steilheid der buis de invloed van het oplopen
van de anode-impedantie op de versterking opheft.
Bij een afgestemde kring in de anodeketen van een buis ontstaat
er een moeilijkheid, doordat men de rotor en het huis van de
draaicondensator graag aan aarde wil leggen, terwijl men voor
stroomtoevoer naar de anode het liefst de afstemspoel zou gebruiken.
Door de toepassing van een „gespleten spoel" wordt deze moeilijk
heid op bevredigende wijze overwonnen (fig. 2). Hierbij wordt tegelijk
met de draad van de afstemspoel een tweede dunnere draad opge
wikkeld, waarvan dus iedere winding zich practisch op dezelfde plaats
bevindt als de corresponderende
van de afstemspoel. De anode en
zijn voedingsspanning worden aan
de spoel met dunne draad aange
sloten, de top en de aardkant van
~s *
de draaicondensator aan de corres
ponderende aansluitingen van de
*
andere spoel. De twee spoelen zijn
’
p
practisch volledig met elkaar ge
koppeld en zij hebben dezelfde
o+A
zelfinductie (/c2=i; LY=L2^=M),
waardoor de op zichzelf zeer grote
capaciteit tussen de twee spoelen Fig. 2. Hoogfrequentkring met „ge
bij de aangegeven wijze van aan spleten spoel". Door deze spoelconkan de draaicondensator direct
sluiten geen schadelijke invloed structie
met het chassis worden verbonden,
heeft. Immers, als er wissel terwijl de buis toch vast aan de kring
spanning op de ene spoel staat,
is gekoppeld.
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Fig. 3. Hoogfrequentbandfilter met gemengde capacitieveinductieve koppeling (door middel van Ck resp. M). Hierdoor
kan men in het gehele afstemgebied een bij benadering constante
(absolute, dus niet relatieve) bandbreedte verkrijgen. De weer
stand R moet verhinderen, dat Ck door de anodestroombron
meer of minder wordt kortgesloten voor hoge frequenties.
dan ontstaat naar grootte en fase dezelfde wisselspanning ook op de
andere spoel. Deze wisselspanning is in beide spoelen op dezelfde
wijze over de windingen verdeeld, zodat corresponderende stukken
van de twee spoelen geen wisselspanning ten opzichte van elkaar kun
nen aannemen, waardoor dus hun onderlinge capaciteit geen invloed
op de schakeling uitoefent.
Past men om selectiviteitsredenen meer dan twee afstembare kringen
toe, dan is het gebruikelijk, twee kringen samen als bandfilter te scha
kelen, om een meer gelijkmatige versterking van het frequentiegebied
van iedere zender te verkrijgen. De koppeling tussen de twee kringen
van het bandfilter dient dan zo te zijn, dat de bandbreedte bij iedere
afstemming in het gehele te bestrijken gebied nagenoeg dezelfde is. Aan
deze eis kan worden voldaan door een gemengd capacitief-inductieve
koppeling toe te passen (fig. 3). Men lette erop, dat de inductieve en de
capacitieve koppeling elkaar ondersteunen, hetgeen in de practijkerop
neerkomt, dat men eventueel de aansluitingen of de wikkelrichting van
de spoel van een der kringen moet omkeren. Ook lette men er op, dat het
koppelelement Ck weinig demping geeft; anders levert het bandfilter
ook in het doorlaatgebied een ongelijkmatige versterking op (scheve
resonantiekromme, zie Deel 2, hfdst. III.B.5).
Er zij nog op de mogelijkheid gewezen, dat een zeer gelijkmatige
versterking met drie afstembare kringen kan worden bereikt, als men
bv. twee ervan als overkritisch gekoppeld bandfilter in de roosterketen en de derde in de anodeketen van een versterkerbuis aanbrengt.
Het overkritisch gekoppelde bandfilter geeft een resonantiekromme
(de doorgegeven spanning als functie van de frequentie uitgezet) met
twee toppen en een dal er tussen. Men zal dan de derde kring op de
frequentie van het dal instellen en zo sterk dempen, dat in de versterkingskromme van het geheel het dal van het bandfilter door de
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resonantiekromme van de derde kring wordt opgevuld. De band
breedte, die gelijkmatig wordt versterkt, is dan vrijwel gelijk aan de
frequentie-afstand van de toppen in de resonantiekromme van het
bandfilter.
3. Detector
Als detector was in directe ontvangers de zeer gevoelige roosterdetector gebruikelijk. De roosterdetector heeft het nadeel, dat hij bij
kleine signalen ongeveer kwadratisch detecteert; d.w.z. dat de
amplitude van het verkregen laagfrequente signaal evenredig is met de
tweede macht van de amplitude van de draaggolf van het toegevoer
de gemoduleerde hoogfrequente signaal (zie Deel 2, hfdst. IV.G.8 en
hfd. VI.A.3). Bovendien treden harmonischen en combinatiefrequenties
op, waardoor een vervormd laagfrequentsignaal wordt verkregen. Bij
grote signalen treedt bovendien anodedetectie op, die de roosterdetectie tegenwerkt en eveneens lineaire en niet-lineaire vervormingen
opwekt. Het is dus zaak, aan de roosterdetector een hoogfrequentspanning toe te voeren, die het midden tussen deze grenzen houdt.
Dan kan een roosterdetector vrij onvervormd detecteren, behalve bij
zeer grote modulatiediepte, waarbij men tijdelijk in het gebied van
kwadratische detectie terecht komt.
Een verder nadeel van de roosterdetector is de demping, die op de hoogfrequentkring in de roosterketen wordt uitgeoefend. Deze wordt kleiner
bij vergroting van de lekweerstand. Om dan toch een goede detectie
van de hoge tonen te verkrijgen dient men, volgens het in Deel 2,
hfdst. VI over de tijdconstante van de combinatie roostercondensator en -lekweerstand gezegde, de roostercondensator te verkleinent
Hier komt men echter aan een grens door de rooster-kathodecapacitei.
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Fig. 4. Roosterdetector met afstemkring in de roosterketen,
inductieve antennekoppeling en instelbare inductieve terug
koppeling. In de anodeketen is een laagfrequenttransformator
opgenomen, die voor de hoge frequenties door een condensator
is overbrugd en die een hoofdtelefoon voedt. R is de roosterlekweerstand, C de roostercondensator.
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Fig. 5. Anodedetector. Bij — G wordt de negatieve voor
spanning toegevoerd, waardoor de buis ongeveer op het afknijppunt van de anodestroomkarakteristiek wordt ingesteld. Wegens
de (grote) scheidingscondensator C kan de ene aansluiting van
de draaicondensator aan het chassis worden gelegd.
van de buis, die een merkbare spanningsdeling veroorzaakt, zodra de
roostercondensator niet meer groot is ten opzichte van de genoemde
buiscapaciteit. Bij een te kleine roostercondensator wordt het aan
de detector toegevoerde signaal verzwakt.
Als een voordeel van de roosterdetector kan men de mogelijkheid
beschouwen om een instelbare terugkoppeling te kunnen toepassen
(fig. 4). Hiermede kunnen de versterking en de selectiviteit sterk
worden opgevoerd, hetgeen voor kleine toestellen belangrijk is. De
nadelen van de instelbare terugkoppeling zijn de volgende. De resonantiekromme wordt zeer smal; de weergave van de hoge tonen wordt
dus slecht. Ook is de bediening vrij lastig; er treedt gemakkelijk
genereren op, waardoor de weergave door fluittonen en sterke ver
vorming wordt bedorven en waardoor ook andere ontvangers gestoord
kunnen worden als de ontstane hoogfrequente trilling door de antenne
wordt uitgestraald.
De door terugkoppeling extra bereikbare versterking is 10 & 20 keer
voor de modulatie, als men op de grens instelt, waar nog net geen
genereren optreedt. De draaggolf wordt belangrijk meer versterkt,
waarvan men echter door de hierbij optredende vermindering van de
modulatiediepte (demodulatie) van het signaal geen profijt kan trekken.
Om de terugkoppeling net op de grens van het genereren te kunnen
instellen is het belangrijk, dat het genereren bij het vergroten van
de terugkoppeling „zacht” inzet, d.w.z. met kleine amplitude begint,
niet plotseling met een grote amplitude. Dit is bij een roosterdetector
gemakkelijk te bereiken; daarentegen bij een anodedetector niet.
Bij de anodedetector (fig. 5) wordt de buis met behulp van een
betrekkelijk grote roostervoorspanning ongeveer op het afknijppunt
van de anodestroom ingesteld.
De anodedetector heeft als voordeel boven de roosterdetector, dat
hij de hoogfrequentkring niet dempt, omdat er geen roosterstroom
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vloeit. Verder kan hij grotere signalen zonder overbelasting verwerken;
echter geeft hij bij kleinere signalen gemiddeld meer vervorming dan
een niet-overbelaste roosterdetector.
4. Moeilijkheden van de directe ontvanger
De prestaties van een directe ontvanger zijn minder bevredigend dan
die van een superheterodyne ontvanger, omdat zijn gevoeligheid,
selectiviteit en daarmede de getrouwheid vrij sterk van de frequentie
afhangen. Bij condensatorafstemming is in het algemeen de gevoelig
heid bij de hoge frequenties van een frequentiegebied het grootst,
terwijl de selectiviteit daar slecht is, omdat de demping van de spoelen
(r/L) naar hogere frequenties toe groter wordt. Heeft men dus voor
een bepaalde draaggolffrequentie in het afstemgebied een bruikbaar
evenwicht gekozen tussen getrouwheid en selectiviteit en tussen ge
voeligheid, overbelastbaarheid en geruis, dan is dit evenwicht voor de
andere draaggolffrequenties weer verstoord.
Iets dergelijks geldt ook voor het omschakelen van de frequentiegebieden. Bij dezelfde stand van de draaicondensator zijn de versterking
en de selectiviteit van de afstemkringen in het langegolfgebied groter
dan in het middengolfgebied, omdat de afstemzelfinductie groter en
de kwaliteit van de spoelen beter is.
In het kortegolfgebied is de versterking van de gebruikelijke afstem
kringen en hun selectiviteit zo slecht, dat men directe ontvangers
niet voor kortegolfontvangst uitrust.
Door de vereiste éénknopsbediening is men beperkt in het aantal
afgestemde kringen; men kan hoogstens drie tot vier kringen gebruiken,
omdat draaicondensatoren met meer dan vier pakketten practisch
niet worden gefabriceerd. Om voldoende selectiviteit te bereiken,
moeten de afstemspoelen zeer goed, dus naar verhouding duur
worden.
Als het laatste bezwaar van de directe ontvanger is nog te noemen,
dat bij te grote versterking van de hoogfrequente signalen de
terugwerking van de versterkte hoogfrequente spanning op de ingangskring door alle afschermingen heen zo sterk wordt, dat genereren
optreedt, waardoor de ontvanger onbruikbaar wordt.
Fig. 6 (zie uitslaande plaat achterin) geeft schematisch de opbouw
aan van een directe ontvanger, zoals vroeger wel werd toegepast;
de fig. 7 en 8 geven een boven- en onderaanzicht van deze ontvanger.
Toelichting hij fig. 6
De ontvanger Philips 720 A (bouwjaar 1931) is een directe ontvanger
met twee hoogfrequenttetroden E 462, twee trioden E 428, als rooster
detector en als laagfrequentbuis in een weerstandversterkerschakeling,
en een tetrode C 453 in de eindversterker. De hoogfrequentversterker
bevat een afstembaar antennebandfilter vóór de eerste hoogfrequentbuis,

Fig. 7. Bovenaanzicht van een directe ontvanger.
en een afstemkring tussen de eerste en de tweede hoogfrequentbuis.
De afstemming geschiedt door middel van de draaicondensatoren C20,
C21 en C22, die met één knop tegelijk worden bediend. De spoelen
kunnen worden omgeschakeld voor midden- en voor langegolf, en
wel wordt voor de middengolfontvangst een gedeelte van de spoelen kort
gesloten. De trimmers C23, C24 en C25 veroorloven de nulcapaciteiten
van de kringen (capaciteit, die in de kring bij de minimum-stand van
de draaicondensator overblijft) aan elkaar gelijk te maken en wel voor
het middengolfgebied. Voor het langegolfgebied kan de instelling van
de nulcapaciteit nog worden gecorrigeerd met behulp van de trimmers
C2fi, C27 en C28. De koppeling van de kringen in het antennebandfilter
geschiedt voor middengolf door C30, voor langegolf door de serieschakeling van C30 en C29. Om het gelijklopen van de derde hoogfrequentkring met de afstemkringen var. !•bandfilter te waarborgen,
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zijn bij middengolf de condensator C32 en bij langegolf de serie schakeling van C32 en C31 in deze kringen opgenomen.
De koppeling van de antenne aan de eerste afstemkring geschiedt
via een variabele condensator C19 op een aftakking (Engels: tap) van
de spoel. Door deze condensator bij te regelen kan de afstemming
van de eerste kring de juiste waarde blijven behouden, ongeacht of
men een antenne met een grote of met een kleine capaciteit bezigt.
Bij grote antennes zal men C19 een kleine waarde geven, bij kleine
antennes een grote waarde, zodat de capaciteit van de serieschakeling
van antenne en C19 zo goed mogelijk de normale waarde verkrijgt,
die bij het afregelen van het toestel bij de fabrikant werd gebruikt.
De antenne, de roosters van de twee hoogfrequentbuizen en de anode
van de eerste hoogfrequentbuis zijn niet aan de toppen, maar aan
aftakkingen van de desbetreffende kringspoelen aangesloten. Hier
door wordt de verstemmende invloed van capaciteitsvariaties ten
gevolge van het uitwisselen van buizen resp. ten gevolge van onvol
doende bijregeling van de antennecapaciteit in voldoende mate ver
minderd, zij het dan ook ten koste van enige versterking. Ook wordt

Fig. 8. Onderaanzicht van een directe ontvanger.
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door het leggen van de anode aan een aftakking de dempende in
vloed van de inwendige weerstand van een buis op de afstemkring
verminderd.
In de anodeketen van de tweede hoogfrequentbuis is een hoogfrequentsmoorspoel opgenomen, waarvan de resonantiefrequentie 20 is gelegd,
dat de versterking van de hoogfrequentversterker als geheel in het
afstemgebied enigszins gelijkmatig blijft. Voor het middengolfgebied
levert de zelfinductie van de smoorspoel met de aanwezige nulcapaciteiten de juiste resonantiefrequentie; voor het langegolfgebied wordt
ter verlaging van deze frequentie C34 er parallel aan geschakeld.
Als roosterdetector dient een triode met de roosterlekweerstand R2o
en de roostercondensator C36. De laagfrequentversterker is als weerstandversterker uitgevoerd. C37, C38 achter R22, C35 en C41 moeten
hoogfrequente spanningen in de laagfrequentversterker onschadelijk
maken, om hoogfrequent oscilleren van de ontvanger te verhinderen
en om te vermijden, dat de laagfrequent- of de eindbuis overbelast
worden, doordat ze behalve laagfrequente ook nog hoogfrequente
signalen te verwerken krijgen. Verder dienen deze condensatoren er
toe, om de hoge frequenties van het hoorbare laagfrequentgebied af
te snijden, waardoor de selectiviteit wordt verhoogd en storingen
minder hinderlijk worden. Dit afsnijden van de hoge tonen geschiedt
in versterkte mate door het inschakelen van C15, die dus als toonregelaar dient. Hierdoor wordt uiteraard de weergave doffer.
De voeding van de buizen geschiedt uit het wisselstroomnet via de
nettransformator. De gloeidraden ff zijn met de wikkeling ff van deze
transformator verbonden. De voor de anode- en schermroosterspanningen en voor de roostervoorspanningen benodigde gelijkspanning
wordt met behulp van de dubbelfasige gelijkrichtbuis 506 opgewekt.
De gloeidraad van de gelijkrichtbuis wordt de positieve pool en de
middenaftakking van de hoogspanningswikkeling van de nettrans
formator wordt de negatieve pool van de gelijkrichter (afgekort dikwijls
p.s.a. = plaatspanningsapparaat genoemd). De in de gelijkgerichte
spanning nog aanwezige wisselspanning wordt door middel van Cv
C2 en de er tussen geschakelde smoorspoel afgevlakt. Deze smoorspoel
is samen met R15 in de negatieve leiding geschakeld, om de in haar
weerstand ontstane spanningsval te kunnen gebruiken als negatieve
voorspanning voor de laagfrequent- en de eindbuis, waarvan de
kathodes aan het chassis (aarde) liggen. Deze voorspanningen worden
door de filters R12 en Cn, resp. R1G en C14, verder afgevlakt.
Bij de eerste en de tweede hoogfrequentbuis wordt de negatieve
voorspanning van het rooster ten opzichte van de kathode verkregen
door de kathode positief ten opzichte van het chassis te maken. Dit
geschiedt door de gelijkspanningsval, die de kathodestroom van deze
buizen in i?13 resp. i?14 opwekt. Voor de hoogfrequente stromen zijn
deze weerstanden door C12 resp. C13 overbrugd. Het rooster van de
tweede hoogfrequentbuis ligt aan aarde via Rl8t die een hoge waarde
heeft, opdat de derde hoogfrequentkring niet onnodig gedempt en
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daardoor onselectief zou worden. C33 scheidt dit rooster van de anodespanning van de voorafgaande buis.
De roostervoorspanning van de eerste hoogfrequentbuis is regelbaar
door middel van de draaipotentiometer R7. Hierdoor kan de anode
stroom, de steilheid en daarmede de versterking van deze buis worden
veranderd. R7 dient dus als sterkteregelaar. De voorspanning wordt
via Rl7 en de spoel van de tweede hoogfrequentkring aan het rooster
van de buis doorgegeven. R17 bezit een hoge waarde, opdat de hoog
frequente stromen in het bandfilter practisch volledig de gewenste weg
nemen door de koppelcondensator C30 (al of niet in serie met C29).
Bij de regeling van de roostervoorspanning verandert de anodestroom
en daarmede de spanningsval ten gevolge van de anodestroom in Rl3
en R7 en wel zo, dat de regeling wordt tegengewerkt. Daarom laat men
nog een constante gelijkstroom door R7 lopen, die van de pluspool via
en R§ en parallel eraan via R2 en RG wordt afgenomen, waardoor
de positieve spanning, die de kathode heeft ten opzichte van het
rooster, beter constant blijft. Van deze vaste potentiometers worden
nog de schermroosterspanningen voor de hoogfrequentbuizen af
genomen na afvlakking door middel van C4 resp. C5. Er zij op gewezen,
dat het toepassen van aparte afvlakmiddelen in de anode- en schermroosterleidingen niet alleen het tegengaan van gebrom in de laagfrequentversterker en van brommodulatie in de hoogfrequentversterker beoogt.
Deze afvlakmiddelen moeten ook verhinderen, dat versterkte hoog- of
laagfrequente stromen via het gelijkstroomvoedingsgedeelte voorafgaan
de buizen beïnvloeden en daardoor oscillaties (b.v. relaxatietrillingen)
veroorzaken.
Het laagfrequent gedeelte van deze ontvanger kan als gramofoonversterker worden benut, als men een gramofoonopnemer (Engels:
piek up) met de daarvoor bestemde bussen van de detectortrap ver
bindt. De toentertijd uitsluitend gebruikte electromagnetische gramofoonopnemers hebben een betrekkelijk kleine gelijkstroomweerstand
(enkele duizenden ohms). Via deze weerstand verkrijgt het rooster
van de detectorbuis een negatieve voorspanning en werkt dan als
gewone laagfrequentversterker.

III. SUPERHETERODYNE ONTVANGERS
i. Principe
De voornaamste bezwaren van de directe ontvanger worden over
wonnen door de superheterodyne ontvanger (ook kortweg super ge
noemd), die dan ook de meest gebruikte ontvanger is geworden.
Het principiële verschil met de directe ontvanger is, dat ieder ont
vangen hoogfrequentsignaal met behoud van de modulatie wordt
omgezet in een signaal, waarvan de draaggolf steeds dezelfde frequentie,
de zg. middenfrequentie, heeft, ongeacht welke frequentie de draag
golf van het oorspronkelijke signaal had.
Het voordeel van dit principe is tweeledig. Ten eerste kunnen wij
de middenfrequentie zo kiezen, dat ze gemakkelijk kan worden ver
sterkt. Ten tweede kunnen wij voor het versterken van het middenfrequentsignaal een vast ingestelde versterker gebruiken, die de ge
wenste gevoeligheid, selectiviteit en getrouwheid bezit. Alle ontvangen
hoogfrequente signalen worden dus na omzetting in het middenfrequente signaal op dezelfde eenvoudige wijze en in dezelfde mate
versterkt en geselecteerd, terwijl dit voor de oorspronkelijke signalen
veel moeilijker zou zijn geweest.
Het overbrengen van een hoogfrequent signaal naar de midden
frequentie geschiedt met behulp van een zg. mengbuis, waarin het
gemoduleerde hoogfrequente signaal wordt „gemengd" met een nietgemoduleerde hoogfrequente spanning, die in dc ci.tvanger door
middel van een oscillator wordt opgewcl't. Door het samenwerken
van deze twee signalen ontstaat in de anodestroom van de mengbuis
o.a. een gemoduleerd signaal, waarvan de draaggolffrequentie gelijk is
aan het verschil van de frequentie van het hoogfrequente signaal en
die van de oscillatorspanning. De modulatie van dit middenfrequente
signaal is gelijk aan die van het hoogfrequente signaal. De verschillende
typen mengbuizen, alsmede hun werking, vindt men beschreven in
Deel 2, hfdst. IV. I.
Het door de mengbuis geleverde signaal wordt door een op de
middenfrequentie vast ingestelde selectieve versterker doorgegeven aan
een diode. Deze middenfrequentversterker laat alleen signalen door,
waarvan de frequenties liggen binnen een bepaalde band ter weers
zijden van de middenfrequentie. Hierop berust een verder voordeel
van het superheterodyne principe. Men kan nl. een superheterodyne
ontvanger in principe op verschillende hoogfrequente signalen afstem
men door slechts een enkele afstemkring te bedienen, nl. de afstemkring van de oscillator. Men kan de selectiviteit hoog opvoeren, door de
middenfrequentversterker met vele, vast afgestemde kringen uit te
voeren.
De selecterende werking van de middenfrequentversterker op de
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verschillende hoogfrequente signalen, die via de antenne op het
stuurrooster van de mengbuis geraken, komt als volgt tot stand. Zoals
opgemerkt ontstaat bij het mengen een trilling met een frequentie, die
gelijk is aan het verschil tussen de frequentie van het ontvangen signaal
en de oscillatorfrequentie. Om een bepaald hoogfrequent signaal ge
scheiden van andere te ontvangen, behoeft men dus alleen de trillingskring van de oscillator zo af te stemmen, dat het verschil tussen de
oscillatorfrequentie en de frequentie van het gewenste hoogfrequente
signaal gelijk is aan de middenfrequentie; de andere hoogfrequente
signalen, die na menging met de zo afgestemde oscillatorspanning niet
de middenfrequentie opleveren, worden door de middenfrequentversterker niet doorgelaten.
Deze selectie is echter niet ondubbelzinnig. Er zijn twee frequenties,
die van een bepaalde oscillatorfrequentie het bedrag van de midden
frequentie afwijken: een beneden en een boven de oscillatorfrequentie.
Bij dezelfde stand van de oscillatorafstemming zouden dus twee
zenders tegelijk ontvangen kunnen worden, al is de middenfrequentversterker nog zo selectief. Om deze onbepaaldheid van de afstemming
te vermijden, past men tussen antenne en mengbuis hoogfrequentselectie toe, waardoor slechts één van de twee genoemde signalen naar
de mengbuis wordt doorgelaten. De frequentie van het andere, nietgewenste signaal noemt men de spiegelfrequentie.
Men bezigt daartoe tussen antenne en mengbuis afstembare hoogfrequentkringen, die bij iedere afstemming van de oscillator zo worden
ingesteld, dat hun afstemfrequentie het bedrag van de middenfreuenqtie
lager of hoger is dan die van de oscillator. Vrijwel steeds kiest men
de afstemfrequentie van de hoogfrequentkringen lager dan de oscillator
frequentie. De reden hiervoor is aangegeven in hfdst. IV.D. De
selectie, door deze kringen veroorzaakt, noemt men de voorselectie.
Bij een omroepontvanger is het gewenst, alle variabele condensatoren,
die bij de afstemming moeten worden ingesteld, door één knop te
bedienen. Men kan dit bereiken, door in de oscillatorkring een
„paddingcondensator” en een „trimmer" op te nemen (C10 en C9 in
fig. III.i, uitslaande plaat achterin). In hfdst. IV.H wordt dit
verklaard.
Een tweede frequentie, die door de voorselectie van het rooster
der mengbuis moet worden geweerd, is de middenfrequentie. De
mengbuis werkt nl. ook als gewone versterkerbuis, zodat in haar
anodestroom behalve de mengfrequentie en de oscillatorfrequentie
ook alle frequenties optreden, welke tot het stuurrooster kunnen
doordringen. Bereikt het signaal van een zender, die toevallig juist
op de middenfrequentie uitzendt, het rooster van de mengbuis, dan
kan de middenfrequentversterker, die immers op deze frequentie is
afgestemd, dit ongewenste signaal in de anodestroom van de meng
buis niet meer van het gewenste hoogfrequentsignaal scheiden.
De voorselectie werkt ook nog in andere opzichten gunstig. Door
het weren van andere hoogfrequente signalen dan het gewenste van
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het stuurrooster der mengbuis worden storingen door kruismodulatie be
streden. Verder verminderen de storingen door signalen, waarvan de
frequentie wel niet de spiegelfrequentie of de middenfrequentie is,
maar die toch door de middenfrequentversterker tot de detector
kunnen doordringen. Dat er dergelijke signalen mogelijk zijn kan men
als volgt inzien. In de mengbuis ontstaan harmonischen van de
oscillatorspanning en ook van de signalen op het stuurrooster. Een
middenfrequente storing treedt dan op, als de desbetreffende fre
quenties zo liggen, dat een bepaalde harmonische van een ontvangen
signaal met de grondgolf of een bepaalde harmonische van de oscillator door menging de middenfrequentie oplevert.
Men kan bovendien een hoogfrequentversterkerbuis toepassen, zodat
de hoogfrequente signalen behalve geselecteerd ook nog worden ver
sterkt, voor ze aan de mengbuis worden toegevoerd. Hierdoor bereikt
men een verbetering van de verhouding tussen signaal en geruis, daar
hoogfrequentbuizen in dit opzicht beter zijn dan mengbuizen.
De bovenbeschreven storingen, die niet door de middenfrequent
versterker kunnen worden tegengehouden, en die daarom door hoogfrequentvoorselectie moeten worden onderdrukt, komen als volgt tot
uiting. De middenfrequentversterker moet ter wille van een aanneme
lijke laagfrequente weergave een zekere bandbreedte doorlaten. Daarom
kunnen uit de anode der mengbuis ook signalen tot de detector door
dringen, waarvan de frequentie niet exact gelijk is aan de mid
denfrequentie, maar een klein bedrag (tot maximaal ongeveer de halve
bandbreedte) ervan verschilt. Wordt de ontvanger afgestemd op een
zender, dan staat op de detector ten gevolge van deze zender een draaggolf, die exact gelijk is aan de middenfrequentie. Veroorzaakt een
storende zender in de anodestroom van de mengbuis op een van de
boven beschreven wijzen een draaggolf, waarvan de frequentie slechts
weinig van de middenfrequentie verschilt, dan verkrijgen wij ook deze
draaggolf op de detector. De gewenste en de ongewenste draaggolf
geven dan in de detectorstroom een laagfrequent signaal, waarvan de
frequentie gelijk is aan het frequentieverschil van de beide draaggolven. Dit signaal wordt door de laagfrequentversterker aan de luid
spreker doorgegeven en veroorzaakt een fluit- of bromtoon, als ten
minste zijn frequentie in het hoorbare gebied valt. Het ontstaan van
deze fluittonen is een bijzondere moeilijkheid van het superheterodyne
principe, die bij de directe ontvanger niet optreedt. Is de storende
zender gemoduleerd, dan kan behalve de beschreven interferentietoon
ook nog de modulatie van deze zender storend werken.
2. Algemene opbouw
Het begin van een gebruikelijke superheterodyne ontvanger lijkt op
dat van een directe ontvanger. Wij koppelen de antenne aan een kring
of een bandfilter, dat op het te ontvangen hoogfrequente signaal
wordt afgestemd. Daarachter volgt gewoonlijk direct de mengbuis.
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Soms is echter voor de mengbuis nog een hoogfrequentversterkerbuis
geplaatst, waarvan de anode via een afgestemde kring met het rooster
van de mengbuis is gekoppeld.
Aan het hoogfrequentgedeelte van een superheterodyne ontvanger
worden minder zware eisen gesteld dan aan dat van een directe ont
vanger, daar hoofdzakelijk de middenfrequentversterker voor de nodige
versterking en selectiviteit zorgt. Hier behoeft de hoogfrequentversterker slechts zo selectief te zijn, dat er geen signalen op het
stuurrooster van de mengbuis komen, die kruismodulatie of fluittonen
kunnen veroorzaken. Onder deze laatste zijn de signalen met ongeveer
de middenfrequentie of ongeveer de spiegelfrequentie de gevaarlijkste.
Daarom worden soms ter ondersteuning van de selecterende werking
nog een op de middenfrequentie afgestemde seriekring tussen antenne
en aarde en een of andere schakeling ter onderdrukking van de spiegel
frequentie aangebracht. Dit laatste is lastig, omdat de spiegelfrequentie,
in tegenstelling met de middenfrequentie, niet constant is, maar
afhankelijk is van de afstemming.
Het in de anodestroom van de mengbuis aanwezige gemoduleerde
middenfrequente signaal wordt door een middenfrequentbandfilter
van de stromen met andere frequenties gescheiden, en versterkt aan
het stuurrooster van de middenfrequentbuis toegevoerd. Deze voedt met
het nogmaals versterkte signaal de diodedetector, vanwaar de ontstane
laagfrequente spanning via de sterkteregelaar en met tussenschakeling
van een laagfrequentbuis aan het rooster van de eindbuis wordt toe
gevoerd. Fig. i (als uitslaande plaat, achterin het boek) geeft een een
voudig schema van een superheterodyne ontvanger, waarin alleen de
principiële onderdelen zijn aangegeven.
3. De mengtrap
Voeren wij aan een mengbuis spanning met de frequentie van het
ontvangen signaal en oscillatorspanning toe, dan is de middenfrequen
te component in de anodestroom van de mengbuis bij gegeven oscil
latorspanning evenredig met de spanning van het ontvangen signaal;
daardoor verkrijgt het middenfrequente signaal dezelfde modulatie
als het ontvangen signaal. De mengversterking, d.i. het quotiënt van
de middenfrequente anodewisselspanning en de hoogfrequente roosterwisselspanning, is enigszins afhankelijk van de oscillatorspanning.
Dit geldt ook voor de verhouding tussen geruis en signaal. Gewoon
lijk wordt de gunstigste instelling, die niet erg kritisch is, bereikt,
als er enkele volts oscillatorspanning op het desbetreffende rooster
van de mengbuis staan. Bij het ontwerpen van een mengtrap zal men
er dus op moeten letten, dat de oscillatorspanning in alle frequentiegebieden bij alle standen van de afstemcondensator deze gunstigste
waarde enigszins benadert. Heeft men een in dit opzicht bevredigende
oscillatorschakeling gekozen, dan kunnen nog moeilijkheden optreden,
doordat de oscillator bij bepaalde frequenties overoscilleert (zie Deel 2,
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hfdst. VII.9), of bij het inschakelen van het toestel niet aan het oscil
leren slaat. Verder eist men van een goede mengtrap nog, dat de
oscillatorfrequentie, die immers de afstemming van de ontvanger
bepaalt, niet noemenswaavdig verloopt bij het warm worden van het toe
stel na het inschakelen, bij netspanningsvariaties en bij het regelen
van de mengbuis door de automatische sterkteregeling (zie hfdst. IV).
4. De middenfrequentversterker
In de middenfrequentversterker worden bandfilters gebruikt, die vast
op de middenfrequentie zijn afgestemd. Meestal is één middenfrequentbuis voldoende, die haar roostersignaal van de mengbuis krijgt
via een bandfilter, terwijl het versterkte signaal aan de detectiediode
wordt toegevoerd via een tweede bandfilter. De middenfrequentbuis moet de voor detectie benodigde betrekkelijk sterke signalen
zonder vervorming kunnen afgeven.
Voor de middenfrequentbandfilters wordt meestal een inductieve
koppeling gekozen. De resonantiekromme van een inductief gekoppeld
bandfilter, waarbij in het bijzonder capacitieve topkoppeling is verme
den, heeft een gunstig verloop, met het oog op de „veraf'-selectiviteit.
Zowel voor zeer hoge als ook voor zeer lage frequenties nadert de
doorgegeven spanning bij constante primaire stroom tot nul. Verder
valt de spanning bij hogere frequenties dan de middenfrequentie met
de derde macht van de frequentie. Dit verloop als functie van de
frequentie bevordert het onderdrukken van de componenten met de
oscillatorfrequentie, en van harmonischen van deze en van de signaalfrequentie, welke in de anodestroom van de mengbuis aanwezig zijn,
en die, zoals boven uiteengezet, tot storende fluittonen aanleiding
kunnen geven. Bij frequenties, lager dan de middenfrequentie, ver
loopt de resonantiekromme minder steil, nl. omgekeerd evenredig met
de frequentie. Dit is geen bezwaar, daar de mengbuis geen onderharmonischen van de toegevoerde signalen opwekt.
Wil men, dat de bandbreedte van de ontvanger naar believen kan
worden veranderd, dan is dat bij inductieve koppeling in de midden
frequentbandfilters betrekkelijk eenvoudig te bereiken. Men kan nl.
de koppeling van de spoelen van het bandfilter en daarmede de band
breedte veranderen, zonder dat de afstemming van de bandfilterkringen wordt gewijzigd. Dit kan bv. geschieden door de spoelen voor
vaste koppeling, d.w.z. grote bandbreedten, elkaar te laten naderen en
voor losse koppeling van elkaar af te bewegen. Hierbij dienen echter twee
grenzen in acht te worden genomen. Om dit te begrijpen geven wij in
fig. 2 resonantiekrommen van een inductief gekoppeld bandfilter, dat
op /o is afgestemd. Uitgezet is de wisselspanning over de tweede kring
van het bandfilter als functie van de frequentie bij toevoering van
een constante wisselstroom aan de eerste kring. De getallen bij de
krommen duiden de koppeling aan en wel wijst een hoger cijfer op
een vastere koppeling.

Fig. 2. Resonantiekrommen van
een bandfilter bij veranderlijke
koppeling. Uitgezet is de span
ning V2 over de tweede kring
als aan de eerste kring een
constante wisselstroom met ver
anderlijke frequentie ƒ wordt
toegevoerd. Het bandfilter is
op ƒ„ afgestemd. Er zijn ver
schillende krommen gegeven
voor het geval, dat de koppe
ling k van de twee kringen wordt
veranderd bij gelijk blijvende
demping 8 = -y-^. Gaan wij
van kleine koppeling uit, dan neemt de bandbreedte en de versterking voor
/o toe met de koppeling, totdat de kritische koppeling bij k/8 = i is bereikt.
Daarna treedt schoudervorming op. De bandbreedte neemt nog toe, de ver
sterking voor de toppen van de schouders blijft constant, die voor f0 neemt
weer af.
De krommen zijn eenvoudigheidshalve symmetrisch ten opzichte van ƒ<>
getekend, om het verloop in de buurt van ƒ„ te karakteriseren, zoals het bij de
gebruikelijke ontvangers voorkomt. Dit is niet in alle gevallen juist. Bij grote
relatieve bandbreedte, d.i. de bandbreedte gedeeld door /0, van het bandfilter
en bij frequenties, die ver verwijderd liggen van f0, verlopen de krommen meer
of minder onsymmetrisch (zie Deel 2, hfdst. III.B).
Als men van zeer losse koppeling uitgaat, stijgt de versterking
eerst bij vergroting van de koppeling, terwijl ook de bandbreedte
groter wordt. Dit gedrag verandert evenwel als wij kromme 1, de
zg. kritische koppeling, hebben bereikt. Van nu af aan stijgt de ver
sterking niet meer, de bandbreedte neemt bij nog vastere koppeling
verder toe, de versterking van de draaggolf en naburige frequenties
neemt weer af, zodat nu de resonantiekromme met twee toppen of
schouders optreedt.
De twee grenzen, die aan de verandering van de koppeling worden
gesteld, zijn: aan de ene kant de zwakke koppeling, waarbij de ver
sterking te zeer achteruit gaat, aan de andere kant de sterk overkritische koppeling, waarbij de schoudervorming te groot wordt. In
dit laatste geval worden de zijbandfrequenties, die in het gebied van
de schouders liggen, meer versterkt dan de draaggolf, waardoor bij
grote modulatiediepte bij de detectie onaangename niet-lineaire ver
vormingen optreden, afgezien nog van de minder hinderlijke lineaire
vervorming, die aan de ongelijkmatige versterking van de verschillende
zijbandfrequenties is te wijten.
Er zij nog op de mogelijkheid gewezen, het dal in de resonantie
kromme van een bovenkritisch gekoppeld bandfilter te compenseren
door de resonantiekromme van het bandfilter van een volgende trap,
dat onderkritisch is gekoppeld. In het algemeen zal men echter het
liefst bandfilters in de buurt van de kritische koppeling toepassen,
waarbij men de demping van de twee kringen van een bandfilter bij
benadering gelijk zal maken. Onnauwkeurigheden bij het afstemmen
Radiotechniek III — 3
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van de bandfilterkringen geven dan minder aanleiding tot onsymmetrieën in de gehele resonantiekromme over de door te geven
bandbreedte. Deze dienen te worden vermeden met het oog op de
selectiviteit en op vervormingen, die bij de detectie van twee ongelijke
zijbanden kunnen optreden.
Wil men een grote relatieve bandbreedte doorgeven, bv. 20 of
meer procent van de middenfrequentie, dan zal men al bij kritische
koppeling last krijgen van onsymmetrie in het door te laten frequentiegebied. Moet men in een dergelijk geval boven de in de kringen van
zelf aanwezige demping nog extra demping aanbrengen door het
inschakelen van weerstanden, dan bezigt men met voordeel weer
standen parallel aan de spoel en niet in serie ermee. De resonantie
kromme wordt in dit geval minder scheef.
5. Automatische sterkteregeling
Bij de ontvangst van veraf gelegen stations treden 's avonds en
’s nachts veranderingen van de signaalsterkte op. Om de hinderlijke
invloed van deze veranderingen op de geluidssterkte van de weergave
tegen te gaan, past men bij superheterodyne ontvangers algemeen auto
matische sterkteregeling (A.S.R.; Engels: automic volume control —
A.V.C.) toe. Hierdoor wordt de versterking van de ontvanger auto
matisch aangepast aan de sterkte van het afgestemde signaal: bij sterke
signalen wordt de versterking verminderd, bij zwakke signalen op
gevoerd. Een aangename bijkomstigheid van de automatische sterkte
regeling is, dat de geluidssterkte van de verschillend sterk ontvangen
signalen, die men achter elkaar hoort bij het bedienen van de af
stemming, enigszins wordt geëgaliseerd.
De automatische sterkteregeling wordt bewerkt, doordat men de
negatieve gelijkspanning, die aan de diode ten gevolge van de draaggolf ontstaat, aan de ontvangroosters van de hoogfrequent-, meng- en
middenfrequentbuizen toevoert. Een grotere signaalsterkte levert een
grotere negatieve gelijkspanning op, die de versterking van de ge
noemde buizen meer drukt dan een kleinere negatieve spanning.
Het spreekt vanzelf, dat men bij het toepassen van een dergelijke auto
matische sterkteregeling regelbuizen moet gebruiken. Dit zijn buizen,
waarbij de anodestroom bij sterker negatief wordende voorspanning
slechts langzaam de waarde nul nadert: de /a-Kg-karakteristiek heeft een
„staart”. Dergelijke buizen kunnen bij grote negatieve voorspanningen,
waar zij een kleine steilheid hebben, grote wisselspanningen verwer
ken zonder noemenswaardige vervorming (zie Deel 2, hfdst. IV.H).
In principe is automatische sterkteregeling ook bij directe ont
vangers mogelijk. Omdat daar echter het hoogfrequente signaal aan de
detector gewoonlijk veel kleiner is dan het middenfrequente sig
naal bij een super, heeft men zelden voldoende regelspanning ter
beschikking; ook zijn de A.S.R.-schakelingen bij de daar meestal
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toegepaste rooster- of anodedetectie gecompliceerder dan bij de
diode van een superheterodyne ontvanger, zodat de directe ont
vangers meestal niet van automatische sterkteregeling waren voorzien.
Tenslotte zij er nog de aandacht op gevestigd, dat bij een bepaalde
soort van fading, die dikwijls bij kortegolf-ontvangst optreedt, de zg.
selectieve fading, de automatische sterkteregeling geen uitkomst en
zelfs nadeel brengt. Bij deze soort fading gaat de sterkte van de draaggolf en die van de zijbanden niet tegelijk op en neer. Als de draaggolf
op een bepaald moment zwak is, stelt de automatische sterkteregeling
een grote versterking in. Zijn nu op hetzelfde ogenblik de zijbanden
wel in aanzienlijke sterkte aanwezig, dan wordt een zeer vervormd
signaal met grote sterkte weergegeven. Er is nog geen eenvoudig
middel bekend ter bestrijding van dit euvel.
6. Nadelen van het superheterodyne principe
Het superheterodyne principe heeft twee nadelen. Ten eerste kunnen,
zoals onder punt i is uiteengezet, in de ontvanger interferentiesignalen
worden gevormd, die in ongunstige gevallen tot hoorbare fluittonen
aanleiding geven. Ten tweede kan het oscillatorsignaal via de antenne
of de netleiding van de ontvanger worden uitgestraald, hetgeen voor
andere ontvangers storingen ten gevolge kan hebben.
Het eerste nadeel wordt bestreden door hoogfrequente voorselectie
en verder door een geschikte keuze van de middenfrequentie (zie
hfdst. IV). Het uitstralen van het oscillatorsignaal wordt verminderd
door de voorselectie en door afschermingen, die het doordringen van
de oscillatorspanning naar de antenne beletten.
7. Vergelijking van de superheterodyne ontvanger
met de directe ontvanger
Wij willen tot slot van dit hoofdstuk de voordelen en de nadelen
van de superheterodyne ontvanger in vergelijking met de directe ont
vanger samenvatten.
Bij de super kan men wegens het gebruik van versterkers, die op
twee verschillende frequenties zijn afgestemd, nl. de frequentie van
het ontvangen signaal en de middenfrequentie, in tegenstelling met de
directe ontvanger, grote versterking bereiken, zonder dat ongewenst
zelf-oscilleren optreedt. De vereiste selectiviteit resp. bandbreedte kan,
desgewenst ook instelbaar, gemakkelijk voor het gehele te ontvangen
frequentiegebied worden verwezenlijkt. In het bijzonder geschiedt de
ontvangst van het kortegolfgebied met bijna dezelfde gevoeligheid en
selectiviteit als van het midden- en langegolfgebied, hetgeen bij de
directe ontvanger niet kan worden verwezenlijkt. Een vervormingsvrije
detectie kan gemakkelijker worden verkregen, doordat bij de beschikbare
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grote signalen diodedetectie in plaats van rooster- of anodedetectie
kan worden toegepast. Ook kan om dezelfde reden automatische
sterkteregeling op eenvoudige manier worden aangebracht.
Als nadelen van de super in vergelijking met de directe ontvanger
zijn de volgende te noemen. Voor de super moet men hetzij meer,
hetzij gecompliceerdere buizen gebruiken. In de weergave kunnen
hinderlijke fluittonen optreden. De in het toestel opgewekte oscillatorspanning kan eventueel via de ontvangantenne of de netleiding uit
stralen en storingen voor naburige ontvangers veroorzaken, of in het
geval van militaire toepassing, de aanwezigheid van een ontvanger
verraden. Is de eerste buis in een super een mengbuis, dan zal er
meer geruis ontstaan dan bij een directe ontvanger met dezelfde ver
sterking en bandbreedte, doordat een mengbuis in het algemeen be
langrijk meer ruist dan een hoogfrequentbuis.
Daar men echter de nadelen van een super in voldoende mate
onschadelijk kan maken en dan de voordelen overhoudt, heeft, zoals
vroeger gezegd, de super de directe ontvanger bijna overal verdrongen.

IV. OMROEPONTVANGERS
VOOR AMPLITUDEMODULATIE

A
INLEIDING
We zullen nu de radio-ontvangers, die dienen voor het ontvangen
van omroepzenders met amplitudemodulatie, nader beschouwen.
De draaggolffrequenties van deze omroepzenders liggen in inter
nationaal vastgestelde frequentiegebieden, zoals hieronder is aan
gegeven.
Gebied

I

Langegolfgebied (LG)
Middengolfgebied (MG)

Kortegolfgebied (KG)
!

Golflengte
2000—740 m
585—185 m
130— 60 m
49 m-band
41 m-band
31 m-band
25 m-band
19 m-band
16 m-band
13 m-band
11 m-band

!
;
I

Frequentie
kHz
150— 405
515— 1620
2300— 5000
5950— 6200
7150— 7300
9500— 9775
11 700—11 975
15 100—15 450
17 700—17 900
21 450—21 750
25 600—26 100

Breedte
kHz
!

255
1105
2700
250
150
275
275
350
200
300
500

Voor Europa zijn LG en MG het belangrijkst. In het gebied van
130—60 m zijn diverse frequentiebanden aangewezen voor zg. „tropenomroep”, d.w.z. voor gebruik in gebieden aan weerszijden van de
evenaar, waar men veel last heeft van luchtstoringen.
De 11 m-band t/m de 49 m-band worden gebruikt voor lange afstandontvangst van al dan niet „gerichte" zenders. Welke band het
bruikbaarst is, hangt af van het tijdstip, waarop geluisterd wordt en
van de omstandigheid, of het traject tussen zender en ontvanger licht
of donker is. Dit hangt samen met de voortplanting bij de verschillende
frequenties (zie Deel 2, hfdst. IX).
Het gebruik van deze kortgolfbanden is zeer nuttig in landen, waar
overdag practisch géén of alleen zeer zwakke ontvangst van LG- en
MG-zenders mogelijk is (o.a. in Frankrijk, Zweden en Zwitserland).
In Amerika wordt LG niet gebruikt; daar volstaat men met omroepontvangers te voorzien van MG, eventueel aangevuld met KG. Voor
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ontvangst van binnenlandse KG-zenders is dit laatste in Amerika
eigenlijk overbodig, omdat de programma's van de KG-zenders ook
via een of andere MG-zender worden uitgezonden.
De frequentiegebieden, waar de draaggolffrequenties van de omroepzenders mogen liggen, zijn dus bepaald.
Hoe groot moet men nu de afstand (in frequentie) kiezen
tussen twee draaggolffrequenties? Wordt de draaggolfamplitude
van een zender gemoduleerd met een l.f.-wisselspanning van 1000
Hz, dan ontstaan ter weerszijden van de draaggolffrequentie twee
„zijbandfrequenties" op een afstand van 1000 Hz ervan (zie Deel 2,
hfdst. II.C.2).
In muziek kunnen frequenties voorkomen tot bv. 10 000 Hz. Wordt
nu de draaggolf van een zender met muziek gemoduleerd, dan kunnen
zijbandfrequenties aanwezig zijn in een frequentieband van 10 kHz
hoger tot 10 kHz lager dan de draaggolffrequentie.
De draaggolffrequenties der omroepzenders zijn bij internationale
afspraak vastgesteld, zodanig dat het frequentieverschil in de meeste
gevallen 9 kHz bedraagt. Bij modulatie tot 10 kHz, zoals men ge
woonlijk toepast, vallen de zijbandfrequenties van de ene zender in
het gebied van de zijbandfrequenties van de in frequentie er naast
liggende zender. Zou de hoogste modulatiefrequentie der zenders
4,5 kHz zijn, dan zou men de zenders door de selectiviteitsmiddelen
van de ontvanger kunnen scheiden, doch als de frequenties boven
4,5 kHz ontbreken, verliest het geluid veel van zijn natuurlijkheid.
Bij het toewijzen van de draaggolffrequenties heeft men er daarom
voor gezorgd, dat dicht bij elkaar liggende frequenties zoveel mogelijk
worden toegewezen aan zenders, die ruimtelijk ver van elkaar ver
wijderd liggen. Hierdoor is het mogelijk, een zender verder te modu
leren dan tot 4,5 kHz zonder dat de in frequentie er naast liggende
zender er erg door wordt gestoord (d.w.z. bij ontvangst van de sterkste
zender). De kwaliteit van de weergave bij de ontvangst van deze
„breed" gemoduleerde zender kan in de directe omgeving met
een „brede" ontvanger zeer natuurgetrouw zijn. Hoewel verre
van ideaal geeft de 9 kHz afstand redelijk aanvaardbare ontvangst
mogelijkheden met de tegenwoordig beschikbare technische hulp
middelen.
Op een internationale conferentie, gehouden te Kopenhagen in 1948,
heeft men de frequenties, waarop de verschillende Europese omroep
zenders zullen werken, opnieuw vastgesteld.
Om de verschillende omroepzenders te kunnen ontvangen moet de
ontvanger op deze stations kunnen worden „afgestemd”. Daar deze
zenders over een geheel frequentiegebied verspreid liggen, moet de
afstemming variabel worden gemaakt. Om de verschillende zenders
zonder onderlinge storing te kunnen ontvangen, moet de ontvanger
„selectief” zijn. Daar de in de ontvangantenne opgewekte h.f.-spanning
voor de detector aanzienlijk moet worden versterkt, maakt men gebruik
van buizen en afgestemde kringen. Deze afgestemde kringen (fig. 1)
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Fig. i. Afgestemde kring.
oj0 = 2^/0 = 1/ Vl C.
ƒ in Hz, L in henry, C in farad.

Fig. 2. a. Afstemming door varia
bele capaciteit Cv; b. afstemming
door variabele zelfinductie Lv.

bestaan uit een zelfinductie L en een capaciteit C (zie Deel 2, hfdst. III).
De „selectiviteit" wordt bepaald door de vorm van de resonantiekromme en de afstemfrequentie (resonantiefrequentie, aangeduid
door /o) door het product L C. Door nu L, C of L en C beide,
variabel te maken, krijgt men variabele afstemming (fig. 2).
Tot nog toe maakt men bij omroepontvangers het meest gebruik van
een variabele capaciteit, die kan bestaan uit omschakelbare vaste capaci
teiten, een continu variabele draaicondensator of een continu variabele
schuifcondensator. Een variabele zelfinductie kan worden verwezenlijkt
door omschakelbare spoelen, een variometer (vroeger veel gebruikt) of
op een meer moderne manier door in de spoel een kern of stift van
h.f.-ijzer heen en weer te bewegen. Deze laatste methode wordt „ijzerkernafstemming” (Engels: „permeability tuning”) genoemd.
Theoretisch is men nu klaar om naar verkiezing een der stations
tussen 10 m (30000 kHz) en 2000 m (150 kHz) te ontvangen. In de
practijk wordt het te bestrijken gebied echter sterk begrensd. Bij
afstemming met behulp van een variabele condensator varieert de
totale kringcapaciteit van Cmin tot Cmax en wordt de verhouding
tussen de maximale en de minimale frequentie van het te bestrijken
gebied bepaald door V Cmax/ Cm;n.
Tengevolge van de nulcapaciteit C0 van de spoelen, de capaciteit
van trimmers en bedrading, de capaciteiten van de buizen en de door
de constructie bepaalde minimum-capaciteit van de variabele conden
sator, heeft Cmin een bepaalde waarde, waar men niet beneden kan
komen. Door verschillende mechanische eisen (stevigheid der platen,
niet te grote afmetingen) is de maximum-capaciteit van een variabele
condensator ook begrensd.
Cy min = *5 pFj Cv max = 500 pF; C0 spoel = 5 pF; ^trimmer =
= 10 pF; Cbuis = 10 pF; Cbedrading = 5 pF zijn. vrij normale waarden.
Als kringcapaciteit vindt men dus bij de minimum-stand van de
variabele condensator Cmin = 45 P*7 en bij
maximum-stand van de
variabele condensator Cmav
max = 530 pF. Met deze waarden kan men
dus een frequentieverhouding halen van A/530/45
3,4.
Bij ijzerkernafstemming zijn Lmm en -^max ook aan zekere grenzen
gebonden; men kan daarmee ook een frequentieverhouding van
ongeveer 3,4 bereiken. Doelbewust heeft men altijd ongeveer naar
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deze frequentieverhouding gestreefd, omdat men daardoor in staat is
in een keer (dus zonder iets om te schakelen) het MG-gebied
(515—1620 kHz, frequentieverhouding 3,15) te bestrijken.
Om alle omroepzenders te kunnen ontvangen, moet de ontvanger
dus geschikt worden gemaakt voor verschillende frequentiegebieden.
Om dit mogelijk te maken moet men in staat zijn, andere spoelen in
te schakelen. Hiertoe maakt men gebruik van een „golflengteschakelaar”.
Afhankelijk van het toegepaste schema, de opbouw van het apparaat en
het meer of minder indraaien van de bijstelcondensatoren (trimmers),
liggen bij de meeste omroepontvangers de verschillende gebieden
ongeveer zoals hieronder is aangegeven.
Gebied
2000—740

m

585—180 m
185— 54 m
56— 16,5 m

150— 405 kHz
512— 1667 „
1620— 5556 „
5357—18182 „

Philips
aanduiding
LG
MG
KG:
KG,

I1 Amerikaanse
aanduiding
I

X
A
B
C

Hierbij valt op te merken, dat aansluitende gebieden elkaar altijd
iets moeten „overlappen”, waardoor men niet de kans loopt, dat door
mogelijke toleranties een „gat” tussen de gebieden ontstaat.
Bovenstaande benamingen zijn niet precies gebonden aan de erbij
opgegeven gebieden. In de practijk ontmoet men allerlei variaties, daar
het aantal frequentiegebieden van een ontvanger en de grenzen van die
gebieden afhangen van het land, waar de ontvanger zal moeten worden
gebruikt. Voor sommige Europese landen is het van belang, dat MG
doorloopt tot 585 m. Bij aanwezigheid van aansluitende gebieden be
gint KG2 dan bij 16,5 m. Voor landen buiten Europa (overzee) is het
soms zeer belangrijk de 13 m-band te kunnen ontvangen, waarom KG2
dan bij 13 m begint. Bij aanwezigheid van aansluitende gebieden loopt
dan MG maar door tot bv. 565 m, wat in die gevallen voldoende is.
Soms komt nog het gebied voor, dat onder n m begint. Dit wordt
aangeduid met „KG/’, of door de Amerikanen met „D”. Met behulp
van variabele afstemming en de golflengteschakelaar kan men dan naar
verkiezing op iedere omroepzender afstemmen.
Omdat de sterkte en de modulatiediepte van de verschillende omroep
zenders nogal kunnen variëren, moet men een middel hebben om de
ontvangen muziek of spraak op de gewenste sterkte te kunnen instellen.
Dit doet men met de „sterkteregelaar” of „volumeregelaar”, die met
de hand worden ingesteld.
Om echter een toestel geschikt te maken voor de ontvangst van
vrij zwakke, en tevens voor het zonder vervorming weergeven van
sterke zenders, moet de ontvanger ook nog voorzien zijn van een
automatische sterkteregeling. Deze verkrijgt men door de bij de detectie
ontstane negatieve gelijkspanning geheel of gedeeltelijk naar de
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Fig. 3. Blokschema van een superheterodyne ontvanger.
stuurroosters van de gebruikte versterkerbuizen terug te voeren*
Automatische sterkteregeling is ook noodzakelijk om in geval van
„fading" nog een dragelijke ontvangst te kunnen hebben.
Door de vele voordelen (minder kans op terugwerking, versterking
op KG, enz.) van de superheterodyne ontvanger ten opzichte van de
vroeger gebruikelijke directe ontvanger (cascade ontvanger of straight
set), worden de moderne omroepontvangers als supers uitgevoerd. De
principiële bouw van een super is in fig. 3 in blokschema aangegeven.
Alle nodige electrische en mechanische onderdelen worden be
vestigd in en op een, meestal uit metaal bestaande, „montageplaat".
Door het aanbrengen van de nodige „afschermschotten" biedt de
montageplaat tevens de gelegenheid tot onderlinge afscherming van
verschillende electrische onderdelen en bedradingsgedeelten. Ook dient
de montageplaat als steun voor de condensatoraandrijving en de
schaalaandrijving en soms om de stationsschaal erop te bevestigen.
De montageplaat met de erop bevestigde onderdelen wordt „chassis"
genoemd. Dit chassis wordt samen met de luidspreker in een kast
gemonteerd. Deze kast wordt voor eenvoudige apparaten gewoonlijk
in kunsthars, voor meer of minder luxueuse apparaten in hout uit
gevoerd. Terwille van de veiligheid wordt de kast, die aan de voorzijde
een luidsprekeropening en een schaalvenster heeft, aan de achterzijde
meestal afgesloten met een zg. „achterwand", bestaande uit geperfo
reerd carton of triplex. Om de onderzijde van het chassis bij eventuele
reparaties gemakkelijk toegankelijk te maken wordt de bodem van de
kast dikwijls voorzien van een „inspectiegat", dat weer wordt afgesloten
met een afgeschermde bodemplaat, bestaande uit carton, aan één zijde
met staniol beplakt. Dit staniol moet „geaard" worden aan de montage
plaat. Niet alleen de kastuitvoering is van belang voor hetgeen een
ontvanger mag of gaat kosten. De prijs van een ontvanger hangt mede
af van de electrische eisen (gevoeligheid, maximaal uitgangsvermogen,
gemakkelijke afstemming), die men stelt. Bij een „juist" ontwerp van
een ontvanger zal de prijs van het mechanische gedeelte (waartoe dus
ook de kast behoort) in overeenstemming moeten zijn met de prijs
van het electrische gedeelte.
Achtereenvolgens zullen we nu de verschillende delen van een om
roepontvanger behandelen.
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B
HET LAAGFREQUENTGEDEELTE VAN EEN
OMROEPONTVANGER
Het deel van de ontvanger, gerekend vanaf de detector tot en met de
luidspreker, noemt men het laagfrequentgedeelte. De taak hiervan is,
de trillingen met hoorbare frequenties, geleverd door de detector,
met de gewenste sterkte hoorbaar te maken. Daartoe wordt in de
regel het door de detector geleverde signaal eerst in één, soms in
twee trappen versterkt en vervolgens aan het rooster van de eindbuis
of de eindbuizen toegevoerd. Genoemde eindbuis of -buizen leveren
energie aan de luidsprekertransformator, die deze energie overdraagt
aan de luidspreker, welke weer de electrische energie in acoustische
omzet. Men verlangt hierbij, dat de acoustische trillingen (dat zijn
de luchttrillingen, die ons oor bereiken) een voldoend getrouwe
afbeelding zijn van de spanning, die de detector levert, terwijl boven
dien de intensiteit van het geluid voldoende moet zijn. Men verlangt
dus o.a., dat de verschillende hoorbare frequenties met voldoende
benadering evenveel worden versterkt, dus niet te sterke lineaire
vervorming, of, anders uitgedrukt, een goede frequentiekarakteristiek
en tevens, dat geen frequenties worden gehoord, die in het detectorsignaal niet aanwezig zijn, dus geen te sterks nist-lineaire ver
vorming.
Tegenwoordig verlangt men in de regel ook, dat het laagfrequent
gedeelte geschikt is, als gramofconversterker dienst te doen.
Zoals bij de behandeling van de detector is gebleken, levert ds
detector behalve de laagfrequente trillingen, waarmee de ontvang sn
draaggolf is gemoduleerd, ook hoogfrequente spanningen. Deze mogen
in het laagfrequentgedeelte niet worden versterkt, daar dit tot on
gewenste koppelingen en overbelasting der buizen van het laag
frequentgedeelte aanleiding zou kunnen geven.
Bij de beschouwing van het laagfrequentgedeelte moeten we dus onze
aandacht schenken aan:
ie. het vermogen, dat de luidspreker kan afgeven en, in verband hier
mede, ook het vermogen, dat de eindbuis kan leveren;
2e. de gevoeligheid, d.w.z. de ingangsspanning, nodig om het gewenste
acoustische vermogen te verkrijgen;
3e. de lineaire vervorming, of wel de amplitudekarakteristiek;
4e. de niet-lineaire vervorming.
Deze vier punten willen we achtereenvolgens behandelen. Verschil
lende problemen, die hierop betrekking hebben, zijn reeds behandeld
in Deel 2, Hfdst. V en worden hier niet herhaald. Alleen de problemen,
die voor omroep-ontvangers karakteristiek zijn, willen we hier be
schouwen.
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Fig. 4. Algemene opbouw van het laagfrequentgedeelte van
een omroepontvanger. I. detector of gramofoon; II. versterkertrap; III. eindtrap; IV. uitgangstransformator; V. luidspreker.
De algemene opbouw van het laagfrequentgedeelte is in fig. 4 glo
baal aangegeven. De detector of gramofoon (I) levert een spanning,
die in een of twee trappen (II) wordt versterkt tot een waarde, die
voldoende is om de buis of buizen van de eindtrap (III) de benodigde
energie te laten leveren aan de transformator (IV), die deze energie
weer overdraagt aan de luidspreker (V). Behalve deze essentiële onder
delen is vrijwel steeds een sterkteregelaar en een toonregelaar aanwèzig. In de meeste gevallen wordt tegenkoppeling toegepast.
1. Het vermogen
Het acoustische vermogen, dat men wenst, is niet altijd hetzelfde.
Men wenst een sterkteregelaar, waarmee men het geleverde vermogen
kan instellen. Bij de constructie van het apparaat moet men evenwel
rekening houden met het maximaal gewenste vermogen. Dit is bv. in
een zaal groter dan in een huiskamer. Bij de weergave van muziek of
spraak varieert het vermogen voortdurend; gedurende de sterkste
passages in muziek is de amplitude der luchttrillingen bv. 3 tot 10 maal
de gemiddeld optredende amplitude, het vermogen dus ongeveer 10 tot
100 maal het gemiddelde vermogen. Proefondervindelijk is gebleken,
dat men in een huiskamer gewoonlijk tevreden is, indien gedurende
de sterkste passages het door de luidspreker uitgestraalde acoustische
vermogen ca 70 mW bedraagt. Het rendement van een luidspreker,
d.i. het acoustisch afgegeven vermogen gedeeld door het electrisch toe
gevoerde vermogen, ligt gewoonlijk tussen 0,5 en 10 %. We willen een
rendement van 2,5 % aannemen, zoals bij de meest gebruikte luidsprekers
ongeveer het geval is. Om 70 mW acoustische energie te verkrijgen,
moet aan de luidspreker dus een vermogen van 40 X 70 = 2800 mW
electrische energie worden toegevoerd. Tussen de eindbuis en de luid
spreker is een transformator nodig, daar de impedantie van de luid
spreker, die gewoonlijk tussen 2 en 10 ü ligt, belangrijk lager is dan de
gunstigste belastingsweerstand voor de eindbuis (bv. 7000 D). In deze
transformator treden verliezen op (koperverliezen en ijzerverliezen).
Het rendement van deze transformator bedraagt bv. 70 %, zodat de
eindbuis aan de transformator 100/7() X 2800 mW = 4 W moet kunnen
leveren. Bij gebruik van een penthode in A-instelling als eindbuis be
draagt het rendement van deze buis bij het optreden van de grootste
amplitude iets minder dan 50 %. De gelijkstroomenergie, die aan de
anodeketen moet worden toegevoerd, is dus iets meer dan 2X4 W,
dus ongeveer 9 W, waarvan dan ongeveer 5 W in de anode in warmte
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wordt omgezet. Tijdens de zachtste passages in de spraak of de muziek
geeft de buis slechts een zeer gering nuttig vermogen af, doch het
gelijkstroomvermogen, dat aan de anodeketen wordt toegevoerd, ver
andert niet. Dit vermogen van 9 W wordt dan vrijwel geheel in de
anode in warmte omgezet (anodedissipatie). Om het gewenste acoustische vermogen van maximaal 70 mW te verkrijgen is dus een eindbuis
nodig, die 9 W anodedissipatie kan verdragen (bv. een buis EBL 21).
Wenst men een groter acoustisch vermogen, dan gebruikt men
gewoonlijk twee dergelijke eindbuizen, hetzij parallel, hetzij in balans
geschakeld, of neemt een luidspreker met een hoger rendement. Een
dergelijke luidspreker is echter, bij ongeveer dezelfde acoustische
eigenschappen, belangrijk duurder, of geeft, bij dezelfde prijs, een
minder goede weergave.
In gevallen, waar het stroomverbruik een belangrijke rol speelt,
zoals bij voeding uit batterijen (zie onder N), neemt men bij voor
keur een luidspreker met een hoog rendement, waardoor men, bij
dezelfde acoustische energie, een kleinere eindbuis met geringere
anodestroom kan gebruiken.
2. De gevoeligheid
We hebben gezien, dat bv. een buis EBL 21 in staat is, het ge
woonlijk verlangde acoustische vermogen te leveren. Om inderdaad dit
vermogen te leveren, heeft deze buis een roosterwisselspanning nodig
van 4,2 Veff. De spanning, die de detector levert, hangt af van de
hoogfrequent- en middenfrequentversterking, die aan de detector
voorafgaat. We hebben in Deel 2, hfdst. VI, gezien, dat het gewenst is,
dat het hoogfrequente signaal, dat aan de detector wordt toegevoerd,
ook voor het zwakste signaal, dat men nog goed wenst te ontvangen,
bij voorkeur minstens 10 V bedraagt (we onderstellen een diodedetector, daar rooster- of anodedetectie in moderne ontvangers niet
meer wordt toegepast). In dat geval is de laagfrequente spanning,
die de detector levert, ruimschoots voldoende om de benodigde roosterspanning voor de eindbuis te leveren. Past men echter tegenkoppeling
toe (zie Deel 2, hfdst. V), dan is een groter laagfrequentsignaal en
een grotere versterking vóór de eindbuis nodig, hetzij hoog-, middenof laagfrequent.
Men wenst echter het laagfrequentgedeelte van de radio-ontvanger
ook te kunnen gebruiken als gramofoonversterker. Een gramofoontaster
levert een spanning, die belangrijk kleiner is dan 4,2 Veff. Met het
oog hierop is men in ieder geval genoodzaakt, de eindbuis te laten
voorafgaan door een trap laagfrequentversterking. Onderstellen we een
groeftaster, die een spanning van 300 mV levert, dan is vóór de eind
buis een laagfrequentversterking nodig van 4,2/0,3 = 14 maal. Past
men tegenkoppeling toe, dan moet deze versterking enige malen zo
groot zijn. Eén trap versterking is echter ook dan wel voldoende. Ge
bruikt men een groeftaster, waarbij de kwaliteit is verbeterd ten koste
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van de gevoeligheid, en die bv. slechts ioo mV levert, terwijl men
tevens een groter acoustisch vermogen wenst, waarvoor men twee
eindbuizen in balans schakelt, zodat de vereiste roosterwisselspanning
voor deze eindbuizen groter is dan in het voorgaande geval, dan zijn
vóór de eindbuizen soms twee laagfrequentversterkertrappen nodig.
In deze versterkertrap(pen) past men tegenwoordig uitsluitend weerstandkoppeling toe. Bij een balanseindtrap gebruikt men soms een
transformator om de roosterspanningen met tegengestelde fase te
verkrijgen voor de eindbuizen.
a.

Sterkteregeling

Bij ontvangst van een sterk signaal is de laagfrequente spanning,
die de detector levert, groter dan bij ontvangst van een zwak signaal,
ook dan, wanneer (zoals vrijwel steeds het geval is) automatische
sterkteregeling (zie onder J) wordt toegepast. Ook de spanning,
die een gramofoon levert, kan sterk variëren. Bovendien wenst men
soms een sterk, soms een zwak geluid. Om deze redenen is het nodig,
dat er een sterkteregelaar aanwezig is, waarmee in ieder voorkomend
geval de geluidssterkte naar believen kan worden ingesteld.
Fig. 5 geeft een eenvoudig schema van het laagfrequentgedeelte
van een omroepontvanger. De laatste kring van het middenfrequent
gedeelte, Lx Clt levert de spanning voor de diodedetector Bv De ge
detecteerde laagfrequente spanning ontstaat over de weerstand i?! (zie
Deel 2, hfdst. VI). Deze weerstand is als potentiometer uitgevoerd,
die door middel van een knop buiten op het apparaat kan worden
bediend. Hiermee kan de sterkte van het signaal op het eerste rooster
van de buis B2 worden geregeld. De condensator C3 is zo groot, dat
zijn impedantie voor de laagfrequente trillingen kan worden verwaar
loosd. De gelijkspanning, die door de detectie over de weerstand Rl
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Fig. 5. Eenvoudig schema van het laagfrequentgedeelte van een omroep
ontvanger.

46 IV.B.2
ontstaat, wordt door C3 van het rooster van B2 verwijderd gehouden.
De overige onderdelen van de schakeling zijn in Deel 2, hfdst. V.
reeds besproken.
Zoals reeds in Deel 2, hfdst. VI, is behandeld, is het, ter voor
koming van vervorming bij grote modulatiediepte van het ontvangen
signaal, gewenst, dat de verhouding R^/Rg zo groot mogelijk is (Rg
is de weerstand tussen de uiteinden van C2 voor gelijkstroom; Rw is
de weerstand tussen deze punten voor de laagfrequente wisselstroom).
Hoe meer de loper van de potentiometer R1 in fig. 5 naar links staat,
des te kleiner is i?w/i?g. Men past daarom gewoonlijk de schakeling
volgens fig. 6 toe, waarbij een weerstand R2 in serie met Rx is op
genomen. Nu kan de loper van Rl niet meer de linkerpool van Cx be
reiken en blijft, ook in de ongunstigste (d.i. de meest linkse) stand
van Rlt Ryj/Rg groter dan bij afwezigheid van R2. De laagfrequente
spanning, die nu voor verdere versterking beschikbaar is, is kleiner
geworden, doch bij een hoogfrequent signaal, dat voldoende groot is
om behoorlijke, onvervormde detectie te geven, toch nog wel groter
dan de spanning, die een gramofoon levert. De versterking, die het
apparaat geeft, moet voor gramofoonweergave voldoende zijn, dus is
zeker voldoende bij radio-ontvangst, ook bij aanwezigheid van R2,
mits de verhouding tussen Rx en R2 niet te ongunstig wordt. Men
neemt bv. Rl = 0,5 MD, R2 = 0,1 MD. De gramofoonaansluiting kan
woiden aangebracht zoals in fig. 7 is aangegeven. Met de schakelaar S
kan men omschakelen op radio-ontvangst of gramofoonweergave.
Bij de schakeling volgens fig. 5 of 6 vloeit door de weerstand Rx
een gelijkstroom (zie Deel 2, hfdst. VI). Deze weerstand is uitgevoerd
als een plaatje, waarop een koollaag is aangebracht, waarover een con
tact glijdt. Door onregelmatigheden van de koollaag ontstaan bij het
glijden van het contact soms kleine plotselinge spanningsvariaties,
die zich in de luidspreker uiten als een onaangenaam, hinderlijk ge
kraak. Indien door
geen gelijkstroom zou vloeien, zou dit kraken
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Fig. 6.
De weerstand R2 in serie met
potentiometer Ri maakt, dat
Rvz/Rg steeds groot genoeg is.

Fig. 7.
Met de schakelaar S kan worden
omgeschakeld van radio-ont
vangst op gramofoonweergave.
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Fig. 8. Sterkteregeling, waarbij geen gelijkstroom door de
potentiometer vloeit.
niet optreden. Daarom past men wel de schakeling volgens fig. 8 toe.
De weerstand Rl is daar een vaste weerstand, terwijl het rooster van
Bo de laagfrequente spanning ontleent aan een potentiometer R3,
waar geen gelijkstroom door vloeit. Deze schakeling bezit bovendien
het voordeel, dat R-w/Rg bij het legelen van de geluidssterkte niet zo
veel verandert. Door een juiste keuze van de waarden der weerstanden
Rlf Ro en R3 kan men bereiken, dat i?w/#g voldoende groot is.
6. Physiologische sterkteregeling
Bij grote geluidsintensiteit is de gevoeligheid van het menselijk oor
in een groot frequentiegebied vrijwel constant. Bij geringere inten
siteit van het geluid is echter de gevoeligheid van het oor voor
lage tonen belangrijk geringer dan voor hogere. Voor zeer hoge
tonen (boven ongeveer 8ooo Hz) is de gevoeligheid van het oor
ook minder dan bv. voor iooo Hz, doch deze hoge frequenties spelen
bij de tegenwoordig gebruikelijke radio- en gramofoonweergave geen
rol. Daarom laten we dit hoge frequentiegebied thans buiten be
schouwing. Bij regeling der geluidssterkte op de wijze zoals besproken,
worden alle frequenties in dezelfde mate verzwakt. Bij zeer zachte
weergave zal het geluid (spraak of muziek) een indruk maken, alsof
de lage frequenties veel meer verzwakt zijn dan de hogere; het geluid
klinkt min of meer onnatuurlijk. Men kan echter de schakeling der
sterkteregeling zo maken, dat bij het verzwakken der geluidssterkte
de lage frequenties minder worden verzwakt dan de hogere, zodanig,
dat men de in druk krijgt, dat er een gelijkmatige verzwakking van het
gehele frequentiegebied plaats vindt. Daartoe schakelt men tussen een
punt van de potentiometer Rl van fig. 5, 6 of 7 of R3 van fig. 8 en
„aarde" een tak, bestaande uit een weerstand R' en een condensator C',
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zoals in fig. 9a aangegeven. Voor vier verschillende standen van de
loper van de potentiometer geeft fig. 9b de spanning tussen de loper
en het aardpunt A als functie van de frequentie; fig. 9c geeft de ge
voeligheid van het oor voor de overeenkomstige geluidsniveau's, terwijl
fig. gd de resulterende geluidsindruk weergeeft. Deze laatste is zowel
voor sterke als voor zachte weergave in het gehele in aanmerking
komende frequentiegebied vrijwel constant. Beweegt men de loper
nog verder naar beneden dan de stand 4 van fig. 9a aangeeft, dan blijft
de verhouding tussen de intensiteit der hoge en lage tonen dezelfde
als in stand 4 en vindt geen verdere compensatie plaats.
In de practijk verlangt men inderdaad, dat de loper tot het uiteinde

Fig. 9. Physiologische sterkteregeling voor de lage frequenties,
a. sterkteregelaar met paralleltak C'R'; b. ingangsspanning van de
versterker als functie van de frequentie voor vier verschillende standen
van de potentiometer; c. de gevoeligheid van het oor als functie
van de frequentie, voor de geluidsniveau’s, overeenkomende met de
niveau's van a. en b.; d. de resulterende geluidsindruk als functie
van de frequentie voor deze vier niveau’s.
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Fig. 10. Amplitudekarakteristieken (de luidsprekerstroom als functie
van de frequentie) van een versterker met physiologische sterkte
regeling voor drie verschillende standen van de potentiometer. De
krommen 1, 2 en 3 komen ongeveer overeen met de standen 2, 3 en 4
volgens fig. 9a.
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A kan worden bewogen; men wenst met de sterkteregelaar het geluid
tot onhoorbaar toe te kunnen verminderen.
Fig. io geeft een voorbeeld van de frequentiekarakteristieken van
een laagfrequentversterker met physiologische sterkteregeling voor
drie verschillende standen van de potentiometer; kromme i voor de
stand van maximale geluidssterkte, kromme 2 voor een tussenstand en
kromme 3 voor de stand op het aftakkingspunt (punt 4 van fig. 9a).
3. Lineaire vervorming
Onder lineaire vervorming verstaat men die vervorming van het
ingangssignaal, waardoor de trillingen met verschillende frequenties
niet alle in dezelfde mate worden versterkt.
De juist besproken physiologische sterkteregeling geeft een doel
bewust aangebrachte lineaire vervorming. In een versterker treedt
echter in het algemeen bovendien nog enige lineaire vervorming op,
die niet bedoeld is, doch niet altijd kan worden voorkomen. Deze
vervorming uit zich in de zg. amplitudekarakteristiek, die de stroom
door de luidspreker aangeeft als functie van de frequentie bij con
stante ingangsspanning.
Deze vervorming kan door de volgende onderdelen worden ver
oorzaakt.
a. De luidspreker. Zowel de zeer hoge als de zeer lage frequenties
worden door een luidspreker minder goed weergegeven dan de frequen
ties in het middengebied (500-5000 Hz). Bovendien bezit de luidsprekerkarakteristiek in vele gevallen meer of minder uitgesproken maxima
en minima.
b. De luidsprekertransformator. Zoals in Deel 2, hfdst. III.F is uit
eengezet, is de eindige zelfinductie der transformatorwikkelingen oor
zaak van een verzwakking der lage tonen, terwijl de spreiding en de
capaciteit tussen de transformatorwindingen oorzaak van een ver
zwakking der hoge tonen is.
c. De condensatoren over de kathodeweerstanden. De anode- en
schermroosterstromen van de buizen B2 en B3 (fig. 5) vloeien door de
weerstanden
resp. R5, waardoor het rooster een negatieve gelijk
spanning verkrijgt ten opzichte van de kathode. De wisselstroomcomponenten van de anodestromen vloeien in hoofdzaak door de
condensatoren C4 en C5, indien de capaciteiten dezer condensatoren
zo groot zijn, dat hun impedantie klein is ten opzichte van i?4 en Z?5.
Voor lage frequenties wordt de impedantie van C- en C5 groter, zodat
over deze condensatoren een wisselspanning ontstaat, die tegenkoppeling veroorzaakt (zie Deel 2, hfdst. V.B.7), waardoor de versterking
voor lage frequenties geringer is dan voor hogere.
d. De koppelcondensatoren. De koppelcondensatoren C3 en C6
(fig. 5) neemt men zo groot, dat hun impedantie klein is ten opzichte
van de weerstanden R3 en RG. Voor lage frequenties neemt echter de
Radiotechniek III — 4
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impedantie van deze condensatoren toe, waardoor de spanning op
het rooster van de buizen B2 en B3 afneemt.
e. De capaciteiten der buizen en der bedrading. De capaciteit tussen
anode en kathode en tussen anode en schermrooster van de buis B2,
alsmede de capaciteit tussen eerste rooster en kathode en tussen eerste
en tweede rooster van de buis B3 staan parallel aan de anodeweerstand /?7. Deze capaciteiten zijn zo klein, dat hun invloed bij niet
zeer hoge frequenties kan worden verwaarloosd. Bij hoge frequenties
echter is de impedantie van deze capaciteiten tezamen niet meer groot
ten opzichte van i?7. Daardoor is de totale impedantie in de anodeketen van de buis B2 voor hoge frequenties kleiner dan voor lage,
zodat de versterking voor deze hoge frequenties afneemt. Op overeen
komstige wijze staat de rooster-kathodecapaciteit van B2 parallel aan R1
en de anode-kathodecapaciteit van B3 parallel aan de primaire wikke
ling van de uitgangstransformator, waardoor de hoge frequenties op
soortgelijke wijze nadelig worden beïnvloed. De velschillende verbindingsdraden van de schakeling bezitten ook enige capaciteit ten
opzichte van het chassis, waardoor de hoge frequenties nog verder
worden verzwakt.
a. Toonregeling
Waarom toonregeling? Zoals in Deel 2, hfdst. VIII, is uiteengezet,
ontstaan in de versterkerbuizen en in weerstanden ruisspanningen, die,
na versterking, als een hinderlijk geruis bij de weergave van spraak
of muziek worden waargenomen. Bij ontvangst van een sterk signaal
wordt, door de automatische sterkteregeling, de versterking van de
ontvanger verminderd, zodat men dit geruis niet hoort; bij ontvangst
van een zwak signaal is de versterking maximaal en daardoor het
geruis het meest hinderlijk.
In ieder even groot frequentiegebied is de energie van het geruis
even groot. De energie van het gewenste signaal, alsmede de compo
nenten, die voor de verstaanbaarheid van het meeste belang zijn, vindt
men in hoofdzaak in het gebied der lage en gemiddelde frequenties.
Indien men de hoge frequenties van het laagfrequente signaal afsnijdt,
wordt de verhouding tussen het gewenste signaal en het geruis gun
stiger, hoewel de kwaliteit van het weergegeven geluid daarbij slechter
wordt. Bij ontvangst van een sterk signaal wenst men daarom, dat
de ontvanger in staat is, de hoge tonen in dezelfde sterkteverhouding
weer te geven als de lage; bij ontvangst van een zwak signaal wenst
men de hoge tonen te kunnen verzwakken. Daartoe is in de ontvanger
een zg. toonregelaar aangebracht.
Bij gramofoonweergave treedt iets soortgelijks op. Door onregel
matigheden in de groef van de gramofoonplaat, die door de naald wordt
afgetast, ontstaat een geruis, dat hetzelfde karakter bezit als het
geruis, dat bij radio-ontvangst kan optreden. Dit geruis is bij alle
gramofoonplaten niet even erg; hoe vaker de plaat wordt gespeeld, des
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te sterker wordt het. Ook hierbij wenst
1
men de toonregeling te gebruiken
fA
om het gewenste compromis tussen
I
weergavekwaliteit en geruis te kun
nen instellen.
IO
Het frequentieverschil van de
f
B
draaggolven der omroepzenders is,
op enkele uitzonderingen na, 9 kHz. Fig. 11. De frequentiebanden van
Deze zenders worden in het alge- twee zenders met de draaggolfmeen gemoduleerd met een laag- frequenties /a en /b, die 9 kHz
r
®
,
r
verschillen. Deze zenders kunnen
frequent signaal, dat de spraak- en elkaar storen, doordat deze banden
muziekfrequenties bevat tot ongeelkaar gedeeltelijk overlappen,
veer 10 kHz. De frequentiebanden
der opvolgende zenders overlappen elkaar dus (fig. n). De frequenties
boven ongeveer 4000 Hz komen echter in het algemeen minder vaak
en met kleinere amplitude voor dan de lagere frequenties, zodat de
onderlinge storing minder erg is dan men in eerste instantie zou ver
wachten. Ontvangt men bv. de zender A (fig. n) en is het signaal
van de zender B op de ontvangplaats sterk, dan zal men daar storing
van ondervinden. Is bv. zender B gemoduleerd met een frequentie van
3000 Hz, dan zijn ter weerszijden van de draaggolf van B componenten
aanwezig, 3000 Hz van de draaggolffiequentie /b verwijderd. De meest
linkse hiervan verschilt 6000 Hz met de draaggolffrequentie /a van de
zender, die men wenst te ontvangen. De detector van de ontvanger
levert dus, behalve het gewenste signaal, afkomstig van zender A, een
laagfrequente storende trilling van 6000 Hz. Dit verschijnsel noemt
men kruisdetectie. Onderdrukt men nu met de toonregelaar de fre
quenties boven bv. 5000 Hz, dan verdwijnt deze storing of wordt
althans veel minder.
Verder kan de toonregeling nuttige diensten bewijzen, indien het
hoorbaar gemaakte signaal ernstige niet-lineaire vervorming bevat.
Deze vervorming kan ontstaan in de zender of in de ontvanger, of ook
bij de overdracht tussen zender en ontvanger tengevolge van zg.
selectieve fading (zie Deel 2, hfdst. IX). Door deze distorsie ontstaan
o.a. componenten met vrij hoge frequenties. Snijdt men nu in de
ontvanger hoge tonen af, dan kan in vele gevallen de vervorming
een minder onaangename indruk maken.
Er zijn personen, die de voorkeur geven aan een muziekweergave,
waarbij de hoge tonen meer of minder zijn verzwakt, ook dan, wanneer
geen der bovengenoemde redenen daar aanleiding toe geeft. Zij wensen
de toonregeling naar eigen smaak (of wansmaak) te kunnen instellen.
In vele gevallen wordt de radio gebruikt om een muziekale achter
grond te vormen bij de conversatie, het kaartspel, enz. Indien de
weergave hierbij natuurgetrouw zou zijn (dus met de natuurlijke
sterkteverhoudingen der verschillende frequentiegebieden) zou het
moeilijk zijn hierbij de conversatie te voeren en eist de radio te veel
de aandacht op. Indien de hoge frequenties echter worden verzwakt,
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is het gemakkelijker de radio te horen zonder er veel aandacht aan te
schenken. Met dergelijke persoonlijke wensen moet de toestelfabrikant
rekening houden.
De verstaanbaarheid van spraak kan soms worden bevorderd door
de lage tonen (beneden ongeveer 200 Hz) te verzwakken, vooral
wanneer de hoge tonen (boven 3000 Hz) zijn verzwakt. Om al deze
redenen is het dus nodig een toonregeling aan te brengen.
b. Uitvoering der toonregeling
Men kan de toonregeling uitvoeren zodanig, dat de hoge en de lage
tonen continu kunnen worden verzwakt, of in enkele discontinue stappen.
b3

/T\

<1

c

Hh-'ini
R

L_Ö
Fig. 12. Continue toonregeling. De hoge tonen worden het meest
verzwakt, wanneer R = o.

----- -Hz

Fig. 13. Invloed van de toonregeling, i. normale stand (de hoge
tonen niet verzwakt); 2. en 4. tussenstand; 3.. en 5. de hoge tonen
zo veel mogelijk verzwakt. De krommen 2 en 3 behoren bij de
schakeling volgens fig. 16; de krommen 4 en 5 bij de schakeling
volgens fig. 12.
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Fig. 14. Toonregeling tussen de voorversterkertrap en de eindtrap.
De hoge tonen worden het meest verzwakt, als de loper van de
potentiometer R bovenaan staat.
Fig. 12 geeft een voorbeeld van een veel toegepaste toonregeling,
waarbij de hoge tonen continu kunnen worden verzwakt. Parallel aan
de primaire zijde van de luidsprekertransformator is een condensator C
in serie met een instelbare weerstand R geschakeld. Bij grote waarde
van R is de impedantie van deze tak groot ten opzichte van de primaire
impedantie van de met de luidspreker belaste transformator, zodat deze
tak geen invloed heeft op de weergave. Verkleint men R, dan zal bij
lage frequenties de impedantie van C zo groot zijn, dat deze frequenties
niet worden beïnvloed. Bij hoge frequenties is daarentegen de impe
dantie van C klein, zodat een belangrijk deel van de anodewisselstroom
door C en R vloeit, waardoor de intensiteit der door de luidspreker
weergegeven trillingen met deze hoge frequenties vermindert. Hoe
kleiner de weerstand R, des te sterker worden de hoge frequenties
onderdrukt. Fig. 13 geeft de karakteristiek van de versterker bij ver
schillende waarden van R (krommen 1, 4 en 5). In principe zou men
ook wel C variabel kunnen maken in plaats van R, doch wegens de
grote capaciteit van C is dit practisch niet uitvoerbaar, Fig. 14 en 15
geven andere schakelingen, die op hetzelfde principe berusten.
Fig. 16 geeft een schakeling voor een toonregeling, waarbij ge
bruik wordt gemaakt van tegenkoppeling. Een instelbaar gedeelte van
de luidsprekerspanning wordt via een condensator C (bv. 60 jM/*F)
teruggevoerd naar het rooster van de buis B2, waarbij de polariteit
van de luidsprekertransformator zo gekozen wordt, dat de terug
gevoerde spanning de te versterken spanning tegenwerkt. Hoe hoger
de frequentie, des te groter is de teruggevoerde spanning, daar de
impedantie van C hierbij kleiner wordt, en des te kleiner is de ver
sterking. Door regeling van de potentiometer R* kan men de weergavekarakteristiek beïnvloeden op de wijze, zoals de krommen 2 en 3
van fig. 13 aangeven.
Men kan ook voor /?4 een weerstand met een vaste aftakking nemen
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Fig. 15. Toonregeling aan de ingang van de versterker. De hoge tonen worden
het meest verzwakt, als de loper van de potentiometer R op het verbindings
punt van R en C staat.
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wogrdén'hetr00nregelinB in het CirCuit van de tegenkoppeling. De hoge tonen
t verzwakt als de loper van de potentiometer R bovenaan staat.
en de capaciteit C variabel
maken, zoals fig. 17 aangeeft. Fig. 18
geeft nog een
Men kan hiiXi!?mg vol8ens hetzelfde principe,
gen door een re? r 6 .methoden de continue regeling ook vervanweerstanden of cond*8 m staPPen- Men neem* dan geen variabele
omgeschakeld.
ensatoren, doch enige vaste, die kunnen worden
condensatoren C of*r
men verzwakken door een der koppel
de condensatoren echt *lg‘ ^ te verhleinen. Daar de capaciteit van
kan men de schakeling ^1te ^ro?t iS om ze c°ntinu variabel te maken,
oe potentiometer R
V°gens
I9 toepassen. Indiende loper van
weinig invloed; staat de ienaan staat> heeft de combinatie van C2 en R3
°Per beneden, dan worden de lage frequenties
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verzwakt. (De lezer berekene en tekene de karakteristiek voor dit
laatste geval met R2 = i MQ, i?3 = x/2 MD, C2 = 330 pp F.)
Bij de schakeling volgens fig. 20 is een kleine condensator C2 (bv.
330 pp F) in serie met de grote condensator Cx (bv. 10 000 pp F)
opgenomen, waardoor de lage frequenties worden verzwakt. Door
deze condensator C2 kort te sluiten met de schakelaar S verkrijgt
men de normale weergave.
Door uit de verschillende mogelijkheden een doelmatige keuze te
doen kan men vrijwel iedere gewenste weergavekarakteristiek verkrijgen.
Fig. 21 geeft enige voorbeelden, waarbij voor de lage frequenties
vier verschillende karakteristieken, a, b, c en d, en voor de hoge
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Fig. 17. Toonregeling in het circuit van de tegenkoppeling. De hoge tonen
worden het meest verzwakt, als de capaciteit van de variabele condensator C
zo groot mogelijk is.
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Fig. 18. Toonregeling in het circuit van de tegenkoppeling. De hoge tonen
worden het meest verzwakt, als de loper van de potentiometer i?3 bovenaan
staat. De invloed van de toonregeling is afhankelijk van de stand van de sterkteregelaar
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Fig. 19. Schakeling voor het continu verzwakken der lage tonen. De
lage tonen worden het meest verzwakt, als de loper van de potentiometer R2 onderaan staat.
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Schakeling voor het verzwakken der lage tonen door middel
van een schakelaar S.

----------— Hz

Fig. 2i. Amplitudekarakteristieken van een laagfrequentversterker,
waarbij de weergave der hoge en der lage tonen kan worden beïnvloed
door twee afzonderlijke schakelaars, elk met vier standen.
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frequenties de vier karakteristieken ï, 2, 3 en 4, zijn aangegeven.
Zo zullen bv. bij een ontvanger, waar de toonregeling uit vijf vast
ingestelde, omschakelbare standen bestaat, de volgende vijf combi
naties kunnen worden toegepast:
ie stand: voor weergave van spraak. Hierbij is de goede verstaan
baarheid hoofdzaak. Om zo weinig mogelijk last te hebben van storingen
zal men het frequentiegebied aan de hoge kant niet verder laten door
lopen dan voor goede verstaanbaarheid nodig is (bv. tot 3000 of
4000 Hz). Doch als men de hoge frequenties onderdrukt, is het ge
wenst, ook de sterkte der zeer lage frequenties te verminderen. Men
zal de schakeling zo inrichten, dat men een karakteristiek verkrijgt,
die een combinatie is van de krommen d en 3 van fig. 21.
2e stand: voor het verkrijgen van een zeer „dof" geluid. Hierbij
snijdt men aan de hoge kant nog verder af, doch laat de lage kant
recht doorlopen, dus maakt een combinatie van de krommen b en 4.
3e stand: een tussenstand. Hiervoor neemt men een combinatie
van de krommen b en 3.
Deze stand gebruikt men bv., wanneer men bij weergave van muziek
in de 4e stand te veel last heeft van storingen.
4e stand: voor weergave van muziek. Hierbij wenst men het gebied
der hoge frequenties zo ver mogelijk uit te breiden, doch zonder te
veel kans te hebben op storingen door andere zenders. Men neemt
daarvoor de combinatie der krommen b en 2.
5e stand: voor ontvangst van een sterk signaal. Is het te ontvangen
signaal zeer sterk, bv. afkomstig van een dichtbij geplaatste zender,
dan zal men weinig of geen last ondervinden van eventuele storingen.
Men laat dan het gebied der hoge frequenties doorlopen tot bv.
15 000 Hz. Bij de lage frequenties valt de luidsprekerkarakteristiek af.
Om dit te compenseren haalt men in de versterker deze lage fre
quenties op. Men neemt voor dit geval, waarbij de weergave zonder
bezwaar zo goed mogelijk kan worden gemaakt, de combinatie der
krommen a en 1. Vreest men echter nog storingen door andere, in
frequentie er naast liggende zenders, dan kan men de combinatie der
krommen a en 2 nemen.
In sommige gevallen gebruikt men in het middenfrequentgedeelte
van de ontvanger bandfilters, waarvan de breedte kan worden geregeld,
hetzij continu, hetzij in stappen. Het verdient dan aanbeveling, deze
m.f.-regeling te koppelen met de l.f.-regeling. Indien het m.f.-gedeelte
bv. kan worden ingesteld op twee verschillende bandbreedten, terwijl
de l.f.-regeling bestaat uit de juist genoemde 5 standen, dan maakt
men de combinatie zo, dat bij de ie en 2e stand de m.f.-band smal is,
en bij de 3e, 4e en 5e stand breed.
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4.

De nietslineaire vervorming

In Deel 2, hfdst. V, zijn reeds de verschillende mogelijke oorzaken
van niet-lineaire vervorming beschouwd, nl.:
a. het niet-lineair zijn der buiskarakteristieken;
b. te grote roosterwisselspanning;
c. een onjuiste waarde van de anode-impedantie van de eindbuis;
d. het niet-lineair zijn van de magnetiseringskromme van het ijzer
van de uitgangstransformator en eventuele koppeltransformatoren.
Zoals we reeds zagen, bevat de laagfrequentversterker van een
omroepontvanger in de regel twee buizen (zie bv. fig. 5). De ver
houding tussen de amplitude van de door de buizen voortgebrachte
harmonischen en die van de gewenste grondgolf neemt toe met de
amplitude van de roosterwisselspanning (zie Deel 2, hfdst. IV). Voor
de eerste buis (B2, fig. 5) is deze amplitude in de regel klein; voor
de eindbuis (B3) daarentegen groot. Daarom draagt de eerste buis
zeer weinig bij tot de vervorming; deze wordt bijna uitsluitend ver
oorzaakt door de eindbuis.
De vervorming, die kan ontstaan door te grote roosterwisselspanning,
waarbij de roosterspanning tijdens de toppen der wisselspanning
positief wordt, treedt om dezelfde reden ook practisch alleen bij de
eindbuis op.
Daar de luidsprekerimpedantie bij lage frequenties vrijwel een reële
weerstand vertegenwoordigt, doch bij hoge frequenties de zelf inductie
van het luidsprekerspoeltje een rol gaat spelen, waardoor de impe
dantie toeneemt en niet meer reëel blijft, kan de luidsprekertransformator de anode-impedantie niet voor alle frequenties de meest
gewenste waarde geven. Men kiest de transformatieverhouding van de
luidsprekertransformator zo, dat voor de lage frequenties (ongeveer
400 Hz) de anode-impedantie zo gunstig mogelijk is. Bij hogere fre
quenties zal dan, bij vol belaste eindbuis, de vervorming toenemen.
De vervorming tengevolge van de niet-lineaire magnetiserings
kromme van het ijzer der transformatoren kan men klein houden; ten
eerste dpor grote afmetingen van de ijzerkernen; ten tweede door de
luidsprekertransformator zo te schakelen, dat de anodegelijkstroom
van de eindbuis niet door de primaire wikkeling van de transformator
vloeit (fig. 22); ten derde door balansschakeling van twee eindbuizen,
waarbij de anodegelijkstromen der beide buizen in tegengestelde
richtingen door de transformatorwikkeling vloeien en geen magnetisering veroorzaken (zie Deel 2, hfdst. V).
Een sinusvormige spanning V sin « t aan de ingang van de ver
sterker geeft een vervormde luidsprekerstroom
I = /x sin o t + /2 sin 2 (o t + /3 sin 3 co t + /4 sin 4 co t -f .. . .
Men drukt de vervorming wel uit door de effectieve waarde van alle
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hogere harmonischen tezamen ge
deeld door de effectieve waarde van
de grondgolf, of, omdat deze gemakkelijker kan worden gemeten,
gedeeld door de effectieve waar
de van de totale stroom, dus door

h* + h2 + hz+...
v7l2 + /22 + /32 + /42 +...’
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Proefondervindelijk is gebleken,
dat een vervorming, waarbij d
kleiner is dan i %, in de regel
wel toelaatbaar wordt geacht. Is d Fig. 22. Schakeling van'de eindtrap,
de anodegelijkstroom niet door
groter dan 5 %, dan is de ver waarbij
de primaire wikkeling van de trans
vorming hinderlijk. Een weergave, formator vloeit. Deze gelijkstroom
waarbij d = 10 %, acht men in wordt door de condensator C geblok
keerd en vloeit door de weerstand R.
ieder geval ontoelaatbaar.
Indien de vervorming alleen be
stond in het voortbrengen van harmonischen, dan zou de hinder
lijkheid niet zo groot zijn; het timbre van het geluid zou wel veran
deren, doch niet noodzakelijk onaangenaam klinken. Bij spraak en
muziek treden tegelijkertijd verschillende frequenties op. Behalve har
monischen ontstaan dan bovendien niet-harmonisch gelegen som- en
verschilfrequenties. Men noemt dit intermodulatie. Deze componenten
zijn het, die het onaangename karakter verlenen aan het vervormde
geluid. Men kan de optredende vervorming daarom beter karakteri
seren door de intensiteit van de componenten met deze som- en ver
schilfrequenties. Men kan deze als volgt meten. Men voert aan de
versterker twee in serie geschakelde spanningen toe, een met een fre
quentie van bv. 60 Hz en een met een frequentie van bv. 4000 Hz. De
amplitude van de laatste neemt men V4 van de amplitude van de eerste,
overeenkomstig de verhouding, waarin deze frequenties in de practijk
ongeveer voorkomen. Men meet (zie Deel 7 b, hfdst. VII) de verhou
ding, waarmee de componenten met de frequenties 4060 en 4000 Hz
in de luidsprekerstroom voorkomen.
a. Tegenkoppeling
In Deel 2, hfdst. V.B.7, is tegenkoppeling in laagfrequentversterkers
besproken. Daarbij voert men een deel van de uitgangsspanning van
de versterker naar de ingang terug met zodanige fase, dat het ingangs
signaal door het teruggevoerde uitgangssignaal wordt tegengewerkt.
De versterking, die de schakeling geeft, wordt door de tegenkoppeling
kleiner. Doch daar staan belangrijke voordelen tegenover. De ver
vorming wordt geringer, zowel de lineaire als de niet-lineaire vervor
ming. De versterking als functie van de frequentie wordt dus
constanter, m.a.w. men verkrijgt een vlakkere amplitudekarakteristiek,
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en de in de versterker gevormde hogere harmonischen en combinatiefrequenties worden zwakker. Verder is de versterking minder af
hankelijk van de eigenschappen der buizen (dus o.a. van de steilheid
dezer buizen), zodat het vervangen van een buis door een ander exem
plaar van hetzelfde type, doch met een weinig afwijkende steilheid,
zeer weinig invloed heeft op de versterking. Wegens deze gunstige
eigenschappen wordt in de moderne omroepontvangers dan ook in de
meeste gevallen tegenkoppeling toegepast. De vermindering der ver
sterking is geen overwegend bezwaar.
Door in het circuit, dat de uitgangsspanning naar de ingang terug
voert, elementen op te nemen, waarvan de impedantie afhangt van de
frequentie, dus spoelen en condensatoren, kan men bereiken, dat de
tegenkoppeling voor bepaalde frequenties of frequentiegebieden kleiner
wordt, dus’ de versterking groter; ook kan men de schakeling zo in
richten, dat de tegenkoppeling voor bepaalde frequenties of frequentie
gebieden groter wordt, dus de versterking kleiner, zoals reeds bij de
toonregeling is besproken. Op deze wijze kan men de amplitudekarakteristiek van de versterker naar believen beïnvloeden.
In Deel 2, hfdst. V, is er reeds op gewezen, dat er ten gevolge van
de faseverschuiving tussen ingangs- en uitgangsspanning, die van de
frequentie afhankelijk is, voor bepaalde frequentiegebieden gevaar
voor instabiliteit aanwezig kan zijn; de tegenkoppeling kan overgaan
in een „meekoppeling", waardoor oscilleren kan optreden. Men moet
dus zorgen, dat voor die frequenties, waarvoor de teruggevoerde span
ning ongeveer in fase is met de ingangsspanning (dat zijn in de regel
de laagste en de hoogste frequenties van het te versterken frequentiegebied) deze teruggevoerde spanning zover is gedaald, dat geen oscil
leren optreedt. Overeenkomstig fig. 45 en 46 van Deel 2, hfdst. V,
kan men voor de versterker
een diagram tekenen (het zg.
90°
diagram van Nyquist, naar
\
H. Nyquist, die het eerst
dit diagram heeft aange\V\
geven),
waaruit men kan
’lOOHr
zien, of gevaar voor oscil\3r-VA
leren aanwezig is. Fig. 23
o stelt een dergelijk diagram
l8Q°l-4 -3,
1-—voor‘ Bij enige punten van
1400
de kromme zijn de bijbe1000.
horende frequenties aange10000
\{yU
geven. Daar de kromme het
2000/
/
punt + 1 niet omsluit, zal de
'ys
versterker, waar deze krom^
me betrekking op heeft, sta
biel werken en niet oscil
270°
leren. Het is echter gewenst,
te
zorgen, dat de kromme het
Fig. 23. Nyquist-diagram.
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punt + 1 niet te dicht nadert. Door kleine veranderingen in de ver
sterker, bv. door het vervangen van een buis of een ander onderdeel,
zal de gedaante der kromme enigszins worden gewijzigd. Hierbij
mag het punt + 1 niet binnen de kromme komen te liggen.
b. Practische uitvoering der tegenkoppeling
De eenvoudige schakelingen om tegenkoppeling te verkrijgen zijn
reeds in Deel 2, hfdst. V, besproken. (Zie aldaar fig. 37—43.) Thans
willen we enige schakelingen beschouwen, die practisch in omroepontvangers worden gebruikt en. waarmee tevens de amplitudekarakteristiek wordt beïnvloed.
Fig. 24 geeft een schakeling, die grote overeenkomst vertoont met
die van fig. 40 uit Deel 2, hfdst. V. Voor het verkrijgen van de voor
de tegenkoppeling benodigde spanning bevat de uitgangstransformator
een afzonderlijke wikkeling. Door de keuze van een geschikt aantal
windingen voor deze wikkeling kan men de grootte dezer spanning
kiezen onafhankelijk van de luidsprekerspanning. De weerstand Rx+R2
geeft de benodigde negatieve roostergelijkspanning voor de buis Bv
De weerstand R2 is bv. 50 ü; Lx heeft een zelfinductie van 20 mH
en een weerstand van 100 D; L2 heeft een zelfinductie van 30 mH en
een lage weerstand, bv. 5 D. Om dit te bereiken bezit L2 een ijzerkern.
Voor de gemiddelde frequenties (bv. 1000 Hz) speelt de zelfinductie
van Lx geen rol en is de impedantie van L2 zo groot, dat deze spoel
ook weinig invloed heeft op de wisselspanning, die over R2 ontstaat.
Voor lage frequenties (bv. 100 Hz) is de impedantie van L2 kleiner
dan R2, zodat de teruggevoerde spanning over R2 is afgenomen, dus
de versterking is tcegenomen. Voor hoge frequenties (bv. 10 000 Hz)
is de impedantie van Lx zo groot geworden, dat de teruggevoerde
spanning over R2 wederom is afgenomen, dus de versterking eveneens
groter is geworden dan bij 1000 Hz. Op deze wijze kan het afvallen

62 IV.B.4
van de amplitudekarakteristiek bij de hoge en bij de lage tonen worden
gecompenseerd, zodat deze karakteristiek in een groter frequentie gebied vlak verloopt.
In fig. 25 zijn de zelfinducties Lx en L2 vervangen door de conden
satoren Cx en Co (ieder met een weerstand in serie). Cx vermindert
de tegenkoppeling, dus vergroot de versterking, voor de lage fre
quenties; Co doet hetzelfde voor de hoge frequenties (de lezer verklare
dit). De weerstanden R3 en RA in serie met Cx en C2 zorgen, dat de
tegenkoppeling bij deze uiterste frequentiegebieden niet te veel ver
mindert.
De schakeling volgens fig. 26 verschilt van die van fig. 24 doordat
in serie met de zelfinductie Lx een condensator Cx is opgenomen.
De resonantiefrequentie van de serieschakeling van Lx en Cx is 9 kHz.
In dit geval is de tegenkoppeling voor 9 kHz groter, de versterking
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en de lage tonen. Cx ver
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Karakteristiek van de versterker volgens fig. 26 (de luidsprekerstroom
als functie van de frequentie).
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Fig. 28. Schakeling voor een versterker met tegenkoppeling, waarbij het
triode-gedeelte van een triode-heptode als versterkerbuis dienst doet.

dus kleiner dan voor lagere en hogere frequenties. De karakteristiek
van de versterker is weergegeven in fig. 27. Door deze schakeling
wordt de storing door de in frequentie er naast liggende zenders zeer
verminderd zonder de weergave der frequenties beneden 6000 Hz te
benadelen. Door voor Lx een spoel van zeer goede kwaliteit te nemen
kan men de amplitude van de storende toon van 9 kHz bv. tot V10
terugbrengen.
Voor de eerste laagfrequentversterkerbuis maakt men soms gebruik
van het triodegedeelte van een triode-heptode (bv. ECH21); het
heptodegedeelte doet dan dienst als middenfrequentversterkerbuis
(fig. 28). In dit geval kan men het teruggevoerde signaal niet tussen
de kathode van deze buis en aarde aanbrengen, daar deze laagfrequente
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spanning dan tevens tussen kathode- en rooster van het heptodedeel
van de buis aanwezig zou zijn. (De lezer ga na, waarom dit ongewenst
is.) Men voert het signaal voor de tegenkoppeling dan toe in serie
met het roostercircuit van het als laagfrequentversterker werkende
triodedeel van de buis, zoals in fig. 28 is aangegeven. Een bezwaar
van deze schakeling is, dat bij geheel teruggedraaide sterkteregelaar
Ri + #2 toch nog de weerstand i?3, die deel uitmaakt van de weer
stand van het detectiecircuit en waarover dus een, zij het klein, deel
van het gedetecteerde laagfrequente signaal staat, tussen rooster en
kathode van de triode overblijft. Met de sterkteregelaar kan het geluid
dus niet geheel tot nul worden gebracht; er blijft een klein „restsignaal” over.
In Deel 2, hfdst. V, is er reeds op gewezen, dat het bij een balanseindtrap niet gewenst is, een transformator te gebruiken voor de
overgang van de enkele trap op de balanstrap, zoals aldaar in fig. 52
is voorgesteld, indien men tegenkoppeling wil toepassen, wegens de
fasedraaiing, die een transformator geeft. Het verdient dan aan
beveling een fase-omkeerbuis te gebruiken, zoals aldaar in fig. 53 is
aangegeven. De tegenkoppeling vindt dan op dezelfde wijze plaats
als bij een enkelvoudige eindtrap. Teneinde de beide roosterspanningen
voor de eindbuizen zo goed mogelijk gelijk te houden, ook bij het
ouder worden of het verwisselen van de fase-omkeerbuis, is het ge
wenst, deze buis sterk tegen te koppelen, waardoor de versterking
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Fig. 29. Laagfrequentversterker met balanseindtrap, fase-omkeerbuis en
tegenkoppeling.
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van deze buis vrijwel onafhankelijk wordt van de eigenschappen dezer
buis, en uitsluitend afhankelijk van de overige schakelelementen
(weerstanden en condensatoren), die zeer weinig aan veranderingen
onderhevig zijn. Fig. 29 geeft een schema van een dergelijke schake
ling. Het rooster van de fase-omkeerbuis B2 is over een grote conden
sator C verbonden met het verbindingspunt der weerstanden R1 en i?2.
Men neme bv.
= 0,8 MCI, R2 = R:i = 1 MCl, i?4 = Rb = 0,1 MQ.
De volledige verklaring van deze vaak gebruikte schakeling is vrij
ingewikkeld. Daarom laten we deze achterwege.
Zoals reeds vermeld, wordt o.a. de lineaire vervorming van een
versterker door tegenkoppeling verminderd. Hieruit volgt, dat een
toonregeling, aangebracht in de teruggekoppelde versterker, zeer weinig
effect geeft. Daarom behoort de toonregeling te worden aangebracht
vóór de plaats, waar het uitgangssignaal aan de ingang van de ver
sterker wordt teruggevoerd. Wel kan men de toonregeling aanbrengen
in het circuit, waarlangs het signaal van de uitgang naar de ingang
wordt teruggevoerd, zoals reeds bij de bespreking van de toonregeling
aangegeven.
Uit het bovenstaande volgt, dat men de tegenkoppeling in omroepontvangers op vele manieren kan tot stand brengen. De eenvoudigste
en meest gebruikelijke schakelingen zijn bespioken; de overige, die
wel worden toegepast, berusten in de regel op dezelfde principes.

c
MIDDENFREQUENTGEDEELTE EN DETECTOR
1. Inleiding
Om over de voor het laagfrequentgedeelte nodige laagfrequente wissel
spanning te kunnen beschikken moet men het in de mengbuis ontstane
gemoduleerde middenfrequentsignaal aanzienlijk versterken en daarna
aan een detector toevoeren.
De middenfrequentversterking verkrijgt men door gebruik te maken
van versterkerbuizen en op de middenfrequentie afgestemde kringen.
De detector, die over de laatste m.f.-kring is geschakeld, scheidt de
modulatie van het m.f.-signaal, waarbij het gewenste l.f.-signaal over
de detectorweerstand ontstaat. Deze detectorweerstand wordt geheel
of gedeeltelijk als variabele potentiometer uitgevoerd, zodat men naar
verkiezing meer of minder van de ontstane l.f.-spanning aan het l.f.gedeelte kan toevoeren. Dit is de volume- of sterkteregeling, die met
de hand wordt ingesteld.
Behalve het l.f.-signaal ontstaat bij de detectie nog een negatieve
gelijkspanning over de detectorweerstand. Deze kan worden gebruikt
voor automatische sterkteregeling.
Radiotechniek III — 5
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De in de m.f.-versterker gebruikte afgestemde kringen dienen niet
alleen om een grote versterking te verkrijgen, doch meer nog om de
nodige selectiviteit aan de ontvanger te geven.
Onder A is aangegeven, dat de minimum-afstand tussen de draaggolffrequenties van de verschillende omroepzenders 9 kHz bedraagt.
Heeft men de ontvanger afgestemd op een gemoduleerde zender (de
„gewenste” zender), dan ontstaat in de mengbuis een gemoduleerd
s'gnaal met als draaggolffrequentie de middenfrequentie. Door andere
(op bv. 9, 18, 27 kHz enz. afstand liggende) „ongewenste” zenders
ontstaan in de mengbuis eveneens draaggolffrequenties respectievelijk
9, 18, 27 kHz ter weerszijden van de middenfrequentie.
De taak van de kringen van een middenfrequentversterker is nu om
deze „storende” frequenties ten opzichte van de middenfrequentie zo
weinig mogelijk te versterken of zoveel mogelijk te verzwakken.
Schakelt men in de anodekring van een versterkerbuis een afgestemde
kring en meet men de versterking van deze „versterkertrap” als functie
van de frequentie, dan ontstaat, indien men de meetresultaten grafisch
uitzet, de welbekende resonantiekromme (fig. 30). De versterking voor
de resonantiefrequentie /0 is evenredig met de kringimpedantie in
resonantie:

~jr~, De versterking zakt ter weerszijden van
Cr
C r/L
de resonantiefrequentie vrij snel af. De mate, waarin een storende
frequentie ten opzichte van de resonantiefrequentie minder wordt ver
sterkt, wordt bepaald door de steilheid van de flanken van de reso
nantiekromme. Deze steilheid is dus beslissend voor de selectiviteit. De
steilheid van een resonantiekromme wordt bepaald door de kwaliteit
van de kring (r/L, ö = r/w L, Q = co L/r). Om gemakkelijk verschillende
resonantiekrommen met elkaar te kunnen vergelijken zet men niet de
absolute versterking voor de verschillende frequenties uit, doch de
verzwakking ten opzichte van de resonantiefrequentie. Hierbij wordt de
versterking voor de resonantiefrequentie als eenheid genomen en zet
men de verzwakking logarithmisch naar boven uit, waardoor een „omge
keerde” resonantiekromme ontstaat (fig. 31). Door voor de verzwakking
een logarithmische schaal te nemen kan men, zonder in onhandig grote
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Fig. 30. a. versterkertrap met afgestemde kring in de anodeketen; b. de
resonantiekromme voor deze schakeling.
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afmetingen te vervallen, gemakke
100
80
lijker een groter gedeelte van een
resonantiekromme tekenen.
50
Bij enige versterkertrappen ach
re
ter elkaar moet men, om de totale
resonantiekromme te krijgen, de i^ 30
resonantiekrommen van de af * 20
zonderlijke trappen met elkaar
vermenigvuldigen. Door de loga10
8
rithmische schaal kan men dit ver
6
menigvuldigen uitvoeren door met
een maatlatje de verschillende af
4
standen, gemeten vanaf verzwak
king 1, op te tellen. In fig. 31 is
2
dit gedaan voor 2 versterker
trappen. De kringkwaliteit van
versterkertrap I is slechter dan die
----- — freq.
van II. Zoals reeds gezegd is wordt
. de steilheid van de flanken van Fig. 31. „Omgekeerde" resonantie
een resonantiekromme bepaald krommen op logarithmische schaal.
door de kringkwaliteit. Door dus
een kring te nemen met geringe verliezen kan men de steilheid en
daarmee de verzwakking voor storende frequenties groot maken. Hoe
steiler echter de flanken van een resonantiekromme van een enkele
kring worden, des te spitser wordt de top. Voor een goede weergave
van een omroepzender, die zijbandfrequenties kan hebben in een
gebied 10 kHz links en rechts van de draaggolffrequentie, mag men
deze zijbandfrequenties ten opzichte van de draaggolffrequentie echter
niet of althans niet te veel verzwakken. Dit betekent, dat de resonantie
kromme een vlakke top zou moeten hebben.
De „ideale" resonantiekromme zou dan ook rechthoekig van vorm
moeten zijn (vlakke top, loodrechte flanken). Deze ideale resonantie
kromme van het m.f.-gedeelte is alleen maar te benaderen door toe
passing van m.f.-bandfilters (ook wel m.f.-transformatoren genoemd),
die zijn opgebouwd uit twee (soms meer) met elkaar gekoppelde, op de
middenfrequentie afgestemde kringen (zie Deel 2, hfdst. III). Bij een
koppeling kleiner dan de kritische vertoont de resonantiekromme van
een uit twee kringen bestaand bandfilter één piek, bij overkritische
koppeling twee pieken. Neemt men nu twee versterkertrappen, ieder
met een bandfilter, en koppelt men het ene bandfilter kritisch (a) en
het andere overkritisch (b), dan kan de totale resonantiekromme (c) een
vrij vlakke top vertonen (fig. 32). Door zeer goede kringen te gebruiken
en meer bandfilters met diverse koppelingen, door buizen gescheiden^
achter elkaar te plaatsen, kan men de ideale resonantiekromme be
naderen. Deze oplossing is echter voor practische toepassing in een
omroepontvanger niet mogelijk. Hierbij is men uit prijsoverwegingen
altijd gebonden aan een beperkt aantal bandfilters, opgebouwd uit
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kringen van een bepaalde kwa
liteit. De kwaliteit van de
kringen kan niet naar believen
worden opgevoerd, omdat dan
de afmetingen van de bandfilters veel te groot zouden
worden. Door deze beperkingen
en door de selectiviteitseisen
zal bij een normale omroepontvanger de top van de totale
m.f.-resonantiekromme nooit
over een groot gedeelte vlak
kunnen zijn. De verkregen resonantiekromme zal altijd een
compromis tussen selectiviteit
en getrouwheid zijn. Het niet
vlak zijn van de top heeft een
verlies aan hoge tonen ten
gevolge. Men kan dit eventueel
compenseren in het l.f.-geFig. 32. Totale resonantiekromme van deelte.
Voor de ontvangst van plaat
een m.f.-versterker, bestaande uit twee
trappen, a. resonantiekromme van een selijke zenders (die dus altijd
kritisch gekoppeld bandfilter; b. reso- vele malen sterker zijn dan de
nantiekromme van een meer dan kritisch andere te ontvangen zenders)
gekoppeld bandfilter; c. totale reso
nantiekromme, die het product is van de speelt de selectiviteit niet zo'n
belangrijke rol en kan men
krommen a en b.
met behulp van variabele band
breedte de top van de resonantiekromme vlakker doen verlopen,
waardoor dan de selectiviteit slechter wordt, doch de weergave beter.
2. Het middenfrequentgedeelte
Voor omroepontvangers worden in het m.f.-gedeelte vrijwel uit
sluitend uit twee kringen opgebouwde bandfilters gebruikt. De meest
voorkomende schakelingen van het m.f.-gedeelte zijn in fig. 33 schema
tisch aangegeven.
In de practijk maakt men veelvuldig gebruik van de aangegeven korte
aanduiding van het gebruikte schema (2 + 1, 2 + 2 en 2 + 2 + 2).
Hiermede duidt men aan, hoeveel kringen in de schakeling worden
gebruikt. Ieder bandfilter is opgebouwd uit twee op de m.f. afgestemde
kringen. Om ongewenste koppelingen tussen de afgestemde kringen
onderling en met andere onderdelen van de schakeling te voorkomen,
moeten de kringen worden „afgeschermd" door ze in spoelbussen te
plaatsen. In principe kunnen de beide kringen van een bandfilter op drie
manieren zijn gekoppeld (fig. 34). Indien de koppelfactor k dezelfde is,
geven alle drie schakelingen practisch dezelfde resonantiekromme.
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Om zeker te zijn, dat alléén de bedoelde koppeling aanwezig is, is
men verplicht voor geval b en c de beide kringen in afzonderlijke
spoelbussen te plaatsen. Hierdoor neemt het bandfilter meer ruimte in
en wordt het duurder. Zou men beide kringen in één bus onder
brengen, dan heeft men altijd een mengsel van koppelingen, dat zeer
moeilijk reproduceerbaar is en vooral bij massafabricage aanleiding
geeft tot moeilijkheden.
De goedkoopste en daardoor de meest toegepaste methode is dan
ook inductieve koppeling, waarbij de beide kringen wel in een gemeen
schappelijke bus kunnen worden ondergebracht. Door bij het ontwerp
en de fabricage van dit type bandfilter de nodige voorzorgen te nemen
kan men de altijd aanwezige extra capacitieve koppeling zeer klein en
reproduceerbaar maken.
M
De meest gebruikelijke opstellingen van de
spoelen van een inductief gekoppeld band
filter zijn in fig. 35 aangegeven.
O
In geval a zijn de spoelen coaxiaal op de T"C, L, O
O
zelfde spoelkoker aangebracht. Bij b zijn de
a)
spoelen in eenzelfde vlak op twee even
wijdige kokers bevestigd. In beide gevallen
ck
wordt de koppeling ingesteld door de afstand
II
d te variëren. Ook kan men de koppeling in
L2<
L,
stellen met behulp van een h.f.-ijzerkern.
C2
C,
Het instellen van de koppeling geschiedt
b)
meestal bij de fabricage van het bandfilter.
Het afregelen van de kringen op de juiste
frequentie geschiedt soms direct bij de fabri
cage, doch meestal pas bij het afregelen
cTT j lc 2 Lz
L,
(trimmen) van de complete ontvanger.
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Fig. 34. Mogelijkheden
van koppeling bij bandfilters. a. inductieve kop
peling, k2 = M2/Lx L2;
b. capacitieve spanningskoppeling, k2 = C\cjCx C2;
c. capacitieve stroomkoppeling,/ca = Cx C2/Ck2.

' m|-~ _/le m2emf- _/2*nvf\_
3em.f.
bandfilter
bandfilter llbuisy
bandfilter ~l buisJ
band

Fig. 33. Schakelingen van het m.f.-gedeelte. a. voor eenvoudige ontvangers,
m.f. 2+1; b. voor normale ontvangers, m.f. 2 + 2; c. voor ingewikkelder
ontvangers, m.f. 2 + 2 + 2.
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Het af regelen op de juiste fre
quentie geschiedt door de zelfinductie in te stellen (instelbare ijzerkern, ril in de spoelbus) of met een
geheel of gedeeltelijk regelbare capa
citeit (trimmer). Schematisch is dit
aangegeven in fig. 36.
I
Om bij de gebruikelijke „hoge"
11 I 11>
111 n
middenfrequentie (ca 450 kHz) een
Fig. 35. Opstelling van de m.f.- spoel van goede kwaliteit te kunnen
maken, moet men „litze"-draad toe
spoelen in bus.
passen. Teneinde daardoor niet in te
grote afmetingen te vervallen past
men dan een kern van h.f.-ijzer toe.
Door de ijzerkern van buitenaf in
stelbaar te maken kan men deze op
een eenvoudige manier tevens ge
bruiken voor de afstemming, waarbij
dan de kringcapaciteit een vaste
waarde heeft.
Bij de toepassing van een „lage"
middenfrequentie (ca 110 kHz) kan
men een goede kringkwaliteit be
reiken met vrij kleine, van dunne mas
sieve koperdraad gewikkelde „lucht"spoelen. Om een dergelijk bandfilter
Fig. 36. Het afregelen van m.f.- te kunnen regelen gebruikt men een
bandfilters, a. met regelbare ijzer trimmer en heeft de zelfinductie een
kern; b. met regelbare capaciteit. vaste waarde. Vanzelfsprekend kan
men een bandfilter voor een lage
middenfrequentie ook opbouwen uit spoelen met ijzerkern, doch
noodzakelijk is dit niet.
Hoe groot kiest men nu in de practijk de L en de C van de middenfrequentkringen ? Voor een zo groot mogelijke versterking moet men
ook bij een bandfilter de grootheid L/C r van de samenstellende kringen
zo groot mogelijk maken. Aangenomen, dat men r altijd voldoende
klein kan houden, zou dus L groot en C klein moeten zijn.
Over ieder der kringen van een bandfilter komt meestal een buis
te staan. Om nu zo weinig mogelijk hinder te ondervinden van toe
vallige verstemmingen door veranderingen in de buiscapaciteiten (doof
regelen, opwarmen of verwisselen), zou de C van iedere kring echter
liefst groot moeten zijn. Als een goede compromiswaarde is men ge
komen op een totale kringcapaciteit van ca 125 pF. Voor een lage
middenfrequentie is de zelfinductie dan ca 16 mH, voor een hoge
middenfrequentie ca 1 mH.
De betrekkelijk grote kringcapaciteit van 125 pF geeft tevens
het voordeel, dat de altijd aanwezige parallelweerstanden (in- en

= 1*1
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uitgangsdempingen van buizen, roosterlekweerstanden, detectorbelasting, enz.) minder invloed op de kringkwaliteit hebben.
Als maat voor de kwaliteit van een afgestemde kring gebruikt men
dikwijls de verhouding r/L (r in Q, L in H). Bij een goede kring is
dit een klein getal, bij een slechte kring een groot getal.
Een „goede" kring kan door een parallelweerstand „slecht" worden
(zie fig. 37). Een parallelweerstand R kan voor de resonantiefrequentie
omgerekend worden in een serieweerstand:
A r = L/CR.
De oorspronkelijke serieweerstand van de kring neemt toe met een
bedrag dr; deze toename is groter naarmate C kleiner is.
De totale kringkwaliteit wordt dus nu bepaald door
r+Ar
r . Ar
.Ar
I
L
-L+-T'Waann
—
—CR'
totaal
Om de invloed van een parallelweerstand op de kring te kunnen
verkleinen brengt men dikwijls een aftakking („tap") op de spoel aan,
zoals in fig. 38 is aan gegeven.

(ï)

Noemt men de verhouding —^— = t (de tapverhouding, die
Tll+Tlz
^ 1 is) en sluit men op de tap een weerstand R aan, dan kan men
zich die getransformeerd denken in een weerstand R' = R/t2, die
parallel aan de gehele spoel staat (zie Deel 2, hfdst. III.A. n.b).
Ten gevolge van R' wordt
Ar
1
________--±-t2
L~ CR'~ CR
Bij een tap op de helft (t = J/2) wordt dus de dempende invloed
op V4 teruggebracht. Een „tap" is ook zeer nuttig om de verstemmende
invloed van capaciteitsveranderingen in de aangesloten buis te ver
minderen. Een buiscapaciteit Cb, aangesloten op de tap, komt overeen
met een capaciteit Cb t2 over de gehele kring. Een variatie A Cb in deze
buiscapaciteit wordt dus ter grootte van A Cb t2 als variatie in de kringcapaciteit merkbaar.

R

O
OL
O

hl

L

^ r>2 windingen

C

Ar

Fig. 37. Invloed van een parallelweerstand
op een afgestemde kring. Ar = L/C R-

^^ n, windingen

R 8

Fig. 38. Weerstand parallel aan
een gedeelte van de inductieve
tak van een afgestemde kring.
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Fig. 39» Weerstand parallel aan een gedeelte van de capacitieve tak van een
afgestemde kring.
Ck
C2 ; b. t =
a. t =
Ck + Cb
Ci H- Co

O

v'V c

L

c

1

_L

Fig. 40. a. versterkerbuis, aangesloten op een aftakking van een kring;
b. weerstand, aangesloten op een aftakking van een kring.
In principe kan men in plaats van de spoel van een aftakking te
voorzien ook capacitief tappen (fig. 39a). In dit geval is t =

C,

Ol H- C2.
Capacitief tappen door de kringcondensator in tweeën te splitsen
wordt niet veel toegepast. Wel in een enigszins verkapte vorm, waarbij
de tap bv. gevormd wordt door de koppelcondensator naar de volgende
buis en de ingangscapaciteit van die buis (fig. 39b).
Door middel van een aftakking kan men dus zorgen, dat de kwaliteit
van een afgestemde kring niet te veel wordt bedorven door aanwezige
paralleldempingen.
Ook de kringen van een bandfilter, waarvan de kwaliteit wordt
bepaald door VjrJLj) • (r2/L2), kan men om dezelfde reden van taps
voorzien.
Uit de vergelijking Ar / L —

volgt, dat men, bij gegeven

C en R, t klein moet kiezen om de kringkwaliteit zo goed mogelijk
te houden.
Het tappen van een kring beïnvloedt echter ook de versterking.
Beschouwen we eerst een versterkertrap met een enkele kring,
In fig. 40a is de anode van een versterkerbuis, die een uitgangs-
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demping R bezii, aangesloten op een tap van de kring. Voor de schake
ling is

■
i

i

C- (r/L) totaal
Vi
_L_i

I*______ _ Kg

y —
=sV t
2
t
C(r/L)totaal

C

I
♦ t.

r/L+RCt2

De versterking is
v

1

V2
yg

5

i

• t.

c"i+irè|!

In fig. 40b is de anode van de versterkerbuis, waarvan we de uitgangsdemping verwaarlozen, aangesloten op de top van de kring,
terwijl we aannemen, dat op de tap van de kring een diodedetector
is aangesloten, die een weerstand R vertegenwoordigt. In dit geval is

'

Vi = SVgZa;
V,-Vlt-SVgZltt-SV'zUffc=i.L

i

De versterking is
V2
V ~ Vg

5
c 4

1

• t•

r/L + RC*2

Dit is dezelfde uitdrukking als voor de schakeling van fig. 40a. Men
kan berekenen, dat de versterking maximaal wordt, als

t2 = r/L.

Aangezien -5^ t2 = Ar/L betekent de voorwaarde voor maximale
RC
versterking dus, dat (r/L)totaal gelijk aan 2 (r/L) wordt. (De kringkwaliteit wordt dus 2 X slechter.) Bij een versterkertrap met enkele
kring kan men dus maximale versterking bereiken door de dempende
weerstand (belasting) op een bepaalde tap aan te sluiten. De gevonden
voorwaarde voor maximale versterking kunnen we ook schrijven in de
vorm
R = ï__t2 = t2
Cr'
Cr/L
waarin L/C r de impedantie van de kring (zonder extra-demping) is
voor de resonantiefrequentie.
Daar / ^ 1, kunnen we door tappen alleen de maximale versterking
bereiken zolang R ^ L/C r. Voor het geval R > L/C r moet men, als
de selectiviteitseisen het toelaten, R op de top van de kring aansluiten
om zoveel mogelijk versterking te bereiken. Bij een versterkertrap met
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enkele kring kan men dus in veel gevallen door het aanbrengen van een
geschikte tap op de kring de versterking maximaal maken, terwijl de
selectiviteit beter wordt naarmate de tap lager wordt genomen:
Voor een versterkertrap met een bandfilter ligt de zaak enigszins
anders. In fig. 41 is een versterkertrap met een bandfilter getekend.
De versterker buis, waarvan we de uitgangsdemping verwaarlozen, is
aangesloten op de top van de primaire kring, terwijl we onderstellen,
dat op een aftakking van de secundaire kring een diodedetector, die
op deze kring dezelfde demping veroorzaakt als een weerstand R, is
aangesloten.
Bij kritische koppeling wordt

V2\VZ = 'ItSVZÏZÏ; V3IVg = t • l/2SVZÏZÏ.
Hierin is Z\ de totale impedantie van de eerste kring en Z2 die van
de tweede kring (zie Deel 2, hfdst. V).
t 'VZz = t

V:

I

Czfal L) totaal

~V

-1/

I

C2(r2/L2 + ^2)

I

C2(r2/L2f2 + -^F)

Hoe lager men de tapverhouding t kiest, des te groter wordt r2/L212
en des te kleiner wordt t
dus des te kleiner wordt de versterking.
M

—

ï

v9

i

L2

V,
Cl

p

r2

C2

V3

v2

I

Fig. 41. Versterkertrap met bandfilter, dat secundair is belast met
een weerstand R.
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Fig. 42. Versterkertrap met bandfilter, met aftakkingen op de pri
maire en op de secundaire kring.

Een soortgelijk resultaat
vindt men, als men de uitgangsdemping van de versterkerbuis in rekening
brengt en de anode aansluit
op een tap van de primaire
kring, op overeenkomstige
wijze als in fig. 40a voor een
enkele kring aangegeven.
Door het tappen wordt dus
bij een versterkertrap met
een bandfilter de versterking
altijd kleiner en de selecti
viteit, die afhangt van

k/6
i+(k/ó)2

j/ ~ * jï-, altijd beter.

Fig. 43. De factor
k/ö
1 4- (k/ö)2
als functie van k/ö.

Als men bij een versterkertrap met een bandfilter taps aanbrengt,
gebeurt dat dan ook uitsluitend om de volgende redenen:
ie. verbetering van de selectiviteit bij een zo vlak mogelijke top;
2e. minder invloed van veranderingen in de buiscapaciteiten;
3e. om overbelasting in de anodekring van de versterkerbuis te voor
komen (bij ontvangers zonder l.f.-buis);
4e. ter vermindering van de impedantie in de rooster- of in de anodeketen in verband met terugwerking via Cag (zie Deel 2, hfdst. V.C.4).
De versterking van een penthode, gevolgd door een bandfilter,"dat
primair op tx is getapt en secundair op t2 (fig. 42), bedraagt voor de
resonantiefrequentie /0, indien de beide kringen gelijk zijn, dus als
L± = L2 = Ly Ci = C2 — C en = r2 = r
V& = t1t2s
kls

L
1 + Wd)2 Cr

(zie ook Deel 2, hfdst. III).
In fig. 43 is de factor

k/ö

1 + (W

uitgezet als functie van k/ö. Uit de

figuur zien we, dat deze factor het grootst (0,5) is voor k/ö — 1, d.i. bij
kritische koppeling. Om de gewenste selectiviteit te verkrijgen kan het
soms nodig zijn, een bandfilter onderkritisch te koppelen. Door k/ö
te verminderen tot bv. 0,6, daalt deze factor en daarmee de versterking
slechts ongeveer 10 %♦
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3. De detector
Als detector gebruikt men in de tegenwoordige omroepontvangers
vrijwel uitsluitend een diode (zie Deel 2, hfdst. VI). Het grote voor
deel van diodedetectie ten opzichte van rooster- of anodedetectie is,
dat voor wisselspanningen groter dan 1 V de detector practisch lineair
werkt.
Zet men op de diodedetector een l.f. gemoduleerde wisselspanning,
dan ontstaat over de detectieweerstand een l.f.-spanning, die even
redig is met de modulatiediepte. De diode kan op verschillende ma
nieren op een m.f.-kring worden aangesloten (zie fig. 44a en b).
De schakeling van fig. 44a wordt het meest toegepast. Op deze
manier geschakeld is de demping, die de detector bij voldoende groot
signaal op de kring geeft,
Rd — R/2.
De schakeling van fig. 44b moet men toepassen, als de kring niet
geleidend geaard mag zijn. Dit geval doet zich o.a. voor bij aansluiting
van de A.S.R.-diode op een m.f.-kring, die direct ïn de anodeketen
van een versterkerbuis is geschakeld. Behalve de detectordemping
staat bij de schakeling van fig. 44b ook de detectieweerstand R parallel
aan de kring en in dit geval wordt de demping op de kring R/3 (zie
Deel 2, hfdst. VI.A.i.g).
In de schakeling van fig. 44a staat door de afvlakkende werking
van C vrijwel geen m.f.-spanning meer over R. Hierdoor kan men de
over R staande l.f.-wisselspanning zonder meer aan het rooster van
de l.f.-buis toevoeren.
In fig. 44b komt over R daarentegen de volle m.f.-kringspanning te
staan en moet men daarom de over R staande l.f.-wisselspanning aan
het rooster van de l.f.-buis toevoeren over een filter, dat de m.f,spanning niet doorlaat. Het is dus beter om, overal waar zulks mogelijk
is, de schakeling van fig. 44a te nemen. In fig. 45 is deze schakeling
uitgebreid met de aansluiting van de l.f.-buis en de automatische
sterkteregeling (A.S.R.).
Tengevolge van de gemoduleerde m.f.-spanning Vm,f. staat over de
detectieweerstand R1 een gelijkspanning V = met daarop gesuper-

O
O
O

—WV—
a)

R

b)

R

©
—

Fig. 44. Twee schakelingen voor een diodedetector.
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Fig. 45. Aansluiting van de laagfrequentbuis en de automatische
sterkteregeling aan de diodedetector.
poneerd een l.f.-wisselspanning V\.f, De waarde van Cx moet zo worden
gekozen, dat voor de hoogste modulatiefrquentie i/co Q>> Rlt daar
anders de l.f.-spanning aan R1 voor de hoogste modulatiefrequenties
vermindert. Q mag ook niet te klein worden gekozen, daar we dan
de diode tappen, doordat er een gedeelte van Vm.f. op blijft staan.
Afhankelijk van de middenfrequentie, de hoogste modulatiefrequentie
en de waarde van R1 neemt men C1 50 è 200 pF. Rx neemt men ge
woonlijk 0,3 h 0,5 MQ.
De hierboven aangegeven waarden voor de detectordemping,
= i/2 jRlt die voor practische doeleinden dikwijls nauwkeurig genoeg
is, is slechts geldig voor Vm.{, ^ 10 V. Voor signalen < 10 V moet
men voor nauwkeurige berekeningen de detectordemping berekenen met
n

-fti

=H

Vm,f.

VT'

Voor de veel gebruikte waarde Ri'= 0,5 MÜ kan men

^m.f.
V=

bepalen met behulp van de publicatiegegevens van de gebruikte diode.
In fig. 46 is daarvan een voorbeeld gegeven.
Voor zeer kleine signalen kan Ra wel V10 Ri worden. Bij selectiviteitsmetingen moet men daarom zorgen, dat het signaal aan de diode niet
te klein is, daar men anders een te brede resonantiekromme meet.
De gelijkstroom van de diode vloeit alleen dooi Rv Men duidt deze
weerstand wel aan met i?g. Als men het rooster van de l.f.-buis aansluit,
moet men, om de over R^ staande gelijkspanning te blokkeren, een
condensator C2 aanbrengen (in fig. 45 niet door een letter aangeduid). Het
rooster krijgt dan een lekweerstand
Voor een goede weergave moet
1 /(o C2 voor alle modulatiefrequenties klein genoeg zijn ten opzichte van
i?2..Voor de l.f.-wisselspanningen staat R2 dus parallel aan Rv Op dezelfde
manier (1/co C3« R3) komt voor de l.f.-wisselspanningen de afvlakweer-

i
i

stand van de A.S.R.-spanning
R3 parallel aan
te staan en
wordt de totale weerstand voor
de l.f.-wisselspanningen i?w
gelijk aan de parallelschakeling
der weerstanden Rlt R2 en i?3.
Rw moet zoveel mogelijk gelijk
aan Rg blijven, daar de maximaal
modulatiediepte
toelaatbare
voor grote signalen gelijk is
mmax — Rw/Rg'
Wordt deze mmax overschre
den, dan treedt distorsie op,
doordat de modulatietoppen
Fig. 46. Detectiekarakteristiek van een worden afgesneden. Voor kleine
diode.
signalen mag de modulatie
diepte wel ioo % bedragen,
doch daarbij treedt distorsie op doordat de detectie niet lineair ver
loopt. De hierboven aangegeven detectordemping R<i = V2 Rg geldt
uitsluitend voor de draaggolffrequentie. Voor de zijbanden bedraagt
de detectordemping % Rw. Altijd is Rw < Rg en is dus de kringdemping voor de zijbanden groter dan voor de draaggolffrequentie.
Hierdoor wordt de versterking van de zijbanden ten opzichte van de
versterking van de draaggolffrequentie verkleind, waardoor de modu
latiediepte vermindert. In verband hiermee wordt de maximaal toe
laatbare modulatiediepte vergroot tot

mmax ~

. (r,t+

I

(r/Z.4

I

R

voor een enkele kring

C-'kRg
en

i

Rw
mmax — ~Rg

1

r/L +
r/L-f

1

C• Va Rv,
- voor een bandfilter.
I

C • Va*g

Hierin is C de totale kringcapaciteit en is r/L inclusief alle dem
pingen behalve de detectordemping. Voor het geval de diode op een
tap van de voorgaande kring is aangesloten, worden
1

1

1
1
en t2
C- Va«wen C. Vai?g respectievelijk t2 C ■ Vafiw
C-llzRg
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Het is dus belangrijk, dat Rw zo groot mogelijk blijft. Daar R1 meestal
als potentiometer (sterkteregelaar) is uitgevoerd en dus voor grote
signalen en bij grote modulatiediepte teruggedraaid staat, is de invloed
van de roosterlekweerstand van de l.f.-buis niet zo groot en wordt
gunstiger. Bovendien brengt men in serie met Rl en de onder
kant van de kring meestal nog een vaste weerstand aan om in geval
van een gramofoonaansluiting over R1 te zorgen, dat de gramofoonopnemer niet wordt geshunt door de diode. Door deze serieweerstand
blijft Rw, ook als de sterkteregelaar aan de top staat, altijd nog iets
gunstiger. Men kan, in plaats van de detectieweerstand, ook de rooster
lekweerstand van de l.f.-buis als sterkteregelaar gebruiken, doch dan
staat deze altijd parallel aan de volle weerstand R* en behoudt, ook
bij teruggedraaide sterkteregelaar, Rw de ongunstige kleine waarde.
Alle weerstanden, die voor de l.f.-wisselspanningen parallel aan R1
komen te staan, moet men altijd zo groot mogelijk nemen.
Voor automatische sterkteregeling (zie onder J), maakt men
gebruik van de gelijkspanning over de detectieweerstand. Voor vol
doende grote signalen en bij juiste keuze van detectieweerstand en
detectiecondensator is deze gelijkspanning gelijk aan de topspanning
van de m.f.-wisselspanning. Meestal ontleent men de voor de A.S.R.
benodigde gelijkspanning niet aan de diode, die het l.f.-signaal levert,
doch gebruikt hiervoor een afzonderlijke diode, die men via een kleine
condensator (5 pF) aansluit op de top van de kring. Ter onder
scheiding noemt men bij een omroepontvanger deze dioden wel
„muziekdiode" en „A.S.R.-diode". De invloed van deze A.S.R.detector op de kring wordt bij deze kleine waarde van de juist ge
noemde condensator klein, doch tegelijkertijd wordt ook de gelijk
spanning, die voor de A.S.R. ter beschikking komt, kleiner, waar
mede men terdege rekening moet houden.
Dikwijls maakt men gebruik van een „vertraagde" A.S.R.-spanning.
Dit bereikt men door de diode een negatieve voorspanning te geven
(fig. 47). (Zie ook onder J.)
De beide dioden worden meestal afzonderlijk ondergebracht in de
ballon van een der andere buizen (m.f.-buis, l.f.-buis, eindbuis). De
detectieweerstand van de muziekdiode moet bij gebruik van auto
matische negatieve roosterspanning bij deze „combinatie"-buizen
direct aan de kathode worden aangesloten, daar men anders een
drempelwerking en daardoor vervorming krijgt.
A.S.R.

AA/V

tc
Fig. 47. Schakeling
voor vertraagde auto
matische sterkte
regeling.

Vm.f.

R

emf.

JL
T-

vk
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4. Practischc
beschouwingen

2

In de eerste plaats heeft men
. bij het ontwerpen van het m.f.l
gedeelte van een omroepontvanger te zorgen, dat het m.f.signaal op de diode voldoende
lO
groot is, m.a.w. de versterking
moet voldoende groot zijn. Met
de hedendaagse h.f.-regelpenthoden en de beschikbare kringkwaliteiten geeft het bereiken
van de vereiste versterking bij
1.6
toepassing van de schakelingen,
in fig. 34 schematisch aange
-9
fQ ____o- -»-9kHZ
duid, geen moeilijkheden.
Een andere (en veelal de be
Fig. 48. Resonantiekromme.
langrijkste) eis, waaraan men
moet voldoen, is die van de
selectiviteit. Deze wordt bepaald door de steilheid van de flanken van
de totale m.f.-resonantiekromme (fig. 48).
Vroeger gebruikte men als maat voor de selectiviteit de band
breedte tussen de frequenties, waarvoor de verzwakking 10 X was,
aangeduid met £10. Tegenwoordig wordt het meer en meer gebruikelijk,
de verzwakking voor de frequenties op 9 kHz afstand (de onderlinge
afstand der omroepzenders) van de resonantiefrequentie als maat voor
de selectiviteit op te geven. Dit wordt aangeduid door S9. Om een
indruk van de vlakheid van de top van de resonantiekromme te geven
gebruikt men, enigszins willekeurig, £1/6. In Blf(i heeft men dus een
aanwijzing voor de getrouwheid. Uitgaande van een bepaalde toegestane S9 voor het m.f.-gedeelte en de beschikbare spoelkwaliteiten,
moet men voor de te gebruiken bandfilters de koppeling bepalen.
Nemen we als voorbeeld een m.f.-gedeelte met 2 bandfilters (fig. 34).
Men weet de vcorgeschreven S9 en de kwaliteiten van de m.f.-kringen
buiten het apparaat. Aan de hand van het te gebruiken schema en de
dempingen, veroorzaakt door de buizen, kan men de verhouding r/L
van de m.f.-kringen in het apparaat bepalen. Daar de laatste kring
van het tweede m.f.-bandfilter altijd vrij zwaar wordt gedempt door
de detector, neemt men de koppeling van dit bandfilter liefst kritisch
of onderkritisch, dus bv. k/ö = 0,8. Met behulp van de universele
bandfilterkrommen (zie Deel 2, hfdst. III) zoekt men voor k/ö = 0,8
op, hoe groot SQ van dit filter wordt.

so

ö — oj0L
~y*

P

2 A(o
(oo

>

PIS

12,5 Af

r,L '
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De gevonden waarde S9 gedeeld door de toegestane totale 59 geeft de
gewenste S9 van het ie bandfilter. Hiermee en met de van dit bandfilter berekende verhouding r/L kan men met behulp van de universele
resonantiekrommen weer de vereiste waarde van k/ö voor het eerste
bandfilter bepalen.
Verder kan men nu, weer met behulp van de universele bandfilterkrommen, de resonantiekromme van het ie en het 2e bandfilter tekenen.
Door deze twee krommen met elkaar te vermenigvuldigen krijgt men
de totale m.f.-kromme, waaruit BhG volgt. De gevonden waarden van
k/(5 voor de beide bandfilters gelden uitsluitend voor de in het apparaat
gemonteerde bandfilters. Meet men de bandfilters buiten het apparaat,
dus met andere paralleldempingen, dan vindt men natuurlijk een
andere waarde voor k/ö.
In plaats van k/ö gebruikt men ook wel k Q (Q = i/<5). Om de
versterking zo groot mogelijk te houden moet men zo weinig mogelijk
„tappen". Bij gebruik van „vastafgestemde" bandfilters (die bij het
trimmen van het complete apparaat niet meer bijgesteld kunnen
worden) moet men echter alle kringen tappen om ondanks de op
tredende verschillen in de bedradings- en buiscapaciteiten toch bij alle
apparaten een behoorlijke resonantiekromme te verkrijgen.
Men moet echter oppassen met alle kringen in dezelfde verhouding
te „tappen". Dit geeft soms aanleiding tot moeilijkheden, doordat bij
een bepaalde frequentie de oscillatorspanning versterkt wordt door
gegeven naar de detector. Hierdoor ontstaat een A.S.R.-spanning, die
de versterking drukt en daardoor de ontvanger voor één bepaalde
frequentie zeer ongevoelig kan maken. Meestal kiest men de taps op
0,5 a 0,7 van het aantal windingen van de spoel.

D
MENGTRAP EN OSCILLATOR
1. Inleiding
Om bij een superheterodyne ontvanger de ontvangen h.f.-wisselspanning te kunnen omzetten (converteren, transformeren) in een m.f.wisselspanning, moet men deze h.f.-wisselspanning „mengen" met een
hulpwisselspanning, die geleverd wordt door een in de ontvanger
aanwezige oscillator (hulposcillator). De hulpwisselspanning noemt
men de oscillatorspanning en de frequentie ervan de oscillatorfrequentie. De frequentie van de h.f.-wisselspanning wordt dikwijls
signaalfrequentie genoemd.
De h.f.-wisselspanning en de oscillatorspanning worden aan een
Radiotechniek III — 6
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mengbuis toegevoerd. Daardoor ontstaan in de anodestroom van de
mengbuis wisselstromen van diverse frequenties, waarbij o.a. de som
en het verschil van signaal- en oscillatorfrequentie aanwezig zijn (zie
Deel 2, hfdst. IV.I).
In de anodekring van de mengbuis is het ie m.f.-bandfilter op
genomen. Derhalve zullen alleen frequenties, die ongeveer gelijk zijn
aan de middenfrequentie, worden versterkt. Aangezien men als middenfrequentie liefst een zo laag mogelijke waarde kiest (in verband met
de kringkwaliteit en de versterking) is het bandfilter in de anodekring
van de mengbuis afgestemd op de verschilfrequentie van het h.f.- en
het oscillatorsignaal, niet op de somfrequentie.
Men kan nu de oscillatorfrequentie nog hoger of lager dan de signaalfrequentie kiezen. Hoe die keuze uitvalt kan het best duidelijk gemaakt
worden met behulp van een getallenvoorbeeld.
Wil men met een ontvanger, waarvan de middenfrequentie 450 kHz
bedraagt, stations kunnen ontvangen in een gebied van 500—1500 kHz,
dan moet bij een „hogere" oscillatorfrequentie deze kunnen variëren
van 500 -f 450 = 950 kHz tot 1500 + 450 = 1950 kHz. Hierbij ver
houden de minimum- en maximum-waarden van de oscillatorfrequentie
zich ongeveer als 2 : 1, hetgeen met een normale variabele condensator
gemakkelijk kan worden verwezenlijkt (zie onder A).
Zou men daarentegen dezelfde stations willen ontvangen met een
„lagere" oscillatorfrequentie, dan zou deze moeten variëren van
500 — 450 = 50 kHz tot 1500 — 450 = 1050 kHz, wat dus een ver
houding 21 : 1 vraagt. Dit is met een normale variabele condensator
niet te bereiken.
Voor de KG-gebieden (hogere signaalfrequenties) is het verschil in
frequentieverhouding bij hogere of lagere oscillatorfrequentie minder
groot, zodat men bij gebruik van een normale draaicondensator voor
KG, of KG2 de oscillatorfrequentie wel lager dan de signaalfrequentie
kan nemen.
Dit is soms noodzakelijk in verband met het zg. inductie-effect,
dat op KG, vooral bij mengbuizen van het type octode of pentagrid,
optreedt, doch waar we hier niet nader op ingaan.
Voor de oscillator kan men een aparte oscillatorbuis nemen. Dit
doet men wel eens voor duurdere ontvangers om een betere constant
heid van de oscillatorfrequentie te verkrijgen bij de ontvangst van
KG-stations.
Meestal is de oscillatorbuis echter ondergebracht in dezelfde ballon
als de mengbuis en wordt een dergelijke combinatie aangeduid met
de naam mengbuis-oscillator.
Vroeger werden als mengbuis vaak de octode en de pentagrid ge
bruikt, doch in de laatste tijd zijn deze vrijwel geheel verdrongen door
de triode-hexode (ECH 3) en de nog nieuwere triode-heptode (ECH 4,
ECH 21) (zie Deel 2, hfdst. IV).
Evenals van een normale versterkerbuis eist men van een mengbuis
een zo groot mogelijke versterking. D.w.z. dat bij een bepaalde h.f.-
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Conversieversterking.

spanning op het stuurrooster, de aan de anode geproduceerde m.f.spanning 20 groot mogelijk moet zijn (fig. 49).
m.f.-spanning aan anode
De verhouding
wordt de „conversie
h.f.-spanning aan stuurrooster
versterking” van de mengbuis genoemd. Deze conversieversterking
wordt niet bepaald door de gewone steilheid S, doch door de mengof conversiesteilheid Sc van de mengbuis (zie Deel 2, hfdst. IV).
De conversieversterking van de mengbuis is
Vm.f.
— *^c ^a*
Vh.f.
De conversieversterking van de mengtrap (mengbuis + bandfilter)
bedraagt
V2
- *

vh.f.

_ C

k/ö

*ci + (WV*1*2'

waarin Z\ de totale impedantie van de eerste kring en Z2 die van de
tweede kring is (zie Deel 2, hfdst. III).
Afhankelijk van het type mengbuis bedraagt de conversiesteilheid
o,4 tot 0,75 mA/V.
Bij een mengbuis van een bepaalde constructie wordt, bij de voor
geschreven gelijkspanningen, de grootte van de conversiesteilheid uit
sluitend bepaald door de grootte van de oscillatorspanning, die aan de
mengbuis wordt toegevoerd. Daarom moet men steeds zorgen, dat
deze spanning voldoende hoog is.
Om voor een bepaalde buis te weten, hoe groot deze spanning moet
zijn, maakt men gebruik van de voor de buis gepubliceerde gegevens,
waarbij men een kromme vindt, die Sc = f (Vo sc) aangeeft.
In plaats van Vosc wordt meestal de gelijkstroom door de lekweerstand van het oscillatorrooster opgegeven, daar men deze stroom
gemakkelijker kan meten dan de spanning op dit rooster, zonder de
werking van de oscillator te beïnvloeden. Men meet deze stroom door
in serie met de lekweerstand een /<A-meter te schakelen, waardoor
aan de oscillatorspanning zelf niets verandert. Om de oscillator
spanning te meten zou men een diode- of een triodevoltmeter moeten
gebruiken. Door de capaciteit van deze meters, die daarbij parallel
aan de oscillatorkring komt te staan, wordt de oscillatorfrequentie
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beïnvloed en door de h.f.-demping van de meter de kringkwaliteit en
daarmede de oscillatorspanning.
Als functie van de roosterstroom worden dan Sc, Vosc, meestal nog
Ri (deze staat parallel aan het bandfilter) en tenslotte de aequivalente
ruisweerstand #aeq (zie Deel 2, hfdst. VIII) uitgezet. Als voorbeeld
zijn in fig. 50 deze krommen voor een ECH21 aangegeven. Hieruit
blijkt, dat Sc maximaal is voor een oscillatorspanning van 8 V’eff» waar
bij ook
en i?aeq vrij gunstige waarden hebben. De gunstigste waarde
van Vosc kan men dus uit deze grafieken bepalen.
Bij een omroepontvanger moet men er voor zorgen, dat deze gun
stigste oscillatorspanning voor het gehele te bestrijken gebied zo
goed mogelijk wordt benaderd, dus dat de oscillatorspanning (-stroom)
als functie van de afstemming zo constant mogelijk is. Zoals we aan
het begin van deze paragraaf hebben gezien moet, bij gebruik van
450 kHz als middenfrequentie, de oscillatorfrequentie op MG variëren
van 950—1950 kHz, dus ongeveer als 1 : 2.
De kringimpedantie is I/C r. C neemt evenredig met ƒ2 af
[cd2 = (2 71 j)2 = i\L C]; r neemt bij de voor MG gebruikte spoelen
ongeveer evenredig met ƒ toe. C r neemt dus evenredig met ƒ af en
1000
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Fig. 50. Karakteristieken van de triode-heptode ECH 21 als mengbuis bij een
weerstand van 56 000 Q tussen het oscillatorrooster en de kathode.
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LjC r dus toe, d.w.z. bij de hoogste frequentie is de impedantie het
grootst. Voor het MG-gebied wordt de kringimpedantie bij de
hoogste frequentie dus ongeveer 2 maal zo groot als bij de laagste
frequentie.
Aangezien de oscillatorspanning ongeveer evenredig is met deze
kringimpedantie zou dus op MG de oscillatorstroom ca 1 : 2 variëren.
Ten gevolge echter van de aanwezige paralleldempingen, die de meeste
invloed hebben bij de kleinste waarde van de afstemcapaciteit, wordt
L/Cr bij de hoogste frequentie niet zo groot en varieert de kring
impedantie niet 1 : 2, doch bv. 1 : 1,25, zodat voor een ECH21 de
oscillatorstroom kan variëren van 200—250 tuA en men dus voor het
gehele gebied gemiddeld 225 tuA heeft.
Zoals we hierna zullen zien wordt voor KG de zaak lastiger en moet
men daarvoor speciale oscillatorschakelingen toepassen om over het ge
hele gebied een enigszins gelijkblijvende oscillatorstroom te verkrijgen.
Behalve de eis van een constante oscillatorstroom in het gehele
gebied, moet men bij de oscillator van een omroepontvanger ook nog
als een van de belangrijkste eisen stellen, dat de frequentie weinig
wordt beïnvloed door het menggedeelte, m.a.w. de koppeling van de
oscillatorkring met het menggedeelte moet zo los mogelijk zijn. In
dit opzicht zijn de triode-hexode en de triode-heptode veel gunstiger
dan de octode en de pentagrid. Bij beide eerstgenoemde typen is de
electronenstroom voor het oscillatorgedeelte gescheiden van die van
het menggedeelte, terwijl bij de octode en de pentagrid het oscillator
gedeelte zich in de electronenstroom van het menggedeelte bevindt.
Voor een zo constant mogelijke oscillatorfrequentie moet men ook bij
de triode-hexode en de triode-heptode echter in dit opzicht een zo
gunstig mogelijke oscillatorschakeling en koppeling van het mengrooster met de oscillatorkring kiezen.
2. Keuze van de oscillatorschakeling
Als oscillatorbuis wordt meestal een triode gebruikt, hetzij een af
zonderlijke buis, hetzij een triode, die zich met de mengbuis in één
ballon bevindt. Om deze te laten oscilleren heeft men verschillende
schakelingen bedacht. Bij al deze schakelingen oscilleert de triode, door
dat de roosterkring en de anodekring zodanig met elkaar zijn gekoppeld,
dat er telkens een gedeelte van de kringspanning in de juiste fase
weer aan de kring wordt teruggevoerd om de trillingen te onderhouden
(zie Deel 2, hfdst. VII). Als oscilleervoorwaarde geldt steeds:
S Zt = 1,
waarin Z de kringimpedantie (in bedrijfstoestand), S de effectieve
oscillatorsteilheid (veel kleiner dan de normale steilheid) en t de
terugkoppelfactor is.
Niet alle oscillatorschakelingen zijn geschikt voor toepassing in een
omroepontvanger.
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In fig. 51 is de bekende
„Hartley”-schakeling met parallelvoeding voor de anode
aangegeven. Ck is de anodekoppelcondensator, Cr is de
'•
roostercondensator, Cx is de
afstemcondensator en C2 is de
afvlakcondensator voor de anoCa
despanning. Bij deze schake
\[
ling hebben beide zijden van
de afstemcondensator h.f.Fig. 51. Hartley-schakeling met parallel- spanning tegen aarde, zodat
men geen normale draaiconvoeding.
densator, waarvan één zijde
meestal aan de bak ligt, kan
gebruiken.
C2
Bij gebruik van een normale
draaicondensator kan men de
Hartley-schakeling in enigszins
gewijzigde vorm wel toepassen
(fig. 52). Deze schakeling duidt
men aan met de naam „anodebasis-schakeling”. Hier is de
anode voor h.f. geaard via C2.
De afstemkring is tussen rooster
en aarde geschakeld, zodat men
Fig. 52. Hartley-oscillator in anodebasis- dus een n0rmale draaicondenschakeling'
sator kan gebruiken. Voor de
terugkoppeling is de kathode op
een aftakking van de kringspoel aangesloten, zodat de kathode op h.f.potentiaal t.o.v. aarde en dus ook t.o.v. de gloeidraad staat. De gloei draad is altijd via de gloeidraadwikkeling van de transformator één
zijdig of in het midden direct geaard. In de eerste plaats staat dus de
weerstand tussen kathode en gloeidraad getapt parallel aan de kring.
Door „rammelen" van de gloeidraad in de kathode kunnen kraakverschijnselen optreden.
Ook de capaciteit tussen kathode en gloeidraad staat getapt parallel
aande kring. Door het rammelen van de gloeidraad kan deze capaci
teit, en daardoor de oscillatorafstemming veranderen. Bij KG-ontvangst
geeft dit aanleiding tot microfonie (zie L.6). Door het aanbrengen
van h.f.-smoorspoelen direct bij de gloeidraadaansluitingen van de
buis en het kunstmatig vergroten van de kathode-gloeidraadcapaciteit
kan men deze oorzaak van microfonie afdoende bestrijden. Het appa
raat wordt er echter duurder en gecompliceerder door. Verder heeft
de schakeling van fig. 52 het bezwaar, tengevolge van de kleine waarde
van de seriepaddingcondensator (zie onder H), op LG niet meer be
hoorlijk te werken.
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Een andere bekende oscillatorschakeling is die van Colpitts (fig. 53).
Voor een goede werking moet Cx van dezelfde orde van grootte zijn
als C2. Bij gebruik van een normale variabele condensator als Cx
en de seriepaddingcondensator als C2 varieert de terugkoppelfactor als
functie van de afstemming vrij veel, waardoor de oscillatorspanning
sterk verloopt. Daarom wordt deze schakeling alleen gebruikt voor goed
kope ontvangers, waarbij de terugkoppelspoel dus wordt bespaard.
Voor KG is de paddingcondensator óf zeer groot óf in het geheel
niet aanwezig, zodat men voor dat gebied de Colpitts-schakeling niet
kan gebruiken.
Voor een apparaat met ijzerkernafstemming is daarentegen de
Colpitts-schakeling ideaal. Doordat hierbij de zelfinductie gebruikt
wordt om af te stemmen, kan men voor C1 en C2 vaste waarden nemen
(meestal Cx = C2), waardoor de terugkoppelfactor over het gehele
gebied constant is.
Bij omroepontvangers met condensatorafstemming neemt men als
oscillatorschakeling meestal de inductief teruggekoppelde triode. Hier
bij beschikt men dan nog over enige variaties, die achtereenvolgens
nader zullen worden behandeld. In fig.'54 is de roosterkring afgestemd
en is de terugkoppelspoel opgenomen in de anodeketen. De anode
wordt gevoed via de terugkoppelspoel. Men noemt dit serievoeding.
Bij het omschakelen op een ander gebied moet ook de terugkoppel
spoel worden omgeschakeld.
Dit betekent, dat er op de golflengteschakelaar contacten zul
len zijn met een hoge gelijk
spanning tegen aarde. Dit kan
JC2
aanleiding geven tot moeilijk
o
heden bij het omschakelen.
o
!«•
o
Daarom neemt men liever het
schema van fig. 55, waarbij de
—
anode wordt gevoed via een
Fig. 53. Colpitts-schakeling.
aparte weerstand R, die h.f.-
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Fig. 54. Oscillator met afgestemde
roosterkring en serievoeding.

Fig. 55. Oscillator met afgestemde
roosterkring en parallelvoeding.
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e

parallel aan de terugkoppelspoel
staat. Door de anodekoppelconck
densator Ck is er op de terug
koppelspoel geen gelijkspanning
meer aanwezig en kan de onder
/
kant dus aan aarde worden gelegd.
Cv
Deze manier van voeden van de
anode noemt men parallelvoeding.
Ten gevolge van de spanningsval over de weerstand R is bij
Fig. 56. Oscillator met afgestemde deze schakeling de anodegelijkanodekring en parallelvoeding.
spanning lager dan de voedings
spanning. Doch in verband met de
maximaal toegestane anodebelasting (/a_ Va=) mag de gelijkspanning
aan de oscillatoranode meestal niet meer bedragen dan 175 V. Aan
gezien de door het voedingsgedeelte van een ontvanger geleverde
gelijkspanning meestal 200 a 250 V bedraagt, heeft men toch altijd al
een weerstand nodig, om deze spanning voor de oscillator te verlagen.
De voor het menggedeelte benodigde oscillatorspanning neemt men
bij het schema van fig. 55 van het oscillatorrooster af, daar de spanning
aan de anode te laag is. Dit betekent, dat het menggedeelte vrij vast
is gekoppeld met de oscillatorkring en er daardoor veel invloed op
heeft (capaciteitsveranderingen bij regelen, spanningsveranderingen
aan de electroden van het menggedeelte). Om deze beïnvloeding te
verkleinen is men overgegaan tot de schakeling met afgestemde anodekring (fig. 56). Hierdoor wordt de invloed van variaties van het meng
gedeelte op de oscillatorkring ongeveer evenredig met het kwadraat
van de terugkoppelfactor verkleind. Daar men parallelvoeding toepast,
staat er geen gelijkspanning op de platen van de variabele conden
sator en mag deze aan één zijde geaard zijn. Bij gebruik van deze
schakeling wordt de oscillatorspanning voor het menggedeelte weer
van het oscillatorrooster afgenomen.
Deze oscillatorspanning moet even groot zijn als bij het schema
van fig. 55, daar de conversiesteilheid Sc dezelfde waarde moet hebben.
Dit betekent, dat de spanning aan de afgestemde kring ca 3 maal
zo groot zal moeten zijn als in het schema van fig. 55. Hiermee moet
men terdege rekening houden in verband met de „straling" van de
ontvanger (zie onder L.7).
3. Constantheid van de oscijlatorspanning
Daar de oscillatorspanning afhangt van de kringimpedantie en deze
als functie van de afstemming nogal verloopt (hoog bij minimum-Cv,
laag bij maximum-Cv) sluit men, om over het gehele gebied een meer
constante oscillatorspanning te krijgen, de onderkant van de terug
koppelspoel wel aan op de seriepaddingcondensator (fig. 57). Hierdoor
neemt de terugkoppelfactor voor de lagere frequenties toe, waardoor
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men bij maximum-Cv meer oscillatorspanning krijgt. Doordat de kringimpedantie op LG en MG vooral bij Cv mjn hoofdzakelijk wordt
bepaald door de in de schakeling aanwezige paralleldempingen (R{ van
de oscillatorbuis en de anodevoedingsweerstand) varieert de oscillator
spanning bij de schakeling van fig. 56 niet zo veel als bij het ontbreken
van deze dempingen het geval zou zijn (schakeling volgens fig. 55),
doch de schakeling van fig. 57 is in dit opzicht nog gunstiger.
Op KG is de situatie echter anders. Door de hoge frequenties zijn
de verliezen van de kring al van dien aard, dat de paralleldempingen
van de schakeling niet veel invloed meer hebben op de kringimpedantie.
Deze kringimpedantie kan bv. variëren van 5000 D bij 6 MHz
(C v max ) tot 15 000 Q bij 22 MHz (Cv min), waardoor ook de oscil
latorspanning ongeveer een factor 3 varieert.
Daar voor dit gebied de seriepaddingcondensator óf heel groot óf
niet aanwezig is, kan men het schema van fig. 57 niet nemen om ver
betering te krijgen.
In verband met frequentieverschuiving van de oscillator bij regeling
van het menggedeelte mag de terugkoppelfactor voor 22 MHz niet te
groot zijn. Om dan toch bij 6 MHz niet een veel te lage oscillator
spanning te krijgen, doet men het beste om de spoelkwaliteit maximaal
te maken voor 6 MHz. Automatisch is dan de spoelkwaliteit slechter
voor 22 MHz, zodat we al minder verschil krijgen tussen de oscillator
spanning bij Cv min en die bij
Cv max*
De volgende stap om de oscil
Ck
latorspanning bij 6 MHz groter te
maken, is de terugkoppelspoel
vaster koppelen met de kringspoel.
zé r
De terugkoppeling is dan voor
cv
22 MHz te sterk, waardoor men
Cs
een te hoge oscillatorspanning zou
krijgen. Ook kan men nog moei
lijkheden verwachten in verband
met frequentieverschuiving door Fig* 57* Oscillator met afgestemde
regeling van het menggedeelte anodekring, waarbij de terugkoppel
aangesloten op de serie
en bestaat er kans op overoscil- spoel is paddingcondensator.
leren.
Om deze moeilijkheden tegen
te gaan en om in het gehele ge
bied een meer constante oscillator
R
spanning te krijgen schakelt men
-WW
in serie met het oscillatorrooster
J,
c=-ï!
een weerstand van 50 h 100 &
c
I_____
(stoppertje); zie fig. 58. De aan
het rooster teruggevoerde span
ning wordt tengevolge van R en Fig. 58. Weerstand in serie met de
roosterketen.
de rooster-kathode-capaciteit C
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bij de hoge frequenties meer verkleind dan bij de lage frequenties.
Hierdoor wordt de oscillatorspanning voor de hoge frequenties ver
minderd, waardoor de oscillatorspanning een maximum in het midden
van het gebied vertoont.
In fig. 59 is het verloop van de oscillatorspanning voor verschillende
gevallen schetsmatig aangegeven. De lijn a geeft het verloop van de
oscillatorspanning voor een willekeurig gekozen spoel, b het verloop,
wanneer de spoelkwaliteit maximaal is bij 6 MHz. Door vastere terug
koppeling ontstaat c, waaruit d ontstaat door het aanbrengen van een
„stoppertje" in het oscillatorrooster.
De beste oplossing voor het verkrijgen van een constante oscillator
spanning in het kortegolfgebied is het schema met „dubbele terug
koppeling" (fig. 60). De oscillatorkring wordt gevormd door Lx en Cv.
L2 is de normale terugkoppelspoel en L3 de extra terugkoppelspoel.
L., en L3 zijn beide inductief gekoppeld met Lv De koppeling tussen
L2 en Lj wordt losser ge
nomen dan zonder extra
terugkoppelspoel. L2 is
ongeveer 1/i Lv terwijl
L3 ongeveer 10 Lj is. In
serie met L2 is Cl op
nomen. De grootte van
C1 wordt zo gekozen (50 a
100 pF), dat de kring,
gevormd door Cv L2 en
L3, afgestemd is bij een
frequentie, die lager ligt
dan de laagste oscillatorfrequentie voor het
desbetreffende gebied. Is
deze laagste frequentie
6 MHz
22 MHz
bv. 6 MHz, dan kiest
Fig* 59* Verloop van de oscillatorspanning als
men de afstemming van
functie van de frequentie.
Clt Lo en L3 op 5 MHz.
Voor de hoogste frequen
ties is C1 een kortslui
ting en werkt de terug
koppeling via Lo nor
\!rmaal. Naar lagere fre
quenties toe wordt de
/ R
spanning aan L2 lager,
u 7TCv
doch wordt de spanning
aan de afgestemde grote
terugkoppelspoel L3 ho
ger, zodat men uiteinde
Fig. 60. Oscillatorschakeling met dubbele lijk over het gehele ge
bied een behoorlijk conterugkoppeling.
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stante oscillatorspanning krijgt (zie
vosc
fig. 61). a geeft het verloop van
de oscillatorspanning, als alleen L2
a
aanwezig was; b als alleen L3 aan
wezig was. Als resultaat van de
>C
werking van L2 en La samen ont
staat het vlakke verloop volgens c.
Door de vrij losse koppeling voor
22 MHz
de hoogste frequenties zal deze oscil6 MHz
latorschakeling tegelijkertijd zeer Fig. 61. Oscillatorspanning als
gunstig zijn wat betreft het fre- functie van de frequentie voor de
quentieverloop van de oscillator ten
schakeling van fig. 60.
gevolge van in het menggedeelte
optredende spanningsvariaties of door regeling van het menggedeelte.

t

4. Keuze van roostercondensator, roosterlekweerstand,
anodekoppelcondensator en anodevoedingsweerstand
Hoewel de waarden voor deze onderdelen bij de publicatiegegevens
van de desbetreffende buis zijn vermeld, is het toch wel goed enige
overwegingen, die tot de gekozen waarden geleid hebben, te behandelen.
Tegen overoscilleren bij minimum-stand van de variabele condensator
wil men het liefst kleine waarden voor roostercondensator en lekweerstand hebben. Om echter voor LG het rooster niet te veel
capacitief te tappen, kan men niet te kleine waarden nemen.
Als een goed compromis neemt men voor de roostercondensator
50 a 100 pF en als roosterlekweerstand 20 000 a 50 000 O.
In verband met de juiste anodespanning en de demping op de kring
is de anodevoedingsweerstand ca 20 000 Q. Teneinde de anode niet
te veel capacitief te tappen neemt men als anodekoppelcondensator
ca 150 pF bij een afgestemde anodekring.
Is de terugkoppelspoel in de anodekring opgenomen, dan gaat men
wel tot 560 pF. Voor een gemakkelijke bedrading legt men de onder
kant van de roosterlekweerstand dikwijls aan aarde. Daar bij gebruik
van de combinatie mengbuis-oscillator de kathode altijd een positieve
voorspanning heeft, is dan het oscillatorrooster in rust negatief ten
opzichte van de kathode. Dit geeft wel eens aanleiding tot moeilijkheden
bij het „inzetten” van de oscillatie op KG. In verband hiermee is
het gewenst, de roosterlekweerstand rechtstreeks aan de kathode te
verbinden.
Bij het meten van de oscillatorstroom moet men de //.A-meter
tussen de onderkant van de roosterlekweerstand en de kathode schakelen.
Zou men de meter aansluiten tussen de onderkant van de lekweerstand
en aarde, dan meet men een te kleine waarde.
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ANTENNES VOOR OMROEPONTVANGERS
Hoewel in Deel 4b de antennes zowel voor zenders als voor ont
vangers uitvoerig worden behandeld, is het gewenst reeds hier het
een en ander mede te delen over de antennes, die gewoonlijk voor
omroepontvangers worden gebruikt, daar enige kennis hiervan voor
een goed inzicht in de werking van een ontvanger onontbeerlijk is.
De meeste omroepontvangers zijn met een antenne- en aardaansluiting
uitgerust, waaraan de gebruiker die antenne en die aarding kan aan
sluiten, welke hij verkiest. Als aardleiding is een verbinding met de
waterleiding aan te bevelen, waardoor het aardpunt van de ontvanger
zo goed mogelijk op de nulpotentiaal van de aarde (het grondwater)
wordt gebracht. Het grootste signaal verkrijgt men in het algemeen
met een buitenantenne, d.i. een aan isolatoren bevestigde, vrij hoog
boven de grond uitgespannen draad, die door een benedenwaarts
naar het toestel lopende, geïsoleerde draad met de antenne-aansluiting
wordt verbonden.
Naargelang het punt, waar de toevoerdraad aan het horizontale
gedeelte van de antenne wordt aangesloten, onderscheidt men de T- en
de L-antenne (fig. 62a, resp. b). Als het horizontale gedeelte van
een L-antenne lang is, kan een zeker richteffect optreden, waarbij
in het algemeen zenders in de richting van het horizontale gedeelte
het sterkst worden ontvangen. Om de capaciteit van de antenne te
vergroten, gebruikt men soms voor het horizontale gedeelte twee of
meer draden op een zekere afstand (bv. 1 m) van elkaar, die bij het
aansluitpunt van de toevoerdraad met elkaar zijn verbonden.
De gebruikelijke antennes hebben afmetingen, die klein zijn t.o.v.
de golflengten van het middenen langegolfgebied. Hierdoor kan
»
van de eigenschappen van derge
lijke antennes een vrij eenvoudige
V4
verklaring worden gegeven.
P I !' 1
Een zender wekt een electromagnetisch wisselveld op, dat op
Fig. 62. Buitenantennes, a. T-antenne; een afstand van meer dan enkele
b. L-antenne. De horizontale gedeelten golflengten de vorm heeft van
zijn geïsoleerd opgehangen, terwijl een vlakke lopende golf (zie hier
afspandraden deze gedeelten uit de over ook Deel 2, hfdst. IX en
buurt van het huis houden, waar het
veld verzwakt is. De toevoerdraden Deel 4b). Dit zg. stralingsveld is
dienen geïsoleerd door de muur te o.a. hierdoor gekenmerkt, dat voor
worden gevoerd en wel zo, dat regen ieder punt in de ruimte de getal
water buiten het huis afdruipt. Bij de waarde van de electrische veld
doorvoering behoort een bliksemveiligheid met aarding te worden ge sterkte in V/m het 120 rc-voudige
is van de getalwaarde van de
monteerd.
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magnetische veldsterkte in A/m. Verder
staat de vector van de electrische veld
sterkte loodrecht op die van de mag
netische veldsterkte en staan beide
loodrecht op de voortplantingsrichting.
Staat de electrische vector verticaal,
a
J
dan noemt men de golf verticaal ge
V//////////////777777777777777777.
polariseerd.
Bevindt zich in een electrisch veld Fig. 63. Open antenne, be
een ongeladen geleider, dan neemt deze staande uit een geleider G met
capaciteit, die zich op een
de gemiddelde potentiaal aan van de grote
hoogte h boven de aarde bevindt.
plaats, waar hij zich bevindt. Deze Tussen de antenne- en aardpotentiaal kan met behulp van een aansluitingen a en b is practisch
dunne draad, die zelf slechts een ge een spanning E h aanwezig (E is
de electrische veldsterkte).
ringe capaciteit heeft, naar een wille
keurig punt in de ruimte, bv. in de
nabijheid van de aardleiding, worden gebracht (fig. 63). Tussen de ge
noemde draad en de aardleiding staat dan practisch het potentiaal
verschil, ofwel de spanning, die tussén de ongeladen geleider en aarde
aanwezig is. In een electrisch wisselveld zal dus tussen deze punten
een wisselspanning aanwezig zijn. Is de capaciteit van de geleider zeer
groot t.o.v. de capaciteit van de naar beneden leidende draad, dan is de
wisselspanning (in V) tussen de geleider en aarde, dus ook tussen het
uiteinde van de draad en de aardleiding, gelijk aan het product van
de electrische veldsterkte (in V/m) en de hoogte van de geleider (in
m). In andere gevallen is de verkregen wisselspanning kleiner. On
der de effectieve hoogte verstaat men nu het quotiënt van de ver
kregen wisselspanning tussen de punten a en b en de electrische
veldsterkte.
Wordt tussen de antenne- en aardaansluiting (a en b in fig. 63) een
impedantie aangesloten (bv. een ontvangtoestel), dan vloeit in de
antenne een bepaalde wisselstroom. De ontvangantenne straalt nu zelf
electromagnetische golven uit. Daar dit gepaard gaat met energieverlies,
is het effect hiervan alsof in de antenne een zekere weerstand is opgenomen, die men de stralingsweerstand noemt. Een ontvangantenne
kan men nu t.o.v. het ontvangtoestel voorstellen door een spannings
bron, waarmede een impedantie in serie is geschakeld, die voornamelijk
bestaat uit de antennecapaciteit Ca en de genoemde stralingsweerstand
Rs. (Ook de weerstand van het materiaal van de antenne speelt een
kleine rol, terwijl bij korte golven ook de zelfinductie van de antenne
in rekening moet worden gebracht.) In fig. 64 is een dergelijk vervangingsschema van een antenne, aangesloten aan een ontvangtoestel,
voorgesteld. Van een normale buitenantenne is de capaciteit Ca, af
hankelijk van de grootte en de hoogte, enkele honderden pF. Een
„normale" antenne, die klein is t.o.v. de golflengte, heeft in het
horizontale vlak geen richteffect, d.w.z. zenders, die ter plaatse dezelfde
electrische veldsterkte met dezelfde frequentie opwekken, geven de-

94

IV.E

.Ca
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Orilv.

Fig. 64. Vervangingsschema van een
aan een ontvangtoestel aangesloten
antenne. Ca; antennecapaciteit; Rs.
stralingsweerstand; O. ontvangtoestel;
Va* de in de antenne opgewekte
spanning.

Fig. 65. Verticaal richtingsdiagram van
een capacitieve antenne. Golven, die
onder een elevatiehoek a invallen, geven
een wisselspanning V = Vmax cos a,
als Vmax de spanning is, opgewekt
door een horizontaal aankomende golf
met dezelfde veldsterkte en dezelfde
polarisatierichting.

zelfde spanning in de antenne, onafhankelijk van de richting, waarin
zij zich bevinden. In het verticale vlak is echter wel richteffect aanwezig.
Een zender, waarvan de uitgezonden golven de ontvangantenne lood
recht van boven bereiken, wordt niet ontvangen (immers hiervan is de
electrische veldsterkte horizontaal gericht). Het richtingsdiagram in
het verticale vlak bestaat uit twee halve cirkels (fig. 65).
Als er geen gelegenheid is voor het aanbrengen van een buiten antenne, kan men zich bv. tevreden stellen met een zg. kamerantenne,
d.i. een draad, die geïsoleerd in huis is uitgespannen. Het hiermede
opgevangen signaal is zwakker dan dat van een buitenantenne; ook
zal naar verhouding meer last worden ondervonden van storingen,
overgebracht door de in huis aanwezige electrische leidingen.1
Om de gebruiker de moeite van het installeren van een antenne te
besparen, wordt soms een metalen plaat in de kast van de ontvanger
als antenne ingebouwd. Voor hetzelfde doel werd vroeger wel eens de
antenne-aansluiting via een ingebouwde condensator, die tegen hoge
spanning bestand was, met een van de toevoerdraden van het net ver
bonden. Het net moest hierbij als antenne dienen. Deze schakeling
werd netantenne genoemd.
De plaatantenne, een in de ontvangerkast aangebrachte metalen
plaat, levert slechts een zwak signaal op. De verhouding tussen de
signaalspanning en de eveneens opgevangen ongewenste stoorspanningen is hierbij slechter dan bij een kamerantenne. Deze verhouding
is in het algemeen bijzonder slecht bij een netantenne. Daarom wordt
deze practisch niet meer toegepast. De signaalsterkte op zich zelf is
1 Deze storingen zijn afkomstig van collectormotoren, stroomafnemers van
trams en electrische treinen, schakelaars, slechte contacten en gasontladingen,
d.w.z. toestellen, waarin electrische vonken of doorslagen optreden. Deze geven
aanleiding tot electrische stoten en uittrilverschijnselen, die hoogfrequente
componenten in een groot frequentiegebied bevatten. Deze storingen planten
zich langs de netleidingen voort.
i
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bij een netantenne echter vrij groot en te vergelijken met die van èen
niet te kleine kamerantenne.
Men kan ook, meestal ten koste van de signaalsterkte, de aardleiding weglaten. Het chassis heeft nl. een zekere capaciteit ten opzichte
van aarde en kan daarom voor hoge frequenties wel als geaard worden
beschouwd. De ontvanger wordt bij gebruik van een plaat- resp. net
antenne gemakkelijk verplaatsbaar; een batterij-ontvanger kan dan
overal zonder verdere voorzieningen worden gebruikt en een netontvanger overal waar zich een stopcontact bevindt.
Om de invloed van stoorspanningen, die de antenne uit het lichtnet
opvangt, te verminderen, wordt de antennetoevoerdraad soms als
af geschermde leiding uitgevoerd; men neemt hiervoor een concentrische
kabel, waarvan de mantel met aarde wordt verbonden (fig. 66). De
capaciteit van deze kabel dient klein te zijn (bv. 20 a 30 pF/m), omdat
anders een grote capaciteit parallel aan de ingangsklemmen van de
ontvanger aanwezig zou zijn, waardoor een verzwakking van de signaalspanning zou optreden.
Om aesthetische redenen en redenen van eenvoudige montage wordt
bij een afgeschermde toevoer het horizontale opvangende gedeelte
dikwijls vervangen door een loodrechte metalen staaf, een zg. staafantenne, die gemakkelijk aan een schoorsteen kan worden bevestigd
(fig. 67). Bij een lange afgeschermde toevoer is het voordelig, door
een de spanning omlaag transformerende hoogfrequenttransformator
de kleine capaciteit van de staafantenne aan de grote capaciteit van de
toevoer aan te passen; aan het andere einde van de kabel wordt dan de
spanning weer omhoog getransformeerd.
Bij ontvangers voor auto's is een kleine, zeer buigzame staafantenne
gebruikelijk, die in elkaar geschoven kan worden teneinde geen
onnodige last te veroorzaken, wanneer de ontvanger niet wordt ge
bruikt, en die geïsoleerd naast of
boven de voorruit wordt geplaatst.
Ook hier wordt een capaciteitsarme, afgeschermde toevoer ge
a
b
c
d
bruikt om weinig storingen van
de electrische installatie van de Fig. 66. Afgeschermde antennëtoeauto op te vangen. Als vervanging voer. De ader a wordt met de antenne
de uit koperdraden ge
voor de aardaansluiting wordt het verbonden,
vlochten afscherming c met aarde,
aardpunt van de ontvanger met b is een buigzame isolatiebuis, om a
het metalen chassis van de auto tegen c te isoleren, d is een buigzame
verbonden. Als signaalspanning isolerende laag, die beschadiging en
ongewenste contacten van de mantel c
wordt hier dus de hoogfrequente voorkomt.
Men kan de ader a los in
spanning gebezigd, die door het de isolatiebuis laten liggen of door
zenderveld wordt opgewekt tussen bijzondere constructies in het midden
houden. In dit laatste geval lette men
antenne en autochassis.
dat de isolatiebuis zo min
In verplaatsbare toestellen wordt erop,
mogelijk door isolatiemateriaal wordt
soms een in- of aangebouwde opgevuld, om de capaciteit van a
raamantenne toegepast. Dit is een
tegen c niet te zeer te verhogen.
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Fig. 67. Een „Philistatic-antenne” type 7314,
gemonteerd aan een schoorsteen. Van boven
naar beneden ziet men achtereenvolgens: de
antennestaaf; de transformator; een holle
buis, waarop de transformator is gemonteerd
en die zelf met twee steunisolatoren aan de
schoorsteen is vastgemaakt; de afgeschermde
kabel, die door de holle buis verticaal naar.
beneden is gevoerd.

spoel met een betrekkelijk
groot oppervlak, waarvan het
vlak verticaal staat. Door de
wisselende magnetische veld
sterkte in het stralingsveld
van de zender wordt in deze
spoel een wisselspanning geinduceerd.
Een raamantenne heeft
richteffect; wijst zijn vlak
in de richting naar de zen
der, dan wordt deze met
maximale sterkte ontvangen,
terwijl golven uit de rich
tingen loodrecht op het
raamvlak niet worden ont
vangen. Van dit richteffect
kan men gebruik maken om
de ontvangst van storingen
of storende zenders te ver
minderen. Hiertoe moet het
raam kunnen worden ge
draaid.
Is 0 de effectieve waarde
van een sinusoïdaal wisse
lende magnetische flux met
de cirkelfrequentie co, dan
wordt in een winding, die
deze flux omvat, een effec
tieve spanning V = co 0 ge
ïnduceerd. Is het magne
tische veld homogeen en is
de winding, die een opper
vlak A heeft, loodrecht op
de magnetische krachtlijnen
geplaatst, dan is 0 = B A
als B de magnetische in
ductie is. Nu is in het lucht
ledige en practisch ook in
lucht het verband tussen de
magnetische inductie B en
de magnetische veldsterkte
H gegeven door (zie Deel i)

B = fiQH —

H.

Bestaat de raamantenne uit n windingen,
dan wordt hierin een spanning
V = co-^-H An

i

IO7

geïnduceerd.
Daar in een vlakke lopende golf het
verband tussen de electrische veld
sterkte E en de magnetische veld
sterkte H is gegeven door E = 12071H,
kan voor de spanning ook worden ge
schreven:
V — ——-—- o) A En.
3 X io8
Voeren we hierin nog in
3X io8
co = 2 re ——5—
A
dan vinden we als spanning in de raam
antenne:
V = ^AEn.

Fig. 68. Horizontaal richtingsdiagram van een loodrecht op
het aardoppervlak staande raam
antenne. De dikke verticale lijn
is de horizontale projectie van
het raam. Golven, die onder een
hoek a met het raamvlak in
vallen, geven een wisselspanning
V — Vmax COS a, als VVnax de
spanning is, geïnduceerd door
een in het raamvlak aankomende
golf met dezelfde veldsterkte en
hetzelfde polarisatievlak.

Ook op de raamantenne wordt vaak het
begrip effectieve hoogte toegepast. Men
verstaat dan hieronder het quotiënt van de in het raam geïnduceerde
spanning en de electrische veldsterkte.1
Uit het bovenstaande volgt voor de effectieve hoogte:
i
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he ff — "y " n*
Is het vlak van het raam niet loodrecht op de magnetische kracht
lijnen geplaatst, doch ligt tussen deze krachtlijnen en de normaal op
het vlak een hoek, dan is de magnetische flux 0 = B A cos a en de
in het raam geïnduceerde spanning bedraagt dan
V = --p A En cosa.
Het horizontale richtingsdiagram van een verticaal geplaatst raam
bestaat uit twee cirkels (fig. 68). Draait men het raam zo, dat het
vlak hiervan loodrecht op de richting naar de zender staat, dan kan de
ontvangst van deze zender theoretisch tot nul worden teruggebracht.
1 Deze effectieve hoogte is dus onafhankelijk van de hoogte, waarop zich de
raamantenne boven het aardoppervlak bevindt.
Radiotechniek III — 7
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In de practijk gelukt dit meestal niet geheel doordat het raam zg.
antenne-effect heeft. Hieronder verstaat men het feit, dat de meeste
raamantennes ook enigszins als „gewone" antennes werken, onaf
hankelijk van de stand van het raam. Er zijn verschillende middelen
bekend om het antenne-effect van een raamantenne te verminderen,
zoals afscherming, symmetrische schakeling, ofwel het gebruik van
een raam, dat slechts uit één winding bestaat en via een de spanning
omhoogtransformerende transformator aan het ontvangtoestel wordt
aangesloten (fig. 69). Voor nadere bijzonderheden hieromtrent ver
wijzen we naar Deel 4b.
Voor flatgebouwen is het meestal ondoenlijk, dat iedere bewoner een
eigen buitenantenne aanlegt. Men kan in dit geval één enkele buiten
antenne aanbrengen en deze via een afgeschermde kabel verbinden met
een aperiodieke versterker, die de spanning slechts weinig versterkt,
doch die wel een tamelijk groot vermogen kan leveren. De versterkte
hoogfrequente energie wordt dan via een verliesarme kabel verdeeld.
Deze kabel dient aan het einde te worden afgesloten met een weerstand,
die gelijk is aan de golfweerstand om een ongelijkmatige spanningsverdeling (staande golven, zie Deel 2, hfdst. III.D.2), te voorkomen.
Voor korte golven is een veel gebruikte antenne de dipoolantenne.
Deze bestaat uit twee even lange staven of draden, die in eikaars ver
lengde liggen en waarvan de aansluitingen naar elkaar toe zijn gekeerd.
De dipoolantenne is afgestemd wanneer de lengte van ieder dezer twee
delen een weinig korter is dan een kwart golflengte (zie Deel 4b).
De signaalspanning wordt hier verkregen tussen de twee helften van
de dipoolantenne en niet tussen een antenne-aansluiting en aarde. De
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Fig. 69. Het Philips-ontvangtoestel 902A met raamantenne. Het raam bestaat
uit slechts één winding en is met een transformator aan de ingangskring van
de ontvanger verbonden.

dipoolantenne wordt meestal met be
hulp van een dubbeladerleiding via een
spoel inductief met de eerste kring van
de ontvanger gekoppeld. De koppelspoel
is doorgaans voorzien van een middenca ty2
aftakking, die met aarde is verbonden.
Storende spanningen, die worden geinduceerd tussen de beide antennehelften of de beide leidingen tezamen en
aarde hebben dan geen uitwerking op
de eerste kring.
De ingangsweerstand van een afge
stemde dipoolantenne, die ongeveer ge
lijk is aan de stralingsweerstand, be Fig. 70. Stroomverdeling in een
draagt ongeveer 70 O. De stroom- kortgesloten, op zijn eerste reso
verdeling langs de antenne is bij be nantie afgestemde dipool in het
nadering sinusoïdaal, waarbij het maxi- • veld E. De effectieve waarde I
van de stroom is in het midden
mum in het midden ligt (zie fig. 70). maximaal en neemt, naar de
De effectieve hoogte, d.i. de verhouding einden toe, ongeveer volgens
tussen de in de antenne geïnduceerde een cosinuswet af:
spanning en de grootte van de elec1=1max cos (90° X 4 1/1),
trische veldsterkte, bedraagt
als ). de golflengte is.
htU- nHierbij is verondersteld, dat de antenne is opgesteld in de richting
van de electrische krachtlijnen, dus bij verticaal gepolariseerde golven
dient de antenne verticaal te worden opgesteld. In het horizontale
vlak heeft de dipoolantenne dan geen richteffect. In het verticale vlak
is echter wél richteffect aanwezig. Golven, die van boven of van be
neden komen, worden niet ontvangen.
Voor nadere bijzonderheden omtrent de eigenschappen van dipoolantennes zij weer verwezen naar Deel 4b.
Een dipoolantenne kan ook nog worden gebruikt voor golflengten,
die niet al te ver zijn verwijderd van zijn afstemgolflengte; voor golf
lengten, die veel groter zijn, wordt het opgevangen signaal zeer zwak;
hiervoor zijn „gewone”' antennes, waar het signaal ten opzichte van
aarde wordt benut, beter. Dit in aanmerking nemende, heeft men
antennesystemen („all-wave"-antennes) ontworpen, die voor het gehele
gebied van 10 tot 2000 m een goede signaalsterkte opleveren. Een
voorbeeld is in fig. 71 gegeven. Voor midden- en langegolf werken
beide dipoolhelften samen als T-antenne ten opzichte van aarde;
beide geleiders van de transmissielijn samen dienen als toevoer, die
het signaal via de bij deze golflengten vrij kleine impedanties van de
1 Ook hier houdt dus dit begrip effectieve hoogte geen verband met de hoogte,
waarop de antenne zich boven de aarde bevindt.
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Fig. 71. Antennesysteem voor alle omroepgolven van 10—2000 m. Bij korte
golven werkt de antenne als dipool en
veroorzaakt het signaal spanningsver
schillen tussen de draden a en b. De
loop van de stroom bij kortegolf is door
pijlen aangegeven. De spanning wordt
door middel van de primaire wikkeling 1, 2
oy
van
een
hoogfrequent-transformator
Oniv.
naar de secundaire wikkeling 3 door
gegeven, waarvan de ene aansluiting voor
kortegolf door de capaciteit C is geaard,
terwijl de andere aansluiting met de
•antennekletn van de ontvanger O is
verbonden. Een geaard scherm S gaat
capacitieve overdracht tegen. Voor de
ontvangst met de getekende liggende
dipool is het nodig, dat de electrische
veldsterkte van de korte golven een hori
zontale component heeft, hetgeen ge
woonlijk het geval is. Een storingsbron
met componenten in het kortegolffrequentiegebied, die aan een kant geaard kan worden voorgesteld en waarvan
de andere kant practisch dezelfde capaciteit tegen ieder van de dipoolhelften
en de bijbehorende draad a, resp. b heeft, wekt geen spanning over 3 op, maar
alleen over C. Deze spanning wordt door de spoel L voor hoge frequenties
zeer klein. De weerstand R dempt de in de buurt van het middengolfgebied
liggende eigenresonantie van L en C. Voor het midden- en langegolfgebied
vormen de spoelen 1, 2 en 3 practisch een kortsluiting, terwijl C een aan
merkelijke impedantie verkrijgt. Hier werkt de dipool als het horizontale stuk
en a en b samen als de toevoer van een T-antenne. De over C ten opzichte
van aarde staande spanning, die in dit gebied door L en R slechts weinig wordt
verminderd, komt practisch onverzwakt via 3 aan de antenneklem van de
ontvanger. Om ook in dit gebied ontstoring te bereiken, zou de transmissielijn
afgeschermd moeten worden.
spoelen 1 en 2, en verder via L en R, aan de hier vrij grote impedantie
van C doorgeeft. Via de hier verwaarloosbare impedantie van spoel 3
wordt de signaalspanning aan de antenneklem van de ontvanger toe
gevoerd. Voor korte golven bezit C een kleine impedantie; daarentegen
zijn de impedanties van de spoelen 1 en 2 en in het bijzonder van L
vrij groot. In de functie als T-antenne zal dus heel weinig signaal van
korte golflengte op de antenneklem komen. Maar een spanning, die
door een zenderveld tussen de twee helften van de dipool wordt op
gewekt, wordt via de hoogfrequenttransformator met de primaire
wikkeling 1 en 2 en de secundaire wikkeling 3 tussen antenne- en
aardkiem van de ontvanger gebracht, omdat de ene zijde van 3 via C
practisch is geaard. Wil men tevens in het midden- of langegolfgebied
een stormgsvermindering bereiken, dan dient men de transmissielijn
met een
— geaarde afscherming te omgeven.
Uitvoeriger beschouwingen over antennes vindt men in Deel 4b.
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DE KOPPELING VAN DE ANTENNE
AAN DE ONTVANGER
1. Inleiding
In hfdst. I hebben we vermeld, dat de inductieve antennekoppeling
met een grote koppelspoel de meest gebruikte antennekoppeling voor
het midden- en langegolfgebied is. Wij zullen deze antennekoppeling
hier uitvoerig bespreken. Daarna zullen we nog kort op de capacitieve
topkoppeling en de inductieve koppeling met een kleine koppelspoel
ingaan, die als verouderd zijn te beschouwen, en op de capacitieve
voetkoppeling, die speciaal bij afstemming door een variabele zelfinductie wordt toegepast. Tenslotte zullen wij nog enkele woorden
wijden aan de antennekoppeling bij kortegolf. Deze vraagt een af
zonderlijke behandeling, omdat in dit gebied de antenne niet meer in
hoofdzaak als een constante capaciteit kan worden beschouwd, maar
een sterk van de frequentie afhankelijke impedantie vormt. Wij be
handelen de antennekoppeling alleen voor het geval, dat tussen de
antenne en de eerste buis van de ontvanger slechts een enkele kring is
opgenomen. De uitbreiding van het gezegde voor een antennebandfilter kan men met weinig moeite afleiden uit hetgeen bij de bandfilterberekening is aangegeven.
2. Inductieve antennekoppeling met grote koppelspoel
voor het middens en het langegolfgebied
a. Principeschema
Het principeschema van de inductieve antennekoppeling met grote
koppelspoel is in fig. 72 aangegeven. Va is de wisselspanning, die in
de antenne ontstaat door een veld met de te ontvangen frequentie,
d.w.z. met die frequentie, waarop het geheel met behulp van de
variabele condensator C2 wordt afgestemd. Ca is de antennecapaciteit,
Lx is de „grote" koppelspoel, waarbij „groot" zegt, dat de resonantie frequentie van Lx met Ca lager is dan de laagste frequentie van het te
ontvangen gebied; L2 is de afstemspoel, r2 de weerstand van deze
laatste. De weerstand van de grote koppelspoel en van de antenne
kunnen wij verwaarlozen of, bij benadering, getransformeerd in r2
opgenomen denken. De zelfinductie van de antenne is in de practijk
meestal eveneens te verwaarlozen. De waarden van Lx en L2 zijn de
zelfinducties der spoelen afzonderlijk gemeten, d.w.z. wanneer de
keten, waartoe de andere spoel behoort, onderbroken is. De inductieve
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Fig. 72. Schema van een inductieve antennekoppeling. De kringspoel L2, waar
van de weerstand r2 is, wordt met behulp
van de draaicondensator C2 afgestemd.
Van C2 wordt de spanning V2 afgenomen,
die aan de hoogfrequentversterker wordt
toegevoerd. Met L2 is de antennekoppelspoel Lx inductief gekoppeld. Bij
en i
wordt de antennetoevoer resp. de aardleiding aangesloten. De combinatie antenne-aarde kan worden vervangen door
een spanningsbron met de spanning Va,
die de antennetoevoer in onbelaste toe
stand ten opzichte van de aardaansluiting
heeft, in serie met de antenne-impedantie,
die voor het midden- en langegolfgebied
met goede benadering kan worden voor
gesteld door de antennecapaciteit Ca.
De zelfinductie en de weerstand van de
antenne en de weerstand van Lx hebben
in deze frequentiegebieden meestal weinig
invloed en worden hier verwaarloosd.

.t
7|c2

73

) i i iL2ka
Va

o-r

5

-h

1

r2
§L2(t-k’)
o
O

L2(1-K’)
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Fig. 73.
Vervangingsscheina
voor fig. 72. De combinatie Lx,
L2, M is vervangen door een
ideale transformator, waarvan de
transformatieverhouding t is ge
geven door t- = k- L2/L|, en
waarbij parallel aan de secun
daire klemmen 3 en 4 is aan
gesloten Lo k2 en in serie er
mede Lo (1—k2). De werke
lijke aansluitingen van L, en L2
zijn in het vervangingsscheina
aangegeven met 1 en 2, resp.
5 en 6. De rest van het schema
is onveranderd.
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Fig* 75* Vereenvoudigd vervangingsschema voor
de inductieve antennekoppeling met „grote” koppel
spoel, afgeleid uit fig. 74. De zelfinductie Lx van
de „grote” koppelspoel is zo gekozen, dat de
resonantiefrequentie van de antenneketen, die ge
geven is door o)x2 Lx Ca = 1, laag is ten opzichte
van de met behulp van C2 ingestelde afstemfrequentie co. In dit geval is co Lx » Vco Ca, en wij
kunnen Lx t2 = L2 k2 in fig. 74 weglaten. Wij zien,
dat wij bij deze antennekoppeling te maken hebben
met de werkzame zelfinductie L2 (1 —k2), d.i. de
zelfinductie van de kringspoel bij kortgesloten
koppelspoel, terwijl de antennecapaciteit als serieqapaciteit in de kring wordt getransformeerd.

Tic,
V2

_ö_

Fig. 74. Vereenvouding
van fig. 73. De ideale
transformator is wegge
laten. De stukken van de
primaire keten zijn, na
transformatie, verbonden
met de secundaire klem
men 3 en 4. De spanning
Va in de primaire keten
moet dan worden ver
menigvuldigd met de
transformatieverhouding t
van de ideale transfor
mator, de zelfinductie L\
met t2 en de capaciteit
Ca met 1 /t2.
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koppeling tussen Lx en L2 is door k2 = M2/L1L2 gegeven, waar
bij M de wederzijdse inductie van Lx en L2 is. k is de koppelfactor;
k2 kan worden gemeten door Lx bij kortgesloten L2 of door L2 bij
kortgesloten Lx te meten; men verkrijgt dan nl. Lx (1—k2) resp.
Lo (1 — k2) onafhankelijk van de grootte van L2 resp. Lv
Voor een goede werking van de schakeling moet k2 niet te groot
worden; waarden van bv. 0,05 tot 0,15 voor het midden- en het langegolfgebied zijn gebruikelijk.
b. Vervangingsschema van de antennekoppeling
De gekoppelde spoelen Lx en L2 vormen samen een transformator.
Het electrische gedrag van transformatoren kan men het gemakkelijkst
met behulp van geschikte vervangingsschema’s overzien. Van de moge
lijke vervangingsschema's (zie Deel 2, hfdst. III.F.i) is die volgens
fig. 73 in dit geval het meest geschikt. Hierbij is de eindige zelfinductie van de werkelijke transformator in rekening gebracht door
een spoel met een zelfinductie L2 k2 parallel aan de secundaire wikke
ling van een ideale transformator en de spreiding door een zelfinductie
Lo (1 —k2). Deze laatste zelfinductie is gelijk aan de secundaire kortsluitzelfinductie, d.w.z. de secundaire zelfinductie, die bij kortsluiting
van de primaire wikkeling wordt gemeten. De transformatieverhouding t
van de ideale transformator wordt gegeven door t2 = kr L2/L1. t geeft
de verhouding van de secundaire spanning tot de primaire spanning
van de ideale transformator bij open secundaire keten aan: V20 = t Vy
Hetgeen aan de primaire klemmen 1 en 2 van de ideale transformator is
aangesloten, kunnen wij ook beschouwen als direct aan de secundaire klem
men 3 en 4 van deze transformator te zijn aangesloten, nadat de spannin
gen met t, de weerstanden en zelf inducties met t2, de stromen met i/t en
de capaciteiten met i/t2 zijn vermenigvuldigd. Wij komen zo tot fig. 74.
Terloops zij het volgende opgemerkt. In dit vervangingsschema
verkrijgen primaire en secundaire zijde een gemeenschappelijk stuk
tussen de klemmen 3 en 4. Uit de gelijkheid van dit gemeenschappelijk
stuk, achtereenvolgens opgevat als stuk van de primaire keten (Lx t2) en
als stuk van de secundaire keten (L2 k2), kan men de transformatiever
houding t van de ideale transformator afleiden, die bij dit vervangings
schema behoort en die anders niet zo gemakkelijk te onthouden is.
Wij zeiden, dat bij deze antennekoppeling een grote koppelspoel
wordt toegepast, d.w.z. dat de resonantiefrequentie cox van de primaire
keten, die door coj2 Lt Ca = 1 is bepaald, lager ligt dan de frequenties co
van het te ontvangen frequentiegebied, dat wij met C2 kunnen af
stemmen. Wij nemen voorlopig aan, dat Lx zo groot is, dat 0^ < < co.
In dit geval loopt practisch de gehele wisselstroom, die door C2 vloeit,
met de betrekkelijk hoge cirkelfrequentie co, in het vervangingsschema
door de condensator CJt2 en alleen een verwaarloosbaar klein gedeelte
door de zelfinductie Lx t2. Wij kunnen dan Lx t2 weglaten en komen
tot het eenvoudige vervangingsschema van fig. 75.
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c. De eigenschappen van de inductieve antennekoppeling
Fig. 75 is een kring, die aan een eenvoudige seriekring doet denken,
met een zelfinductie L2 (i — k2), een afstemcondensator C2, een dem
ping, die door r2 wordt bepaald en een spanningsbron t Vz, Afwijkend
is de in de kring als seriecapaciteit CJt2 getransformeerde antennecapaciteit. De resonantiefrequentie wordt bepaald door L2 (i — k2) en
de serieschakeling van C2 met CJt2. Moet dus deze antennekring gelijk
lopen met een tweede kring, waarvan de variabele condensator gelijk
is aan C2, dan moet de zelfinductie van deze tweede kring gelijk zijn
aan L2 gemeten bij kortgesloten Lv d.i. L2 (i — k2). Verder moet er
een seriecondensator met de waarde Ca/£2 in worden opgenomen.
De spanningsversterking, die een seriekring, bestaande uit een
wisselspanningsbron met de cirkelfrequentie co in serie met L, r en C
geeft, is bij afstemming, d.w.z. als co2 L C = i, gelijk aan wL/r, d.w.z.
de wisselspanning over de condensator is co L/r maal zo groot als die
van de spanningsbron. De versterking bij resonantie, ook wel de
opslingering genoemd, is dus gelijk aan de kwaliteitsfactor Q = o> L\r
van de kring.
In ons geval wordt de versterking bij benadering
V2/7a = k VLjL^c» L2 (i - k2)/r2

(i)

Noemen wij nu de secundaire kortsluitzelfinductie L2 (i — k2) = L,
r2/L2 (i — k2) = r/L, en de primaire kortsluitzelfinductie
(i — k2) =
= La, dan is volgens (i)

I

V2IVZ = k vX/La Q = tQ

!

(2)

Wij zeggen bij benadering, omdat V2 van C2 wordt afgenomen,
terwijl de formule nauwkeurig geldt voor de totale spanning over C2
en CJt2 in serie. Nu is CJt2 meestal groot ten opzichte van C2, zodat
de fout klein blijft. Bij de lage frequenties van het te ontvangen
frequentiegebied, waar C2 op een grote waarde wordt ingesteld en de
fout het grootst wordt, kan men desgewenst de spanningsdeling door
een factor
‘ CJt2

C2+CJt*
aan de rechterzijde van (i) en (2) in rekening brengen.
Bij de gebruikelijke spoelen is Q in het midden- en langegolfgebied bij benadering constant, zodat de versterking in dit gebied
practisch onafhankelijk is van de afstemming. Dat is de reden, waarom
in de regel deze antennekoppeling wordt toegepast.
____
Men kan de versterking opvoeren door t (= kV^2/^1 of = k VLILZ)
te vergroten. Aan dit streven wordt o.a. een grens gesteld, doordat
dan de ingetransformeerde seriecapaciteit CJt2 kleiner wordt, waardoor
het afstembare frequentiegebied aan de kant van de lage frequenties

;
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kleiner wordt. Bovendien worden aan de vergroting van t nog andere
grenzen gesteld, die er van afhangen, op welke wijze men t vergroot.
Wordt bv. k2 groter gemaakt, dan moet de werkzame zelfinductie
L2 (1 — k2) constant blijven; L2 en daarmede r2 worden dus groter,
waardoor de kwaliteitsfactor Q = ojL2(i—k2)/r2 kleiner wordt.
Wordt daarentegen t opgevoerd door Lx te verkleinen, dan nadert bij
gegeven antennecapaciteit de resonantiefrequentie van de antennekring
de lage frequenties van het te ontvangen gebied, waardoor althans
voor deze laatste frequenties het weglaten van Lx t2 in fig. 74 niet meer
geoorloofd is.
d. Nauwkeuriger beschouwing van de antennekring
Wij kunnen nu de invloed van de zelfinductie Lx t2 (fig. 74) nagaan,
zonder de overzichtelijkheid van het vervangingsschema fig. 75 te
verliezen. In fig. 76a is dat gedeelte uit fig. 74, waar gedeelten van
de primaire keten in voorkomen, afzonderlijk getekend. Wij zien een
spanningsbron, verbonden met twee impedanties, terwijl aan twee
punten van deze keten zich de klemmen 3 en 4 bevinden. Met behulp
van de stelling van Thévenin, zie Deel 2, hfdst. III.C.3, kan men
hiervoor het vervangingsschema vinden. Het bestaat uit een impedantievrije spanningsbron, in serie met de impedantie, die men tussen de
klemmen 3 en 4 kan meten, als de oorspronkelijke spanningsbron Va t
is kortgesloten (fig. 76b). Als spanning voor de nieuwe spanningsbron
moet men de spanning tussen de klemmen 3 en 4 van fig. 76a nemen.
De impedantie tussen de klemmen 3 en 4 is, indien we weer de resonantiefrequentie van de antenneketen cox = ilVLx Ca stellen,
I
I
t2 Li I Ca
_____________________________
j (O Li 4- I Ij co Ca
j co Cal t2 (1 — 1 / (O2 Li Ca)
_

I

~~ jcoCz/t2

____i_

(3)

(i — 0Jl2j(O2y

y 3

De impedantie, die in fig. 76b in
serie met de generator staat, kan men
dus met goede benadering voorstellen
door een condensator met een capaciteit
CJt2, indien co > > cox; als co maar weinig
groter is dan 0^,is deze capaciteit kleiner.
De spanning tussen de klemmen
3 en 4 is
____ jwLi____
Va t
jo>Li+ 1 Ij cu Ca
(4)
= Vat/(l — co,W

Fig. 76. Vervangingsschema (b)
voor de primaire keten uit
fig* 74 (a) mct gebruikmaking
van de stelling van Thévenin.
co is de frequentie van de in
de antenne opgewekte spanning;

Wij komen zo tot fig. 76b, die gelijkwaardig is met fig. 76a, en wij kunnen

frequentie van het antenne
circuit.
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^ Vj
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=
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fig. 75 tot een exact vervangingsschema
voor het oorspronkelijke schema fig. 72
omvormen, als wij de schakelelementen
C2 /
uit fig. 76b tussen de klemmen 3 en 4
r
7i V2
aanbrengen (zie fig. 77).
We zien, dat de geïntroduceerde span
V^Vat/ü-«?/»*)
ning naar lagere frequenties toe oploopt,
i
<l—£—__
als wij de resonantiefrequentie
van de
Fig. 77. Vervangingsschema antennekring niet veel lager dan de
voor de inductieve antenne laagste frequentie van het te ontvangen
koppeling met „grote” kop- gebied leggen. De geïntroduceerde serie
pelspoel, zonder verwaar capaciteit wordt bij lagere frequenties
lozingen. Dit schema ont
staat uit fig. 74 in combi kleiner, waardoor het afstembare frequentiegebied aan de kant van de lage
natie met fig. 76.
frequenties verder wordt beperkt, terwijl
bovendien het gelijklopen met andere kringen niet meer exact door een
constante seriecapaciteit kan worden bereikt. Tenslotte treedt nu bij
lage frequenties de bovengenoemde spanningsverdeling ten gevolge van
de seriecapaciteit nog sterker naar voren, zodat V2 minder oploopt
dan de geïntroduceerde spanning van de antenne.
Om te kunnen beoordelen, hoe wij deze antennekoppeling moeten
dimensionneren, dienen wij nog de invloed van antennevariaties te
beschouwen. De ontvanger moet gewoonlijk aan antennes met ver
schillende capaciteit kunnen werken, zonder dat de antennekring
ontoelaatbaar wordt verstemd en daardoor het gelijklopen met de
andere kringen wordt bedorven. Dit gelijklopen is nodig met het oog
op de versterking, de selectiviteit en de getrouwheid; de resonantiekromme van de hoogfrequentversterker als geheel mag niet scheef
worden. Daarom maakt men de koppeling met de antenne zwakker
dan om andere redenen, als kruismodulatie of ruis, toelaatbaar of
gewenst zou zijn.
Wij willen in het volgende nagaan, op welke manier men bij boven
genoemde schakeling aan bepaalde eisen in dit opzicht kan voldoen
en hoe groot bij de verschillende antennes de spanning V2 wordt.
1

(1-/(,)*)/ (1

e. De invloed van antennevariaties
Vervangingsschema met hallastcondensator. Om de invloed van an
tennevariaties te beperken, wordt voor het midden- en langegolfgebied
soms een ballastcondensator Cb met de antenne- en de aardkiem ver
bonden. Wij breiden onze schakeling van fig. 72 met dit element uit
en komen zo tot fig. 78, waaruit wij op de bovenbeschreven wijze het
vervangingsschema fig. 79 verkrijgen.
De parallelschakeling van de getransformeerde ballastcapaciteit met
de getransformeerde primaire zelfinductie vatten wij op als een effec
tieve ballastcapaciteit van de waarde (Cb — i/a>2 L\)/*2. Immers, de
impedantie van de parallelschakeling is
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t2
t2Lil Cb___ =__________________
jwLi + i/;wCb
j co (Cb — i/co2LiY
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(5)

waarin oj de frequentie van de antennespanning Va is, waarop het
geheel met behulp van de draaicondensator C2 wordt afgestemd. Wij
vervangen nu weer de tussen de punten 3 en 4 aangesloten stukken
van de primaire keten volgens Thévenin door een spanning V tussen
deze punten in serie met de inwendige impedantie.
Deze spanning is wegens de spanningsverdeling tussen Ca en de
zoeven aangegeven effectieve ballastcapaciteit

Ca

(6)

V “ Vat Ca + (Cb — I /o>2Li)'

terwijl de inwendige impedantie uit de getransformeerde parallel
schakeling van Ca en de effectieve: ballastcapaciteit bestaat. Wij komen
zo tot het uiteindelijke vervangingsscliema fig. 80, dat wij met een
voudige benamingen in fig. 81 terugvinden. Bij dit laatste schema
Y

-LPa

1—°—rlfh

—rAr
8

Cb

C2

o

V2

Ca/t9

Fig. 78. Inductieve antennekoppeling
met toevoeging van een ballastcondensator Cb, parallel aan de koppelspoel.
Door Cb wordt de invloed van antennevariaties op de afstemkring ver
kleind.

c±'
7
/
Cb/t9 gut9.

4=

o-U>k’
o

t9=k«l2/l,

Vervangingsschema voor
Fig- 79fig. 78. Fig. 79 ontstaat uit fig. 78 op
dezelfde wijze als fig. 74 ontstaat uit
fig- 725

L2(l-ks)

o
O,
O -

c2«U

Ca/t*]3

V2

r2

Win

e
v2

C:

/

/
V2

©VatCa+^b-IA)2Ll)

%
4

t9=k\2/L,

Fig. 80. Verdere omvorming van het vervangings
schema fig. 79 met behulp van de stelling van
Thévenin. Dit schema is geschikt, om de invloed
van antennevariaties op de inductieve antenne
koppeling met grote koppelspoel te bespreken.

Fig. 81. Het vervangings
schema van fig. 80 met
eenvoudige benamingen.
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dienen wij echter te bedenken, dat zowel Cs als V van de afstem frequentie afhankelijk zijn; bij de lage frequenties van het gebied kan
Cs kleiner en V groter zijn dan bij de hoge.
Verstemming door antennevariaties in afhankelijkheid van de afstemfrequentie. Als wij op een bepaalde frequentie met behulp van C2
hebben afgestemd, terwijl wij bv. aan Ca de capaciteit van de normale
kunstantenne geven (d.i. een gemiddelde waarde voor normale antennes,
zie Deel 7b, hfdst. VII), nl. 125 pF, dan mag de afstemming van de
kring maar over een bepaalde frequentie-afstand Aoj variëren, als wij
aan Ca de uiterste waarden Ca min en Ca max, toekennen die practisch
voorkomen. Als uiterste in de practijk voorkomende waarden voor de
antennecapaciteit kan men 50 resp. 500 pF aannemen.
Nu wordt geëist, dat deze verstemming Aoj in het gehele door
middel van C2 afstembare frequentiegebied niet groter is dan een
bepaald bedrag, waarbij men bij de hoge frequenties van het frequentie
gebied wegens de slechtere kwaliteit van de kringen, waardoor de
resonantiekrommen breder zijn, iets meer kan toelaten dan bij de
lage frequenties.
Om na te gaan, bij welke frequentie van het gebied de verstemming
tengevolge van een verandering dCa=Camax
min van 4e
antennecapaciteit het grootst is, schrijven wij de verstemming op in
afhankelijkheid van de overeenkomstige verandering van i/Cs in fig. 81.
Bij resonantie is
oj

r

1

L------- ^ = o,
o) C

waarbij in ons geval

_L = J_ 1 _L
c
C2 Cs*
Voor kleine verstemmingen, waar het hier om gaat, kunnen wij de
verandering der resonantiefrequentie, d.w.z. de verstemming Aoj, gelijk
stellen aan 1
1

Aoj = V2 —7
oj L\ Cs min

Cs max

(7)

Het blijkt, dat de verstemming omgekeerd evenredig is met oj,
als Cs min en Cs max onafhankelijk van de frequentie zijn. Nu is
Cs = {Ca + (Cb — 1loj2Li)}lt2. Bij hoge frequenties van het gebied
wordt i!oj2Lx verwaarloosbaar klein. De van antennevariaties onaf
hankelijke term Cb — 1/w2 Lx is dus bij hoge frequenties groter dan
bij lage, waardoor een antennevariatie bij hoge frequenties minder
1 Met behulp van de differentiaalrekening kan men (7) als volgt afleiden:
a> = VÏÏLC; d(old{i/C) = l/2 VCjL = 1/(2 wL); Aoj = 1/(2 oj L) A(i/C) =

= —L_ (_ï.

2 OJ L \ Cs n

Cs max
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variatie van Cs veroorzaakt dan bij lage. Kiezen wij dus de groot
heden van onze schakeling zo, dat de verstemming tengevolge van
antennevariaties bij de laagste voorkomende afstemfrequentie de toegelaten waarde heeft, dan is zij voor de rest van het frequentiegebied
vanzelf klein genoeg.
Keuze van de schakelelementen in verband met de verstemming. Als
wij de waarde van Cs (vergelijk fig. 80 en 81) in vergelijking (7) zetten,
verkrijgen wij:
{Ca max + (Cb — llwlLJY {Gamin + (Cb-1l<o2Lj}
t2 =2co Aco L—
A Ca
Wij onderstellen, dat de werkzame zelfinductie L, de laagste fre
quentie co van het gebied en de toelaatbare kleine verstemming Aco
zijn gegeven. Wij nemen voor Ca min, Ca max en dCa = Ca max +
— C a min de practisch voorkomende waarden aan. Als wij nu verschillende waarden voor de effectieve ballastcapaciteit Cb — 1 /co2 Lx
kiezen, dan is de wegens de verstemmingseis erbij behorende transformatieverhouding t gegeven door (8).
Nemen we voor de antenne Ca mjn = 50 pF, Ca max = 500 pF,
dus A Ca = 450 pF; als laagste practisch nog gebruikte afstemfrequentie
in het middengolfgebied ƒ = 550 kHz; als toelaatbare verstemming
Af = 7,2 kHz (van + 3,6 tot — 3,6 kHz) en als werkzame zelfinductie
L = L2 (i — k2) = 196,5 //H, dan vinden we uit form. (8) t2 als
functie van de effectieve ballastcapaciteit Cb — 1 /co2 Lv zoals in fig. 82
is aangegeven.
De spanning in afhankelijkheid van de antennecapaciteit. Als wij een
bepaalde effectieve ballastcapaciteit gekozen hebben en de bijbehorende
door de verstemmingseis bepaalde maximaal toelaatbare t2 uit fig. 82
hebben afgelezen, dan kunnen wij met behulp van (6) berekenen,
hoe de in de kring geïntroduceerde spanning V verandert als wij bij
gegeven antennespanning V\ en constante frequentie de antenne
capaciteit van Ca min tot Ca max laten toenemen. De uitkomsten van
deze berekening zijn weergegeven in fig. 83, waar de spannings
verhouding F/Fa is uitgezet als functie van de antennecapaciteit Ca
voor verschillende waarden van Cb — 1 /co2 Lx als parameter.
Geven wij aan de effectieve ballastcapaciteit Cb — 1/w2 Lx een be
trekkelijk grote positieve waarde, dan heeft de antennevariatie een
relatief kleine invloed op Cs in de kring van fig. 81. Wij kunnen dus
vast koppelen, d.w.z. de transformatieverhouding groot kiezen, zoals
ook uit fig. 82 blijkt. Dit komt aan de in de kring geïntroduceerde
spanning ten goede. Aan de andere kant daarentegen krijgen wij in
de primaire keten een sterkere spanningsdeling, zoals uit (6) is te zien.
Deze spanningsdeling wordt vooral bij kleine antennecapaciteit merk
baar. Het gevolg is een naar grote antennecapaciteit toe oplopende
spanningsverhouding 7/Fa (zie fig. 83).
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Fig. 82. Toelaatbare transformatieverhouding t voor verschillende waarden
van de combinatie van ballastcapaciteit Cb en zelfinductie Lx van de antennekoppelspoel, als een maximale verstemming Af van de op ƒ afgestemde afstemkring bij een bepaalde variatie van de antennecapaciteit Ca mag optreden.
Uitgezet is t2 als functie van Cb — 1/eo2 Lx.
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Fig. 83. Verhouding van de in de afstemkring getransformeerde seriespanning V
en de antennespanning Va als functie van de antennecapaciteit voor verschillende
waarden van Cb — 1/co2 Lx dus met Cb — 1/w2 Lx als parameter.
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Wordt de effectieve ballastcapaciteit gelijk aan nul gemaakt, dan
treedt geen spanningsdeling meer op, waardoor dan ook de invloed
van de antennecapaciteit op de spanningsverhouding V\V\ is ver
dwenen. Uiteraard moet hier de transformatieverhouding kleiner worden
gekozen dan in het vorige geval, omdat de relatieve variatie van Cs
groter is geworden.
Kiezen wij een negatieve waarde voor Cb — i/oj2 Lv dan gaat de
spanningsdeling in de primaire keten over in versterking door resonantie, die bijzonder bij kleine waarden van de antennecapaciteit
merkbaar wordt. Anders gezegd, de resonantiefrequentie van de pri
maire keten, gevormd door
en Ca + Cb, verschilt minder van de
afstemfrequentie co. Bij kleine waarden van Ca ligt deze resonantie
frequentie dicht bij de afstemfrequentie (d.i. 550 kHz), waardoor het
oplopen van VjV^ bij kleine waarden van de antennecapaciteit tot
stand komt. De transformatieverhouding moet in dit geval bijzonder
klein worden genomen, om de verstemming niet groter dan de toe
laatbare waarde te laten worden.
De keuze van de effectieve ballastcapaciteit. In de practijk ontstaat in
antennes met kleine capaciteit meestal een kleine spanning en in grote
antennes een grote spanning. (Antennes met afgeschermde invoer, die
gewoonlijk een grote capaciteit met een kleine spanning verenigen,
laten wij buiten beschouwing.) Men zou daarom geneigd zijn, voor
onze antennekoppeling een negatieve waarde voor de effectieve ballast
capaciteit te kiezen om zo de kringspanning V voor kleine antennes
ten koste van die bij grote antennes op te voeren.
Dit zou zonder meer aan te bevelen zijn, als wij met maar één
afstemfrequentie te maken hadden. De bepalende grootheden van onze
schakeling worden wel zo gekozen, dat de verstemming tengevolge
van antennevariatie bij de laagste afstemfrequentie niet groter wordt
dan de toegelaten waarde, omdat ze dan bij alle afstemfrequenties in
orde is; de in de kring geïntroduceerde spanning dient echter bij
alle afstemfrequenties zo groot mogelijk te zijn, en wel bijzonder bij
kleine antennes.
Het gedrag bij hoge afstemfrequenties. Kiezen wij, om bij kleine
antennes een hoge kringspanning V te verkrijgen, bv. een negatieve
ballastcapaciteit, waarbij dus 1/w2 Li bij de laagste afstemfrequentie
een grote waarde heeft, dan verkrijgen wij, als wij de schakeling
op een signaal met hoge frequentie afstemmen, een andere spanningsverdeling volgens (6), omdat de invloed van de term 1/co2 Ll
kleiner is geworden of practisch is verdwenen (vergelijk fig. 84, waar
men voor een gekozen Lx de waarde van 1/w2 Lx voor 550 en voor
1500 kHz kan aflezen). Terwijl dus de kleine waarde van t2 blijft
behouden, die men wegens de verstemmingseis bij 550 kHz moest
nemen, omdat daar de effectieve ballastcapaciteit Cb
i/co2 LY een
kleine waarde had, krijgt men dan bij 1500 kHz met de ongunstige
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spanningsdeling te maken, die bij
een belangrijk grotere effectieve ballastcapaciteit (namelijk slechts wei
70
nig kleiner dan Cb) hoort. De
afhankelijkheid van V/V,a van de
antennecapaciteit krijgt dus bij
4P|— \
1500 kHz het ongunstige verloop,
(gjaTt V 550kHz
30
dat in fig. 83 bij een grote posi
20
tieve effectieve ballastcapaciteit be
1500kHz
hoort, terwijl de hoogte van deze
IO
VT--j
j
H-T
kromme boven de abscis, d.w.z.
23456789 lOmH
V/Va, wegens de kleine t belangrijk
_o
j
,
lager
wordt.
Fig. 84.
Waarde van de term
t ro oez
o •
__
i/«= L, als functie van L, voor de
^ flg; 85, 86 en 87 is de spanmngshoogste en de laagste frequentie verhouding V/Va als functie van de
van het middengolfgebied.
antennecapaciteit uitgezet voor drie
verschillende waarden van de zelfinductie L1 van de antennespoel. In fig. 85 en 86 is L1 op 1 resp.
4 mH gesteld, terwijl in fig. 87 LY onbepaald, maar zo groot is aan
genomen, dat ook bij de laagste afstemfrequentie de term 1 /co2 Ll
verwaarloosbaar klein blijft ten opzichte van Ca min + Cb.
In deze figuren wordt voor verschillende waarden van Q> als para
meter met behulp van (8) de met het oog op de verstemming bij 550 kHz
toelaatbare transformatieverhouding t berekend. Door substitutie van
deze waarden in (6) kunnen de krommen voor 550 kHz worden be
rekend. Als t is vastgesteld, is daardoor bij gekozen L1 ook k2 gegeven:
pf

pro

t2 =

k2L2_
Li

k2 =

k2

r-, dus

1—k2 Li
1

1 + L/(Li t2)

(10)

In fig. 85 en 86, waar L, is gegeven, is bij iedere Cb de bijbehorende
k2 aangegeven.
Als de zo vastgelegde schakeling op een hogere frequentie, bv.
1500 kHz, de hoogste frequentie van het middengebied, wordt afgestemd, dan wordt bij gelijke t de spanningsverhouding V\Va kleiner,
omdat in (6) de van de frequentie afhankelijke term 1/co2 Ll kleiner
wordt. De voor deze frequentie geldige krommen zijn gestippeld ge
tekend. Fig. 87 vertoont uiteraard maar één schaar krommen, omdat
hier de van de frequentie afhankelijke term als nul werd aangenomen.
Wij zien, dat bij een kleine primaire zelfinductie (1 mH, fig. 85)
de voor 550 kHz aanbevelenswaardige kromme voor Cb = 60 pF bij
1500 kHz in een kromme overgaat, die voor geen enkele van de be
schouwde antennecapaciteiten een grote spanningsverhouding vertoont,
terwijl juist bij kleine antennes, die het meest worden gebruikt, de
spanningsverhouding bijzonder klein wordt. Men moet er bovendien
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Fig. 85. Verhouding van de in de afstemkring getransformeerde seriespanning V
tot de antennespanning Va als functie van de antennecapaciteit Ca bij een
waarde van de zelfinductie van de koppelspoel Lx — 1 mH voor verschillende
waarden van de ballastcapaciteit Cb. De bij elkaar behorende waarden van Cb
en de koppelingsfactor k- zijn zo gekozen, dat aan de in fig. 82 aangegeven
verstemmingseis bij ƒ = 550 kHz wordt voldaan {i2 = k- LJL^ L = L» (1 —/c2)}.
De met deze dimensionnering ontstane V/Va is voor ƒ = 550 en 1500 kHz

aangegeven.
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Fig. 87. Als fig. 85, echter voor Lx zo groot, dat voor alle
frequenties co van het middengolfgebied Lx (Ca + Cb) >> 1 /w2.
om denken, dat wegens het met toenemende frequentie snel kleiner
worden van de term 1/w2 Lx voor de meeste afstemfrequenties de
spanningsverhoudingskrommen meer op die bij 1500 kHz dan op die
bij 550 kHz lijken.
Bij een grotere primaire zelfinductie (4 mH, fig. 86) wordt dit beter.
De spanningsverhouding voor 550 kHz bij een Cb van bv. 10 pF is bij
kleine antennes weliswaar iets lager dan bij Lx = 1 mH en Cb = 60 pF,
maar voor grotere antennes blijft deze waarde goed, en voor 1500 kHz
is de waarde en het verloop veel gunstiger. Een Cb kleiner dan 10 pF
is in de practijk wegens de eigencapaciteiten der spoelen en de capaci
teiten der overige schakelelementen meestal niet te bereiken.
Bij een zeer grote primaire zelfinductie (fig. 87) worden de krom
men voor de spanningsverhouding voor alle afstemfrequenties dezelfde.
Een oplopen voor 550 kHz bij kleine antennes is niet meer te bereiken,
omdat de resonantiefrequentie van de antennekring ver onder het
afstemgebied ligt. Maar de krommen verlopen op een bijzonder hoog
niveau.
In onderstaande tabel zijn enkele waarden van V/Vz bijeengebracht,
die voor de uiterste waarden van de afstemfrequentie ƒ en de antennecapaciteit uit fig. 85 tot 87 zijn overgenomen en wel bij de zo juist
als voorbeeld gekozen waarden van de ballastcondensator Cb.
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Door 4 mH in plaats van 1 mH te nemen voor Lv schiet men bij
1500 kHz en dus bij de meeste afstemfrequenties behoorlijk op, en
wel bijzonder bij kleine antennes. Een verdere vergroting van Lx geeft
niet veel verbetering meer.
Conclusies. Wij hebben gezien, dat het gunstig is, geen ballastcondensator en een relatief grote primaire zelfinductie Lj te gebruiken.
Aan het vergroten van de primaire zelfinductie zijn zekere grenzen
gesteld. Bij behoud van een bepaalde transformatiever houding moet
nl. een vergroting van de primaire zelfinductie gepaard gaan met een
vergroting van de koppelingsfactor, hetgeen in de practijk niet on
beperkt mogelijk is. Ook kan bij vastere koppeling de demping van de
transformator, d.w.z. de waarde van r/L van het geheel, groter en te
ongunstig worden. De in ons voorbeeld gegeven waarde van Lx = 4 mH
voor het middengolfgebied is dan ook een bruikbaar compromis.
Een verandering van k2 bij gelijkblijvende Cb,
en L beïnvloedt
alleen de in de kring geïntroduceerde spanning en de verstemming bij
antennevariatie, maar niet de afhankelijkheid der kringspanning van de
antennecapaciteit, d.w.z. het verloop der krommen van fig. 85 tot 87.
Uit de berekende spanningsverhouding VIVa kunnen wij de uit
eindelijk door de antennekring bewerkte versterking V2/Va krijgen,
door V/Va met de Q (= co L/r) van de kring te vermenigvuldigen, als
de kring met de desbetreffende antennecapaciteit getrimd is. Voor
andere antennecapaciteiten moet de spanningsvermindering door ver
stemming normaal uit de kringkwaliteit worden berekend. Verder
moeten wij bij de lage afstemfrequenties eventueel nog de spanningsdeling tussen de afstemcapaciteit C2 en de geïntroduceerde seriecapaciteit Cs in rekening brengen (voor de waarde van Cs zie fig. 80 en 81).
De antennespoel voor het langegolfgebied. Voor het langegolfgebied is
de laagste afstemfrequentie 155 kHz. Voor de werkzame zelfinductie is
L = L2( 1 — k2) = 2,25 X io~3 H een practische waarde. Als toelaat
bare verstemming bij antennevariatie kiezen wij met het oog op de
betere kwaliteit der hoogfrequentkringen Af = 6,4 X io3 Hz. Willen
wij nu voor dit gebied bv. de met Lx = 4 mH en Cb = 10 pF uit
fig. 86 bij de laagste frequentie overeenkomende kromme van de
spanningsverhouding verkrijgen, dan zal co2 Lj nu bij 155 kHz dezelfde
waarde moeten hebben als voorheen bij 550 kHz, d.w.z.
ii = 4X (55o/i55)2 = 50 mH,
Voor de transformatieverhouding verkrijgen wij met behulp van (8)
(bij middengolf was t2 = 2,59 X io~3)
t2 = 2,59 X io~3

vi55xMv 2.250
550 7,2 196,5

waaruit met behulp van (10) volgt: kr = 0,142.

7,45 X io~3,
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De spanningsverhouding VI Va uit fig. 86 moet met de verhouding
van de waarden van t worden vermenigvuldigd, om voor langegolf
geldig te zijn, d.w.z. met V7,45/2,59 = 1,7. De gestippelde krommen
gelden dan voor 155 X 1500/550 = 423 kHz.
ƒ. Combinatie met capacitieve topkoppeling
Door de nabijheid van de resonantiefrequentie van de antennekring
wordt de versterking aan de lage kant van het frequentiegebied op
gehaald. Om ook de versterking van de frequenties aan de hoge kant
van het frequentiegebied te verbeteren kan men nog een extra capa
citieve koppeling aanbrengen, door de top van de antennespoel met
de top van de afstemspoel door een condensator te verbinden (Ct in
fig. 88). De capaciteit van deze condensator wordt klein gekozen ten
opzichte van de laagste capaciteitswaarde van de afstemcondensator,
dus enkele pF. Opdat deze capacitieve koppeling en de inductieve
koppeling elkaar ondersteunen, moet antenne-aarde bij de antenne
spoel Lj andersom worden aangesloten dan top-aarde van de kringspoel L2, verondersteld dat beide spoelen dezelfde wikkelrichting
hebben. Deze manier van aansluiten is steeds aan te bevelen, omdat
er al vanzelf capaciteit tussen de koppel- en de kringspoel aanwezig
zal zijn. Zou men de spoel Lx andersom aansluiten, dan werken de
inductieve en 'de capacitieve koppeling elkaar tegen.
Deze topkoppeling brengt nadelen met zich mede. Ze beperkt het
afstembare frequentiegebied nu ook aan de kant van de hoge fre
quenties, door de nul capaciteit, dus de capaciteit parallel aan de afstem
condensator, te vergroten. Immers, Ct is via de antennecapaciteit met
aarde verbonden. Verder wordt de verafselectiviteit voor frequenties
boven het frequentiegebied verslechterd, waarop wij direct nog nader
zullen ingaan. De extra capacitieve topkoppeling wordt daarom in
supers met een enkele intennekring niet toegepast, omdat daardoor het
ontstaan van fluittonen in de hand wordt gewerkt. Bij een antennebandfilter valt dit bezwaar weg, als men een capacitieve koppeling
tussen de toppen van de eerste en de tweede afstemkring vermijdt.
Door de resonantie van de antenner2
koppelspoel met de antennecapaciteit worden
TT II
frequenties in de buurt van de resonantie
kCt
frequentie van deze combinatie versterkt,
o M p
/ althans minder verzwakt dan gewenst is. In
L,§
O
O
71c2 een super kunnen bijzonder sterke storingen
optreden, als deze resonantiefrequentie on
geveer met de gebruikte middenfrequentie
Fig. 88. Inductieve an- overeenkomt. Men kan deze resonantie door
tennekoppeling met grote een parallelweerstand tussen de aansluitingen
koppelspoel gecombineerd van de antennekoppelspoel dempen, zonder
met een capacitieve top
koppeling met behulp van de kwaliteit van de afstemkring noemens
waard te bederven.
C\.
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g. Verafselectiviteit
Het is wenselijk, dat de antennekring frequenties, die ver boven en
ver beneden het te ontvangen gebied liggen, niet doorlaat, d.w.z. voor
ƒ -> o of 00 dient de versterking tot nul te naderen. Anders kunnen
signalen, veroorzaakt door sterke storende zenders, waarvan de fre
quentie ver van de afstemfrequenlie ligt en voor welker onderdrukking
het aantal afstemkringen in de ontvanger op zich zelf toereikend zou
zijn, met zodanige sterkte tot de eerste buis doordringen, dat storingen
door kruismodulatie of fluittonen worden veroorzaakt.
Ter beoordeling van de verafselectiviteit van onze antennekoppeling
beschouwen wij het vervangingsschema van fig. 74. Voor zeer hoge
frequenties nadert de impedantie van C2]t2 tot nul en die van Lx t2
tot oneindig, d.w.z. de volle spanning Va t komt tussen de punten
3 en 4 te staan. Maar dan wordt deze spanning verdeeld over L2 (1 — k2),
waarvan de impedantie met w oploopt, en C2, waarvan de impedantie
met toenemende co kleiner wordt. V2 wordt dus evenredig met co2
verzwakt en nadeit tot nul voor co —> 00.
Voor zeer lage frequenties daarentegen gaat de impedantie van
Cgjt2 naar oneindig en die van Lx t2 naar nul; de spanning tussen
3 en 4 wordt dus ?\ omgekeeid evenredig met co2 verzwakt; verder komt
deze spanning dan ten volle op C2 te staan, omdat de impedantie van
L.. (1 — k2) naar nul en die van C2 naar oneindig gaat bij dalende co.
Bij deze schakeling is dus zowel voor de zeer hoge als voor de zeer
lage frequenties de verafselectiviteit bevredigend.
Zoals gezegd, bederft een extra capacitieve topkoppeling de veraf
selectiviteit voor hoge frequenties. Dit is aan de hand van fig. 88 in
te zien. Voor zeer hoge frequenties wordt wegens de spreidingszelfinductie [in ons vervangingsschema fig. 74 door L2 (1 — k2) ver
tegenwoordigd] via Lj en L2 practisch geen wisselstroom naar C2
doorgegeven, en dus ook geen spanning over C2 opgewekt. Maar via
Ct komt bij hoge frequentie een spanning op C2 te staan, die uit de
spanningsdeling tussen Ca, Ct en C2 volgt.
3. Enkele andere antennekoppelingen voor
middens en langegolf
Wij zullen nog kort de eigenschappen van enkele eenvoudige antenne
koppelingen aangeven, die wegens hun minder bevredigende eigen
schappen weinig worden toegepast.
a, Capacitieve topkoppeling
De antenne is via een betrekkelijk kleine capaciteit Ct met de top
van de afstemkring verbonden (fig. 89a). Wij noemen Ck de serieschakeling van Ct met de antennecapaciteit Ca en vervangen de schake
ling, gevormd door 7a, Cken C tussen de punten 1 en 2 volgens Thévenin
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Fig. 89. Antennekoppeling, uitgevoerd als
capacitieve topkoppeling (a) en het bijbehorende vervangingsschema (b), eruit ontwikkeld met behulp van de stelling van
Thévenin, waarbij Ck de serieschakeling van
Ca en Ct voorstelt.

door de in fig. 89b aan
gegeven gelijkwaardige scha
keling, gevormd door de
spanning Ka Ck/(C+Ck) in
serie met de impedantie van
Ck en C parallel. De ver
sterking van de kring bij
resonantie is dan
V
Ck
Q .. (n)
Va~ C+Ck
,q = M jr/r\ Hierbij is de
vv
kleine spanning over r ver
waai loosd, omdat in de practijk r < < co L.

C + Ck is de variabele afstemcapaciteit van de kring. Wegens de
resonantievoorwaarde co2 L (C + Ck) = 1 verloopt deze capaciteit in
het afstemgebied evenredig met 1/co2. Als Q constant is, is dus de
versterking evenredig met co2, dus bij 1500 kHz negen keer zo groot
als bij 500 kHz. De capaciteit Ck beperkt het afstembare gebied aan
de kant van de hoge frequenties. De verafselectiviteit is voor hoge
frequenties slechts, zoals onder 2,g is aangetoond. Voor co —> 00 ver
krijgen wij een constante versterking V/V^ = Ck/(C + Ck). Voor lage
frequenties is de verafselectiviteit goed. Voor co —> o verandert V
evenredig met co2. Een voordeel is, dat er geen extra ei genresonantie
van de antennekring optreedt, althans zolang de antenne als capaciteit
kan worden beschouwd. De beschouwing van het gedrag bij antennevariaties laten wij aan de lezer over.
b. Inductieve antennekoppeling met kleine koppelspoel
Antenne en aarde zijn met een kleine koppelspoel verbonden, die
inductief met de kringspoel is gekoppeld (fig. 90). De resonantiefrequentie coj, van de antenneketen (cox2
Ca = 1) ligt hoger dan de
hoogste frequentie van het te ontvangen gebied. Zoals bij de uitvoerig
besproken inductieve koppeling met grote spoel gaan wij van het
schema van fig. goa over tot het vervangingsschema van fig. 90b, door
het ook toen gebezigde vervangingsschema voor de transformator
(Ll£ W, k2) te gebruiken. Door de stelling van Thévenin voor de
stukken van de antenneketen tussen de punten 1 en 2 toe te passen,
verkrijgen wij het schema van fig. 90c. In het uiteindelijke schema van
ng. god worden dan enkele elementen met behulp van de resonantieactor 1/(1 __ a>2/cöx2) resp. — i/(cox2/co2 — 1) beschreven. Als wij nu cov
e resonantiefrequentie van de antenneketen, groot ten opzichte van
e atstemfrequentie o onderstellen, wordt de eerstgenoemde factor
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practisch gelijk aan één, de tweede bij benadering gelijk aan — co2/co12 =
= — co2 Lx Ca. De werkzame zelfinductie bij inductieve koppeling
met „kleine" antennespoel is dus practisch L2, terwijl wij met een
„grote" antennespoel practisch L2 (1 — k2) hadden. Dit kunnen wij
ook zo zeggen, dat de antennecapaciteit bij de afstemfrequentie bij
benadering een kortsluiting vormt, voor een „grote" antennespoel,
terwijl een „kleine" antennespoel practisch weinig erdoor wordt belast,
d.w.z. open blijft.
De in de kring geïntroduceerde spanning wordt dan — Va t co2 Lx Ca,
en loopt dus evenredig met co2 op. De versterking bij resonantie wordt
verkregen, door dit getal met Q = co L2lr2 te vermenigvuldigen. Om
dat Q in de practijk bij midden- en langegolf ongeveer constant is,
loopt dus ook de versterking met co2 op, evenals bij de capacitieve
topkoppeling.
Het afstemgebied wordt aan de kant van de hoge frequenties be
perkt, als bij hoge frequenties de factor 1/(1 —co2/col2) merkbaar groter
dan 1 wordt; k2 L2 wordt dan schijnbaar groter. De verafselectiviteit
is in orde: bij zeer lage frequenties zorgt de spanningsdeling tussen
Ca en Lx er voor, dat de spanning op Lx evenredig met co2 daalt; voor
zeer hoge frequenties staat wel de volle antenne^panning op Llf doch
V vermindert dan door de spanningsdeling tussen L2 (1 — k2) en C2
evenredig met co2. Er treedt echter een extra resonantie op boven het
frequentiegebied.
Opgemerkt zij, dat bij afstemming door middel van een capaciteitsvariatie in het algemeen een inductieve koppeling bij dezelfde ver
sterking het afstembare gebied minder beperkt dan een capacitieve.
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Fig. 90. Inductieve antennekoppeling met behulp van
een „kleine" koppelspoel.
a. schema; b. vervangingsschema voor a, door toe
passing van het bij fig. 73
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c. Capacitieve voetkoppeling

x

Bij de capacitieve voet
koppeling wordt de antenne
Cs
aan de afstemkring gekop
L
pL
peld via een koppelcondenca+cs /P
je
sator Cs, die betrekkelijk
bj
groot is ten opzichte van de
a)
vereiste afstemcapaciteit (zie
Fig. 91. Antennekoppeling, uitgevoerd als
capacitieve voetkoppeling. De afstemming fig. 91). Deze koppelcondengeschiedt door een variabele zelfinductie L. sator is in serie geschakeld
Cs is de koppelcondensator, die meestal met de kringcapaciteit C en
enige malen zo groot is als de afstem aan de aardkant, de „voet”,
capaciteit C, om de invloed van variaties van
de antennecapaciteit Ca op de afstemming in de kring opgenomen. Met
klein te houden, a. schema; b. vervangings- behulp van de stelling van
schema.
Thévenin verkrijgen wij uit
fig. 91a het vervangingsschema fig. 91b. Wij zien een serieresonantiekring, waarvan de ver
sterking gegeven is door

-IpT

4=ca

K/7a=cITQ ~ = QCJ(ca + cs)

(12)

Bij deze koppelmethode stemt men de kring af met de variabele zelf
inductie L, waarbij de capaciteit C niet wordt gevarieerd. De ver
sterking verloopt dus als functie van de frequentie zo als Q, d.w.z.
is in het gehele frequentiegebied vrijwel constant, hetgeen gewenst is.
De verafselectiviteit is voor lage frequenties bevredigend (V/Va is on
geveer evenredig met co2 voor co -> o), voor hoge daarentegen niet {V/V^
= const. voor o —>- 00).
4. Antennekoppeling voor kortegolf
Bij kortegolf is de lengte van de antenne niet meer klein ten opzichte van
de golflengte. Als zij ongeveer V4 golflengte lang is, vertegenwoordigt zij
een weerstand van enkele tientallen ohm; is zij ongeveer V2 golflengte
lang, dan vertegenwoordigt zij een weerstand van enkele duizenden ohm.
Bij andere lengten is de impedantie van de antenne gelijkwaardig met die
van een weerstand en een zelfinductie of met die van een weerstand en
een capaciteit, waarbij de waarde van de weerstand tussen genoemde be
dragen ligt. Dergelijke waarden kan men dus verkrijgen, als men ver
schillende antennes met één frequentie meet of als men één antenne met
de verschillende frequenties van de kortegolfgebieden meet. Als kunstantenne is nu voor de practijk een zuivere weerstand R = 400 D een ge
schikte gemiddelde waarde gebleken (zie Deel 7b, hfdst. VII).
Als beste koppeling heeft men, evenals voor de LG- en MG-gebieden,
een inductieve antennekoppeling met grote koppelspoel gekozen, waarbij
„groot” hier betekent, dat de impedantie van de koppelspoel groot
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I2i

is ten opzichte van de ge
ra
Y La
-—qjb
middelde antenne-impedantie, dus groot ten opzichte
o(
V, O
van 400 Q. Verder wil men
o
o
7Tc
zo koppelen, dat de antenneo
kring in afstemming de ma
ximale versterking oplevert,
Ma-kaLaL
als de spanning via 400 f2
Fig. 92. Inductieve antennekoppeling voor
aan de koppelspöel wordt kortegolf.
De antenne wordt vervangen door
toegevoerd. Dit komt daar een weerstand ra = 400 Q. De koppelspoel
op neer, dat de impedantie La wordt zo gekozen, dat haar impedantie
tussen de aansluitingen van groot is vergeleken met ra. De koppeling
tussen de kringspoel L en de koppelspoel
de koppelspoel eveneens re- wordt
zo ingesteld, dat de spanning V over
eel en gelijk aan de antenne - de afstemcondensator maximaal wordt. De
weerstand ra = 400 £2 moet weerstand r vertegenwoordigt de verliezen
van de kring.
zijn, als de koppelspoel met
de afgestemde kring is ge
koppeld. Met behulp van dit inzicht kan men de vereiste koppelingsfactor k tussen de antennespoel La en de kringspoel L bepalen, als de
verhouding r\L van de afstemkring is gegeven. Hiertoe schrijven wij
de impedantie tussen antenne- en aardkiem op, stellen het imaginaire
gedeelte gelijk aan nul en het reële gedeelte gelijk aan ra. Wij gaan
uit van fig. 92. V1 is de spanning tussen de aansluitingen van de koppel
spoel, Ix is de stroom in de antenneketen,
is de genoemde
impedantie, die wij reëel en gelijk ra willen maken. De som van de
spanningen in een keten moet gelijk nul zijn. Daaruit volgt

-mu

jeu La Ix

1 §~

j(u M I = Vl...........

(13)

jeu M IA 4- (;eu L -j- r + i/; eu C) I = o

(14)

Hieruit berekent men
/i=7i

j eu L -f r + 1 I j (u C
j eo La (j eu L + r + I / j co C) + eu* M2 *

j eoL( 1 — k2) + r 4- 1 Ij eu C
Vi
y~~ = j CO La
/cDjL + r+ i/ycöC
h

j eu La
r2 + (to L — 11 eu C)2

• [r2 + {w L (1 — k2) — i/co C}(<uL — 1 /co C) —j eoLk2r]

(15)

Het imaginaire gedeelte wordt nul, als
r2 + {co L (1 — k2) — 1 /co C} (co L — i/co C) = o of
1/co2 C2 = — r2 — o>2 L2 + co2 L2 k2 + 2 L/C — L k2[C .... (16)
Het reële gedeelte stellen we gelijk aan ra:
co2 La L k2 r/(r2 -f co2 U — 2 L\C -f- 1 /co2 C2) = ra of
1/co2 C2 — — r2 — co2 L2
2 L/C
co2 L& L k2 r/ra .... (17)
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Uit (16) en (17) volgt
i/coC = (oL — mL3l r/ra,..................

(18)

hetgeen wij in (16) substitueren. Daarmede verkrijgen wij
k2 =

M‘+(

ra L

(19)

Met co La < < ra, d.w.z. 1 verwaarloosbaar ten opzichte van (rjoj La)2,
zou k2 moeten afnemen met toenemende co, wat bezwaarlijk gaat. Met
coLa >> ra, d.w.z. (ra/coLa)2 verwaai loosbaar ten opzichte van 1, zou
k2 constant kunnen zijn, ware het niet, dat r/L met toenemende co
ook toeneemt. De in dit geval gewenste toename van k2 bij hogere
frequenties wordt enigszins bereikt, door de koppelspoel zo te schakelen,
dat de parasitaire capacitieve koppeling tussen koppelspoel en kringspoel de inductieve koppeling ondersteunt (zie 2.f). Een sterkere
capacitieve koppeling vermijdt men echter in verband met de ver
slechtering van de verafseJectiviteit bij hoge frequenties met het oog
op fluitstoiingen.
Met co La van dezelfde orde van grootte als ra treden bezwaren op
bij het afstemmen. Is nl. onderaan in een frequentiegebied co La < < ra
en bovenaan co La > > ra, dan krijgen wij onderaan de juiste afstem
ming bij practisch kortgesloten en bovenaan bij practisch open antenne koppelspoel, waardoor het gelijk lopen met andere kringen wordt bemoei
lijkt. Met de hiei aanbevolen methode co La > > ra hebben wij als
werkzame zelfinductie van de kringspoel die waarde, welke bij kort
gesloten antennespoel optreedt. In de practijk kiest men de waarde
van La met het oog op de verstemming bij de laagste frequentie comin
van het gebied bv. zo, dat com[n La ^ 2 ra.
De vei sterking bij de resonantiefrequentie is practisch gegeven door
V

-l/ CO2 L2

V,- I 4ra(r/Ig'

(20)

als wij onder L2 de secundaire werkzame zelfinductie, d.w.z. de zelf
inductie bij kortgesloten primaire spoel, verstaan. Deze formule kan
als volgt worden afgeleid.
In afstemming is de ingangsimpedantie van de antennekring gelijk
aan ra, hij neemt dus hetzelfde vermogen op als ra, terwijl de spanning
V1 gelijk V2
wordt. Het door de kring opgenomen vermogen kan
alleen in r worden verbruikt. Daaruit volgt:
Pr= 7a2/4ra.
(21)
De spanning aan de draaicondensator is
V = I/oo C..

(22)

Wij vervangen hierin i/w C bij benadering door co L2, en vinden
dan (20) uit (21) en (22).
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Als voorbeeld zij vermeld, dat bij een golflengtegebied van 15 tot
50 m, waar r/L van de kring ongeveer io6 £2/H bedraagt, men bij een
primaire zelfinductie van bv. 15 /<H en een k2 van 3,5% een ver
sterking van 2 a 3 keer verkrijgt.
Voor goedkope toestellen wordt wel eens de antenne op een tap
van de spoel aangesloten, waarbij men de resonantieweerstand LjC r
van de kring zo transformeert, dat de impedantie tussen tap en aardkant van de afstemspoeJ in het midden van het gebied ongeveer 400 £2
wordt.
Voor kortegolfontvangst hebben wij ons gebaseerd op een antenne,
waarvan de impedantie voor de beschouwde frequentie reëel is en
400 f2 bedraagt. Men moet echter wel bedenken, dat de gebruikelijke
antennes hiervan belangrijk kunnen afwijken. Practisch is evenwel ge
bleken, dat een antennekoppeling, gebaseerd op een impedantie van
400 £2, bevredigende resultaten geeft.
Wil men bij kortegolf slechts een enkele zender of een zeer klein
frequentiegebied ontvangen, dan kan men een grote gevoeligheid ver
krijgen, als men als antenne een afgestemde dipool neemt (fig. 93).
Deze dipool is afgestemd, als zijn gehele lengte bijna 1/2 X wordt
gemaakt (X is de golflengte van het te ontvangen signaal). De impe
dantie van de dipool wordt in dit geval reëel en wel ongeveer 75 £2.
Het maximale vermogen wordt door de dipool afgegeven, als hij met
dezelfde weerstand is belast. Een kabel met een golfweerstand van
dezelfde waarde heeft aan zijn ingangsaansluiting een impedantie
gelijk aan deze weerstand, als de kabel aan het eind met 75 £2 is af
gesloten; in dit geval wordt eveneens aan deze eindweerstand het
maximaal verkrijgbare vermogen afgegeven. In ons geval zullen wij
dus met het eind van de kabel bv. een koppelspoel verbinden, die met
de antennekring zo is gekoppeld, dat de koppelspoel bij afstemming
van de kring een reële belasting van 75 £2 voor de kabel vormt.
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Fig. 93. Antennekoppeling voor de ontvangst van een enkele frequentie of
een smalle frequentieband. Als antenne wordt een afgestemde dipool gebruikt.
Het signaal wordt via een afgeschermde symmetrische kabel aan de afstemkring
toegevoerd. Men kiest de afstemming en de koppeling zo, dat de kabel aan
het eind door de kring met een reële impedantie gelijk aan zijn golfweerstand
is afgesloten. De golfweerstand van de kabel dient gelijk te zijn aan de impedantie
van de dipool, die in afstemming practisch reëel is met de waarde van ca 75 £2.
De dipool is in afstemming, als zijn gehele lengte gelijk is aan de helft van de
golflengte van het te ontvangen signaal.
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G
HET HOOGFREQUENTGEDEELTE
1. Waarom h.f.safstcmming?
Verbindt men in een super de ontvangantenne rechtstreeks met het
stuurrooster van de mengbuis dan kan men, door de hulposcillator op
de juiste frequentie in te stellen, iedere gewenste zender ontvangen.
Op deze wijze heeft men dan een ontvanger, die steeds dezelfde
bandbreedte heeft (de m.f.-bandbreedte) en bij iedere afstemfrequentie
even gevoelig is.
Zoals onder D is uiteengezet moet men, om een zender van 200
kHz te kunnen ontvangen, de oscillator van een omroepontvanger,
die 450 kHz als middenfrequentie heeft, afstemmen op 200 + 450 =
= 650 kHz. Met deze oscillatorfrequentie kan men echter ook een
zender met een draaggolffrequentie van 1100 kHz ontvangen, want
1100 — 650 = 450 kHz = de middenfrequentie.
Men noemt in dit geval 1100 kHz de spiegelfrequentie (kortweg
spiegel) van 200 kHz, omdat men 1100 kHz ontstaan kan denken als
spiegelbeeld van 200 kHz t.o.v. de oscillatorfrequentie, nl.:
200 kHz — 650 kHz — 1100 kHz.
Zonder verdere maatregelen is de ontvanger even gevoelig voor het
gewenste signaal als voor de spiegel en zegt men, dat
de gevoeligheid voor de spiegelfrequentie
,
,
j---p-r—------ j--------- V r----- -7-=de spiegelverhouding = 1.
de gevoeligheid voor de gewenste frequentie
0
Is nu inderdaad tijdens de ontvangst van een zender ook een zender
op de spiegelfrequentie aanwezig, dan hoort men de modulaties van
de beide zenders door elkaar.
Wijkt de draaggolffrequentie van de storende zender iets af van de
spiegelfrequentie, dan geeft dit aanleiding tot een l.f.-interferentie toon, die men „spiegelfluit” noemt. Om weinig last te hebben van
spiegelfluiten zal men de spiegelverhouding klein moeten maken,
d.w.z. men moet de spiegelfrequentie t.o.v. de gewenste frequentie
zoveel mogelijk verzwakken.
Behalve voor de spiegelfrequentie is het rooster van de mengbuis
ook zeer gevoelig voor een signaal met een frequentie, die in de buurt
van de middenfrequentie ligt, daar dit signaal rechtstreeks door de
middenfrequentversterker wordt doorgegeven naar de detector. Hier
door kan weer een l.f.-interferentietoon ontstaan, als ook het door
een gewenste zender ontstane m.f.-signaal op de detector staat. Bij
ontvangst van iedere gewenste zender treedt dan dus een fluittoon op.
Deze l.f.-interferentietoon wordt „middenfrequentfluit” genoemd.
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Men noemt de verhouding
gevoeligheid voor m.f.-signaal
gevoeligheid voor de gewenste zender
de „middenfrequent-gevoeligheidsverhouding". Deze verhouding zal
zo klein mogelijk moeten zijn, wil men zo weinig mogelijk kans op
m.f.-fluiten hebben.
Ook kan bij aanwezigheid van een sterke storende zender tijdens de
ontvangst van een zwakkere zender nog een zeer hinderlijk effect op
treden, zelfs als die storende zender 18 of 27 kHz verschoven ligt
t.o.v. de gewenste zender. Alhoewel dan de hulposcillator goed af
gestemd staat voor de gewenste zender en niet voor de storende zender,
zal deze storende zender bij rechtstreekse aansluiting van de antenne
aan het stuurrooster van de mengbuis toch een grote h.f.-spanning op
dit rooster geven. Deze grote spanningswisselingen zullen ten gevolge
van de krommingen in de buiskarakteristieken aanleiding geven tot
steilheidsvariaties, waardoor men de modulatie van de storende zender
door de modulatie van de gewenste zender heen hoort. Dit verschijnsel
wordt „kruismodulatie" (Engels: cross-modulation) genoemd (zie
Deel 2, hfdst. IV.G.7).
Om kruismodulatie te bestrijden moet men de storende zender
flink verzwakken t.o.v. de gewenste zender.
Afgezien van andere storende effecten, die kunnen optreden, als de
antenne rechtstreeks met het stuurrooster van de mengbuis wordt
verbonden, geven de drie hiervoor genoemde storende verschijnselen
(spiegelfluit, m.f.-fluit en kruismodulatie) al redenen genoeg om
voor het rooster van de mengbuis hoogfrequentafstemming toe te
passen.
2. Mogelijkheden voor h.f.=afstemming
Op de eenvoudigste manier bereikt men deze hoogfrequentafstemming
(ook wel „voorselectie" of „preselectie" genoemd) door middel van
één op de gewenste zender afgestemde kring. Hoewel soms ijzerkernafstemming wordt toegepast (variabele L — vaste C) bouwt men tot
nog toe de h.f.-kring(en) meestal op uit een vaste zelfinductie en een
variabele condensator.
Om ongewenste koppelingen te vermijden wordt de spoel in een
afschermende spoelbus geplaatst. Daar de draaggolffrequenties van de
omroepzenders, behalve voor LG, hoger zijn dan de gebruikelijke
middenfrequenties, de in het apparaat aanwezige paralleldempingen
voor de h.f.-kringen talrijker zijn (o.a. door langere bedrading en golflengteschakelaar) dan die voor de m.f.-kringen, en deze parallel
dempingen vooral bij lage waarden van de variabele condensator veel
invloed hebben (Ar/L == i/C R)f kan men niet zulke goede kringkwaliteiten verwachten als voor de m.f.-kringen.

126 IV.G.2-3
Bij een normale super is een r/L van 20 000 k 25 000 voor de m.f.kringen in bedrijfstoestand zeer goed te bereiken, terwijl voor MG de
r/L van de hoogfrequentkringen in bedrijfstoestand varieert van ca
35000 bij 550 kHz tot 100000 bij 1500 kHz. Voor een zeer goede
voorselectie zal men dan ook meer dan één h.f.-kiing nodig hebben,
vooral voor KG, daar voor dit gebied de r/L nog aanzienlijk hoger ligt.
Wil men behalve een goede h.f.-selectiviteit ook nog een zeer goede
weergavekwaliteit (wat men tracht te bereiken met een vlakke top in
de m.f.-resonantiekromme), dan zal ook de h.f.-resonantiekromme een
vlakke top moeten hebben of althans in de top breed genoeg moeten
zijn. In dit geval moet men overgaan op ten opzichte van elkaar
verstemde h.f.-kringen of h.f.-bandfilters.
De resonantiekrommen van het h.f.-bandfilter kan men weer be
palen met behulp van de universele bandfilterkrommen, die ook voor
de m.f.-bandfilters worden gebruikt (zie bv. Deel 2, hfdst. III). Men
moet er zich echter terdege van bewust zijn, dat door de variabele
afstemming van de kringen de h.f.-bandfilterkromme voor iedere
afstemfrequentie een andere zal zijn.
Door van meer dan één h.f.-bandfilter gebruik te maken, kan men,
evenals bij de m.f.-versterker het geval was, de ideale resonantiekromme benaderen. Door practische bezwaren echter (te veel ruimte
en moeilijkheden met variabele afstemming bij veel kringen), en uit
prijsoverwegingen, wordt men bij een omroepontvanger beperkt in het
te gebruiken aantal h.f.-kringen. De meest gebruikelijke schakelingen
zijn onder 6 aangegeven.
3. Invloed van de voorselectie op de totale selectiviteit,
getrouwheid en gevoeligheid
Door de voorselectie worden de totale selectiviteit en getrouwheid
van het apparaat op LG zeer sterk en op MG belangrijk beïnvloed.
Door de aanwezige h.f.-versterking (antenne-opslingering + event.
h.f.-buis) wordt de gevoeligheid van het apparaat vergroot en
wordt het „verloop" van deze gevoeligheid over een bepaald frequentiegebied bepaald door het verloop van de h.f.-versterking over
dat gebied.
De h.f.-versterking wordt in eerste instantie gegeven door L/C r
van de h.f.-kring(en) en zal dus nogal afhankelijk zijn van de stand
van de variabele condensator.
Door de juiste manier van koppelen van de antenne aan de h.f.kring (zie onder F) of van de h.f.-buis aan de h.f.-kring tracht men
de h.f.-versterking over ieder frequentiegebied zo constant mogelijk
te houden.
Voor een zo groot mogelijke gevoeligheid zou men de h.f.-ver
sterking zo groot mogelijk moeten maken. Men kan hiermede echter
niet te ver gaan, daar men dan onder bepaalde omstandigheden,
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ondanks de voorselectie, toch weer last krijgt van kruismodulatie in
de h.f.- of de mengbuis.
In de practijk heeft men voor MG gevonden, dat voor een apparaat
met een enkele h.f.-kring voor de mengbuis, de versterking van de
antenne tot het rooster van de mengbuis (antenneopslingering) niet
groter mag zijn dan 4^5 maal, terwijl, als de mengbuis wordt voorafge
gaan door kring — h.f.-buis — kring, de totale versterking van antenne
tot rooster van de mengbuis niet meer mag bedragen dan ca 30 maal.
Op KG behoeft men practisch geen rekening te houden met kruis
modulatie, daar het in dit gebied zelden of nooit voorkomt, dat een
storend signaal zo sterk is, dat het aanleiding geeft tot kruismodulatie.
Men kan daar dus grotere versterking toelaten. Ook voor KG tracht
men voor ieder gebied de gevoeligheid zo weinig mogelijk te laten
verlopen.
4. Verbetering van de verhouding geruis/signaal
Behalve tot bestrijding van kruismodulatie, m.f.-fluitjes en spiegelfluitjes en tot verbetering van gevoeligheid en selectiviteit, kan men
h.f.-versterking ook toepassen om een betere verhouding geruis/sig
naal te bereiken.
Zoals behandeld is in Deel 2, hfdst. VIII, veroorzaken weerstanden,
kringen en buizen geruis. De hierdoor veroorzaakte ruisspanningen zijn
weliswaar meestal zeer klein (in de orde van grootte van enkele microvolts), doch bij gevoelige ontvangers en versterkers kunnen deze kleine
ruisspanningen, afkomstig van de eerste kring en de eerste buis of van
de eerste weerstand en de eerste buis, van dezelfde orde van grootte
zijn als het inkomend signaal en moet men er dan ook terdege
rekening mede houden. Een weerstand R veroorzaakt een ruisspanning
VT = V4k TRB volt,
waarin k — constante van Boltzmann = 1,37 X io-23 erg/graad;
T = absolute temperatuur = 290 °K voor normale kamer
temperatuur;
B = bandbreedte van het doorgelaten ruisspectrum in Hz.
Voeren we bovengenoemde waarden voor k en T in, dan wordt
Vr = VïëxKp1'RB V = V16x7ö=^B /xV.
Om de verschillende ruisbronnen met elkaar te kunnen vergelijken,
heeft men het begrip aequivalente ruisweerstand = i?aeq ingevoerd.
Heeft men enige ruisbronnen parallel staan, dan kan men de i?aeq van
deze bronnen in serie denken en kan men met behulp van de i?aeq totaal
de Vr tot uitrekenen.
De aequivalente ruisweerstand i?aeq kr van een afgestemde kring is
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gelijk aan het reële deel van zijn impedantie, dus voor de resonantie frequentie L/C r (voor een bandfilter L/Cr van één kring nemen);
voor een buis is
Raeq buis = 20 000 F2 IJS2 D,
waarbij voor mengbuizen Sc genomen moet worden in plaats van S
en Ia in mA en S in mA/V.
Voor de moderne h.f.-buizen is /?aeq ca 7000 Q; voor een goede
mengbuis ca 50 000 Q. Deze waarden, die in de publicatiegegevens
van de desbetreffende buizen worden aangegeven, gelden voor één
bepaalde instelling. Door regeling van de versterking (andere Ia en
andere 5) kan Raeq vrij snel toenemen. Hoe Raeq verloopt is meestal ook
wel in de publicatiegegevens aangegeven. Zo niet, dan kan men met
behulp van de gegeven Raeq voor één bepaalde instelling de factor F
uitrekenen en met behulp van gegevens over Ia en S als functie van
de regelspanning ook Raeq bij diverse andere instelpunten uitrekenen.
Men moet i?aeq van een buis zien als een weerstand, die, indien hij
in het rooster van die buis zou zijn geschakeld, in de anodestroom
evenveel ruis zou veroorzaken als de buis zelf doet.
In fig. 94a heeft men voor het rooster van de mengbuis een h.f.kring geschakeld. De antenne is capacitief met de top van de kring
gekoppeld. De in de antenne opgewekte spanning is ea, terwijl door
de opslingering op het rooster van de mengbuis een h.f.-spanning
komt van Oxea = eg.
De aequivalente ruisweerstand van de kring is Raeq kr =
r
(waarin de demping door de eventueel aanwezige roosterlekweerstand
en antenneverliezen in rekening gebracht zijn).
De aequivalente ruisweerstand van de buis is i?aeq buis> zodat we in het
rooster van de mengbuis als totale ruisweerstand moeten zien (fig. 94b)
Raeq tot = ^aeq kr

Ox versterking

11

i c® r-i
'X/l eg

e9

c
a)

Raeq buis*

X

Raeq bot»

1

b)

'X/jV, |0,
c)

Fig. 94. a. De antennespanning ea wordt door de „opslingering" van de
afgestemde aritennekring O-maal versterkt; eK = O x ea; b. De aequivalente
ruisweerstand i?aeq kr van de antennekring en de aequivalente ruisweerstand
i?aeq buis van de buis kan men in serie geschakeld denken; c. De totale aequi
valente ruisspanning Wtot kan men in serie met het te versterken signaal eg
geplaatst denken.
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Deze totale ruisweerstand geeft op het rooster een ruisspanning
Vr=\/16x10 9i?aeqtot^ ^V.
De verhouding ruis/signaal wordt nu bepaald door Vr/eg; men wil
deze liefst zo klein mogelijk hebben. Dit kan worden bereikt, indien
eg groot is en Vr klein.
Voor ieder type ontvanger heeft B een bepaalde waarde en kunnen
we 7r klein houden door i?aeq tot klein te houden. Voor een zo gunstig
mogelijke verhouding ruisjsignaal moet men in ieder geval de opslingering
zo groot mogelijk maken (grote eg). #aeq totaal kunnen we klein houden
door een buis met gunstige #aeq te nemen. Om de /?aeq van de kring
te verkleinen zou men een kring van slechte kwaliteit (grote r) moeten
nemen, doch dan gaat de opslingering achteruit. Aangezien de op
slingering evenredig is met L/C r, en de ruisspanning, afkomstig van
de kring, met \/L/C r, is de kring met de beste kwaliteit altijd het
gunstigste voor de verhouding ruis/signaal.
Voor MG is de kringimpedantie L/C r gemiddeld 100 000 £>, dus
van dezelfde orde van grootte als de /?aeq van een behoorlijke mengbuis, die 50 000 Q kan zijn. In dit geval wordt dus
/?aeq tot = 150 OOO

Zou men voor MG een hoogfrequentbuis met /?aeq = 7000 O. ge
bruiken, dan krijgt men in het rooster van de h.f.-buis
/?aeq tot = 100 000 ~l" 7000 = 107 000 £2

en zou de verbetering in de verhouding ruis/signaal bedragen:

v

150 000
107 000

1,18,

dus nog geen 20 %.
Bij gebruik van een goede mengbuis heeft dus gebruik van een h.f.buis op MG tot verbetering van de verhouding ruis/signaal niet veel
zin. Iets anders wordt het, als men een mengbuis heeft met een i?aeq
van 250 000 H, wat bij sommige Amerikaanse typen voorkomt.
Voor KG wordt de kringimpedantie kleiner; voor KG2 ligt deze
gemiddeld op 5000 Q. Met een goede mengbuis wordt hier dus
i?aeq tot = 5000 + 50 000 = 55 000 ü

en bij gebruik van een h.f.-buis
.ftaeq tot = 5000 + 7000 = 12 000 Q,

waardoor de verbetering in de verhouding ruis/signaal wordt
I/55000
2/14»
I 12 000
Zelfs bij gebruik van een wat ruiseigenschappen betreft goede meng
buis geeft toepassing van een h.f.-buis voor KG2 dus een belangrijke
verbetering.
Radiotechniek III — 9
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5. Vergelijking van de ruiseigenschappen bij diverse ontvangers
Zoals hiervoor is aangegeven geeft een ruisweerstand i?aeq een ruis
spanning
Vv— Vl6x IO_9/?aeqB //V.
Bij dezelfde i?aeq zullen dus ontvangers met onderling verschillende
getrouwheid (bandbreedte) een totaal verschillende ruisindruk geven,
waardoor vergelijkingen moeilijk zijn. Om vergelijken gemakkelijker
te maken en om eenduidige berekeningen en metingen te kunnen doen,
heeft men het begrip „specifieke ruisspanning” ingevoerd. Onder de
„specifieke ruisspanning” verstaat men dan de ruisspanning, die aan
wezig zou zijn, wanneer het apparaat een bandbreedte van 1000 Hz
zou hebben. De ruismeting'en geschieden nu aan alle apparaten onder
tussenschakeling van een 1000 Hz breed l.f.-bandfilter (meestal 300—
1300 Hz). Aangezien men de ruisspanning moet zien als een modu
latie op de draaggolf van de gewenste zender, moet men rekenen met
detectie van 2 zijbanden, die ieder 1000 Hz breed zijn. Dan wordt de
specifieke ruisspanning
= Vr = V16 X io~9 • i?aeq tot • 2 X 1000 =
= V32 x 10“6 i?aeq tot = 5>65 x IO_3 Vi?aeqtot pV.
Omgerekend op de antenne wordt dit
5,65 X I0~3 Vfiaeqtot y
antenne —
opslingering
Experimenteel heeft men rnet behulp van verschillende proefpersonen
en verschillende omroepontvangers bepaald, dat voor een werkelijk
ruisvrije ontvangst bij 30 0/o modulatiediepte van de gewenste zender
een signaalsterkte nodig is van 2000 Vr, waarbij men er rekening
mede moet houden, dal i?aeq buis snel oploopt bij toenemende nega
tieve roosterspanning (regelspanning). De waarde van Vr antenne>
uitgerekend voor de normale instelling, is nuttig, indien men de bruik
bare gevoeligheid van een bepaalde ontvanger wil nagaan. Met bruik
bare gevoeligheid bedoelt men de signaalsterkte, die nodig is om de
modulatie van een gewenste zender nog juist boven de ruis uit te
kunnen horen. Deze bruikbare gevoeligheid is dus heel iets anders
dan de gevoeligheid voor ruis-vrije ontvangst.
6. Meest gebruikelijke schakelingen
nerkt
*.s °P8?nierkt ka.n men uit prijsoverwegingen en door beh f Vr-3 metlnSen in omroepontvangers slechts van een beperkt aantal
géval
?e^ru^ niaken.. Evenals dit bij het m.f.-gedeelte het
raat oo L *S het êernakkelijk, ook van het h.f.-gedeelte van een appaP en eenvoudige en tod1 overzichtelijke wijze het gebruikte
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schema aan te geven. Men doet
dit weer door een enkele kring
#
aan te geven met 1, een bandfilter met 2 en een aperiodiek
koppelelement met o. In zijn
eenvoudigste vorm bestaat een
aperiodiek koppelelement uit
1
een weerstand R met schei1
dingscondensator C, zoals in
fig. 95 is aangegeven. Men be
-=*
ïnvloedt hiermede niet de selec
tiviteit, alhoewel de versterking Fig. 95. Eenvoudige aperiodieke hoogfrequentversterkertrap.
voor hogere frequenties steeds
minder wordt, doordat de
anodeweerstand R geshunt is
door de rooster- en anodecapaciteit en de bedradingscapaciteit. Bij alle schematypen
noemt men ook steeds de oscillatorkring. Op deze manier
worden hieronder de meest ge
bruikelijke schakelingen in
blokschemavorm aangegeven en
Fig. 96. 1 + i-schakeling. De hier aan
besproken.
geduide buis is de mengbuis; links er van de
De eenvoudigste schakeling, met de antenne gekoppelde hoogfrequentkring; er beneden de oscillatorkring.
bestaande uit h.f.-kring—mengbuis—oscillatorkrin^,
aange
duid als 1 -f- 1-schakeling, is in
fig. 96 aangegeven. Hiervoor
heeft men een 2-voudige afstemcondensator nodig. Een
afgestemde kring duidt men
aan door een vierkantje, een
buis door een cirkel. Bij de
korte aanduiding door cijfers
telt men alleen de afgestemde
Fig. 97. 2 + i-schakeling.
kringen, niet de buizen.
Wil men een betere selec
tiviteit en een zeer goede weergavekwaliteit, dan kiest men het schema
van fig. 97. Daar het apparaat dan begint met een h.f.-bandfiltei,
wordt dit een 2 + 1-schakeling genoemd. De twee gekoppelde kringen
van het bandfilter duidt men aan door twee tegen elkaar geplaatste
rechthoeken. De afstemcondensator moet nu 3-voudig zijn, is dus
duurder en neemt meer plaatsruimte in op de montageplaat.
Om zeer gevoelige ontvangers met gunstige verhouding ruis/signaal
te kunnen maken (speciaal voor KG-ontvangst) moet men een h.f.-buis
gebruiken. Wij krijgen dan het schema van fig. 98. Deze schakeling

&r

132

IV.G.6

wordt aangeduid door i +1 +1 •
Ook hiervoor is weer een 3voudige afstemcondensator no
dig. Soms maakt men ontvan
gers met een 3-voudige afstem
condensator voor KG i + i + i
en door omschakeling voor LG
en MG 2 + 1, waarbij dan de
Fig. 98. 1 + 1 + 1-schakeling; één af h.f.-buis wordt uitgeschakeld.
gestemde kring tussen antenne en hoog Alhoewel het omschakelen van
frequentbuis; één afgestemde kring tussen i + i + i op 2+1 alleen maar
hoogfrequentbuis en mengbuis en een goed mogelijk is bij een zeer
oscillatorkring.
goed uitgewerkte opstelling van
spoelen en schakelaars (para
sitaire capacitieve koppelingen
kunnen veel kwaad doen), ver
krijgt men op deze manier een
ontvanger met een grote ge
voeligheid voor KG en een
zeer goede weergavekromme
voor LG en MG.
Als men gedwongen is om
Fig. 99. 1 + o 4- i-schakeling; één af een apparaat zo compact mo
gestemde kring tussen antenne en hoog gelijk te bouwen (bv. een auto
frequentbuis; geen afgestemde kring tus radio), dan kan men soms
sen hoogfrequentbuis en mengbuis (ape
alleen maar een 2-voudige af
riodieke trap) en een oscillatorkring.
stemcondensator
gebruiken,
terwijl men toch wat meer
gevoeligheid zou willen hebben
dan met een 1 + 1-schakeling
mogelijk is. Om deze grotere
gevoeligheid te kunnen ver
wezenlijken, neemt men dan
een h.f.-buis met een aperiodiek koppelelement in zijn
anodekring. Hierdoor krijgt
Fig. 100. 24-04- i-schakeling.
men dan de i-fo+i-schake
ling, welke in fig. 99 is aan
gegeven. Door het gebruik van een h.f.-buis krijgt men een ver
beterde verhouding ruis/signaal.
Als laatste schakeling vindt men nog de 2 + o + 1-schakeling van
fig. 100. Hiervoor is weer een 3-voudige afstemcondensator nodig.
Door de bandfilteringang kan men een goede weergavekwaliteit be
reiken, terwijl de gevoeligheid ten gevolge van de aperiodieke h.f.versterkertrap groter is dan die bij gebruik van het schema van fig. 97.
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H
EENKNOPSAFSTEMMING
1. Inleiding
Zoals we gezien hebben moeten de h.f.-kring(en) en de oscillatorkring van een omroepontvanger voor ieder station op een andere, zeer
bepaalde frequentie zijn afgestemd. Zou men de variabele condensator
van ieder der kringen apart moeten instellen, dan zou het afstemmen
van het apparaat lastig zijn. Om het afstemmen te vergemakkelijken
heeft men de variabele condensatoren van de verschillende kringen
mechanisch gekoppeld.
Dit koppelen geschiedt bij draaicondensatoren het eenvoudigst door
de stilstaande of vaste platenstellen (statorpakketten) achter elkaar,
onderling goed afgeschermd, in een gemeenschappelijk metalen huis
(condensatorbak) te monteren. De draaibare platenstellen (rotorpakketten) worden op één gemeenschappelijke as gemonteerd. Zo
krijgt men dan 2-, 3- of 4-voudige draaicondensatoren (zie hfdst. VI. D).
Het instellen op een bepaalde zender doet men nu door aan de ge
meenschappelijke as te draaien en deze in een bepaalde stand te zetten.
In iedere stand van de as moet de afstemming van de verschillende
kringen „juist" zijn, d.w.z.:
ie. als er meer dan één h.f.-kring wordt gebruikt, moeten de h.f.kringen steeds op precies dezelfde frequentie zijn afgestemd, of bij
opzettelijk onderling verschoven kringen steeds een voorgeschreven
frequentieverschil hebben;
2e. moet de oscillatorfrequentie steeds de middenfrequentie ver
schillen met de h.f.-afstemming, of zoals men het meestal zegt:
„de padding" moet goed zijn".

2. Gelijklopen van de h.f.skringen
Om te zorgen, dat de h.f.-kringen gelijk oplopen, bouwt men ze op
met gelijke zelfinducties (in bedrijfstoestand). Met een kleine variabele
condensator (trimmer) parallel aan ieder der kringen kan men de ver
schillen in de nulcapaciteit opheffen.
In verband met regelmogelijkheden bij de fabricage van de draaicondensator zelf maakt men de capaciteiten van de kringen meestal
gelijk als de draaicondensator 150 uit zijn minimumcapaciteitstand is
gedraaid (de i5°-stand). Draait men de condensator verder in, dan
moeten de verschillende condensatorsecties nauwkeurig hetzelfde ver
loop hebben opdat de kringen gelijk lopen.
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De capaciteitsverschillen tussen de verschillende secties moeten in
iedere stand van de as zo klein mogelijk zijn (< 0,5 %) en bij massafabricage van apparaten mag het capaciteitsverloop van condensator
tot condensator niet veel verschillen (< 1%), wil men niet ontoelaat
baar grote schaalafwijkingen krijgen.
Bij toepassing van inductieve koppeling van buis of antenne aan
de kring door middel van een grote koppelspoel wordt de capaciteit,
die over de koppelspoel aanwezig is, in de afstemkring getransformeerd
als een serie-capaciteit (zie onder F). Bij vaste koppeling wordt de
invloed van deze seriecapaciteit zo groot, dat men, terwille van het
gelijklopen, in de andere h.f.-kring(en) een seriecondensator van
overeenkomstige waarde moet aanbrengen.
3. Oscillatorpadding
De resonantiefrequentie van de h.f.-kring (fig. 101) wordt bepaald
door: de zelfinductie L, de stand van de variabele condensator G.,
de stand van de trimmer Ct en de nulcapaciteit C0 (spoel -f be
drading + buis). Vrij normale waaiden zijn bij een omroepontvanger
min ~ 12 pF, Cv max = 490 pF, C0 = 26 pF en Ct = 15 pF (trimmer half in). Draait men de condensator van minimum naar maximum,
dan varieert de afstemcapaciteit van Cmjn = 12 + 15 + 26 = 53 pF
tot Cmax = 490. -f 15 + 26 = 531 pF.
Met de capaciteitsverhouding Cmax/Cmjn ^10 kan men een frequentiegebied bestrijken van 1 : V10 = 1 : 3>i6. Voor MG kan de
h.f.-afstemming dan lopen van 510 kHz tot 1610 kHz. Bij gebruik van
450 kHz als middenfrequentie moet de oscillatorfrequentie dan variëren
van 510 + 450 = 960 kHz tot 1610 + 450 = 2060 kHz, dus in de
2060
verhouding ~-g- = 2,15. Om dit te bereiken zal de capaciteit van
de oscillatorkring in de verhouding 1 : 2,i52 = 1 : 4,6 moeten variëren.
Aannemende, dat Cmin van de oscillatorkring gelijk is aan die van
de h.f.-kring, kan men de oscillatorspoel een zodanige kleinere zelfinductie geven, dat bij minimumstand van de draaicondensator de
oscillatorfrequentie goed (2060 kHz) is.
Door verder de oscillatorsectie van de draaicondensator Cv max
zodanig te verkleinen, dat Cmax/Cmin = 4>6, en het capaciteitsverloop
___ en C-v max zodanig te kiezen, dat in iedere stand van
tussen Cv min
de draaicondensator de oscillatorfrequentie precies 450 kHz met de
h.f.-kring verschilt, zou men een ideale padding
kunnen bereiken voor MG. Voor een andere
o
middenfrequentie of een ander frequentieOL
Cv gebied (LG of KG) zou echter de oscillator
Ct
O
Co
sectie weer een ander capaciteitsverloop moe
Fig. 101. Afgestemde ten hebben. De oscillatorsectie van de draai
condensator zou dan een plaatvorm moeten
kring.
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hebben, die afwijkt van die voor de h.f.-kringen. Draaicondensatoren
met een speciale plaatvorm voor de oscillatorsectie ziet men uitsluitend
toegepast bij apparaten met alleen MG, bv. sommige Amerikaanse
typen. Voor ontvangers met meer dan één frequentiegebied gebruikt
men algemeen meervoudige draaicondensatoren, waarvan alle secties
hetzelfde capaciteitsverloop hebben.
Met een dergelijke meervoudige draaicondensator is het niet mogelijk,
op iedere stand de oscillatorfrequentie precies de middenfrequentie te
laten verschillen met de h.f.-kringen. Toch moet men trachten, de
verschilfrequentie zo weinig mogelijk van de middenfrequentie te
laten afwijken.
4. Paddingkromme
De kromme, waarmee men (als functie van de h.f.-afstemming) aan
geeft, hoe groot de afwijking t.o.v. de middenfrequentie is, noemt
men de „paddingkromme". Horizontaal zet men daarbij de h.f.-afstemming uit en verticaal de paddingafwijking.
In principe is de oscillatorkring net zo opgebouwd als de h.f.kring van fig. 101, dus met L, Cv, Ct en C0, waarvan alleen Cv■precies
gelijk is aan die van de h.f.-kring. Voor een goede padding bij maxi
mum- en minimum-stand van de draaicondensator moet Cmax/Cm»*n voor
de oscillatorkring kleiner zijn dan voor de h.f.-kring. Afgezien van
de grootte van de zelfinductie van de oscillator180
spoel, kan men de kleinere
parallel
"N . alleen
capaciteitsverhouding be
capaciteit
140
reiken door Cmin groter
5
te maken (extra C0 aan
brengen) of door C max I
£ 100
\
te verkleinen door in serie
o>
met Cv een passende
I 60
capaciteit aan te brengen.
a
In beide gevallen krijgt
20
men een paddingkromme,
die aan de uiteinden goed
O
ligt, doch in het midden
-20
veel te grote afwijkingen
71'
alleen
vertoont (zie fig. 102,
serie capaciteit
-60
krommen a en b). Om
1 I I
een zo goed mogelijke
600 800
IOOO 1200 1400
1600
paddingkromme te ver
----- h.f. afstemming kHz
krijgen, moet men én C0
(of Ct) vergroten én Fig. 102. Paddingkrommen bij toepassing van
uitsluitend parallelcapaciteit of seriecapaciteit.
Cy max verkleinen, door
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;
oL cx, Cv1
Ct ^ |Co X

middel van een seriecapaciteit Cs (fig. 103)Cs is de seriepaddingcondensator, meestal kort
__x<?s i
weg „paddingcondensator”
Fig. 103. Oscillator- Fig. 104. Oscillator- genoemd,
kring met de padding- kring met de paddingIn verband met opstel condensator Cs in se- condensator Cs in serie linesmoeilijkheden
wil
rie met de variabele
met de spoel L.
men
de
onderkant
van
Cv
condensator Cv.
direct aarden. Men zou
daarom Cs aan de boven
kHz
kant van Cv willen aanIO
brengen. Dit geeft echter
aanleiding tot handeffect
als Cs trimbaar moet
zijn. De beste oplossing
is dan ook om Cs tussen
de onderkant van de spoel
-5
en aarde aan te brengen
(fig. 104). Door een juiste
-IO
keuze van C0, Cs en JL
600 600 1000 1200 1400 1600 kHz
kan men een paddingFig. 105. Paddingkrommen bij toepassing van kromme krijgen, die op
serie- en parallelcapaciteit.
3 punten door nul gaat.
Er zijn diverse methoden
(ook grafische) ontwikkeld om voor een bepaald gebied en een
bepaalde middenfrequentie C0, Cs en L te berekenen. Door ver
schillende oorzaken zijn de uitkomsten niet exact goed en moet men
door experimenteren uiteindelijk de juiste waarden vinden. Bij een
juiste keuze van Ct, Cs en L kan men voor MG een paddingkromme
bereiken als in fig. 105 (kromme a) is aangegeven.
Beter is het echter de padding niet aan de uiteinden op nul te leggen,
doch voor MG bv. bij 550 kHz en 1500 kHz, waarbij 1500 kHz dan
bij de i5°-stand van de condensator ligt (fig. 105, kromme b).
Daar bij 1200 kHz de kwaliteit van de h.f.-kring slechter is dan
bij 700 kHz en dus bij 1200 kHz de resonantiekromme van de kring
breder is, mag men bij 1200 kHz een grotere paddingafwijking toelaten dan bij 700 kHz, dus ongeveer als kromme b aangeeft.
Bij apparaten met een hoge middenfrequentie (d.w.z. tussen 430 en
480 kHz) zijn de maximaal optredende paddingafwijkingen en de
nodige seriecapaciteit ongeveer als hieronder is aangegeven.
Gebied

LG
MG
kg3
kg2

Paddingafwijkingen (kHz)
Seriecapaciteit
— 1
+ 2
ongeveer 125 pF
+ 8
470 pF
tt
— 4
+ 20
—10
1200 pF
tl
+60
—30
5000 pF
>1

I
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Voor lage middenfrequenties (tussen 100 en 150 kHz) worden de
seriecapaciteiten groter en de maximale paddingafwijkingen kleiner. Om
bij een ontvanger de padding aan de lagefrequentiezijde te kunnen
trimmen, maakt men voor LG en MG de seriepaddingcondensator
instelbaar door bv. een vaste capaciteit met daaraan parallel een trim
mer te nemen of een draadtrimmer (zie hfdst. VI.D) van de goede
waarde te gebruiken.
Bij gebruik van gemengde terugkoppeling (fig. 60) kan bij een
goede dimensionnering van de zelfinducties de seriecondensator ver
vallen. In de plaats daarvan komt de via de grote koppelspoel in de
kring getransformeerde seriecapaciteit, die op de juiste waarde afge
steld wordt, doordat men Cx instelt.
5. Gevolgen van paddingafwijkingen
Om een ontvanger op een zender af te stemmen, stelt men de afstem
knop zo in, dat de spanning op de detector maximaal is. Aangezien
de m.f.-resonantiekromme scherper is dan de h.f.-resonantiekromme,
stelt men daarbij de oscillatorfrequentie zodanig in, dat de verschilfrequentie met de gewenste zender precies de middenfrequentie bedraagt.
Is de paddingafwijking in deze stand van de draaicondensator
+ 8 kHz, dan betekent dit, dat de h.f.-kringen 8 kHz lager zijn af
gestemd dan de gewenste zender. Het gevolg hiervan is gevoeligheidsverlies, doordat de h.f.-versterking minder is dan wanneer de h.f.kring wel goed stond afgestemd. Bovendien zal de totale resonantiekromme scheef worden, waardoor vervorming optreedt.
Erger wordt het echter, als op de plaats van de h.f.-afstemming
een storende zender aanwezig is. Deze wordt dan h.f. meer versterkt
dan de gewenste zender met als gevolg kruismodulatie en kans op
fluitjes. Het is dus wel zeer belangrijk, dat de paddingafwijkingen zo
klein mogelijk worden gehouden.
6. Paddingcorrectie

3

Bij duurdere apparaten past men daarom voor MG wel padding
correctie toe, d.w.z. men probeert de paddingafwijkingen nog kleiner
te maken.
Men kan dit bereiken door:
ie. een met de draaicondensator meelopende variabele condensator
parallel aan de kring aan te brengen en het capaciteitsverloop zodanig
te kiezen, dat in combinatie met de normale draaicondensator de
oscillatorfrequentie bij 700 kHz iets hoger wordt en bij 1200 kHz
lager;
2e. een met de draaicondensator meelopende variabele zelfinductie,
die in serie met de afstemspoel wordt geschakeld. Door het juiste
verloop voor deze variabele zelfinductie te kiezen kan men in com
binatie met Cv weer hetzelfde bereiken als onder ie.
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Beide oplossingen zijn
mechanisch nog lastig te
verwezenlijken met als
o
verder nadeel, dat ze duur
.S1-'
zijn. Een veel eenvou
o
9t
diger oplossing is aan
> C°J #•
L
, 1
gegeven in fig. 106. Pa
c'
r'
rallel aan de oscillatorkring schakelt men een
Cs
parallelkring L' C' r', die
is afgestemd op de freFig. 106. Schakeling van een oscillatorkring quentie f9 = QOO+450 =
,TI •
•
met paddingcorrectie.
= 1350 kHz, in serie met
een vrij grote weerstand
R'. Voor de frequenties
fi en /3 (fig. 107) is de
impedantie van de kring
L' C' r' zeer klein, zodat
bij deze frequenties aan
de oorspronkelijke oscil
latorkring een impedantie
is parallel geschakeld, die
weinig verschilt van de
weerstand R', waardoor de
oscillatorfrequentie bijna
niet wordt beïnvloed en
de bijbehorende punten
van de paddingkromme
vrijwel op hun plaats
blijven. Voor de fre
quentie /o vertegenwoor
digt deze kring een zui
Fig. 107. Paddingkrommen bij toepassing van vere weerstand ter grootte
paddingcorrectie.
van L'/C' r'. Voor deze
frequentie wordt de os
cillatorfrequentie dus ook niet gewijzigd; het bijbehorende punt van
de paddingkromme blijft dus op zijn plaats. Bij hogere frequenties
is de impedantie van de kring L' C r' capacitief, waardoor de os
cillatorfrequentie wordt verlaagd; bij lagere frequenties is de impe
dantie inductief, waardoor de oscillatorfrequentie wordt verhoogde
Tussen fx en f2 komt de paddingkromme dus hoger te liggen, tussen
f2 en /3 lager. De kleine veranderingen, die de oscillatorfrequentie:
door het toevoegen van de tak, gevormd door R', L', C', r', onder
gaat bij de frequenties f1 en /3, worden opgeheven door de conden
satoren Cs resp. Ct (fig* 106) een iets andere waarde te geven. De
mate, waarin de paddingkromme door de toegevoegde tak wordt beinvloed, hangt af van de weerstanden R' en r'. Door juiste keuze van
R'
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R' en r' kan men de paddingkromme c bereiken, waardoor voor MG
de paddingafwijkingen kleiner dan 2 kHz kunnen blijven. Neemt men
bv. r' te klein, dan is de invloed van de toegevoegde tak te groot en
verkrijgt men bv. een paddingkromme zoals door kromme b aange
geven. (Uitvoeriger beschouwingen over paddingcorrectie: Ir. Th. J.
WEYERS. De oscillatorkring van een superheterodyne ontvanger.
Tijdschr. v. Radiotechniek 3 (1949) 193—201.)
7. Afstemgevoeligheid en dode gang
Voor MG bestrijkt men een frequentiegebied van 510 tot 1610 kHz,
dus totaal 1100 kHz. Zou de afstemming lineaii met de frequentie ver
lopen (dus pei graad verdraaiing van de condensatoras steeds hetzelfde
aantal kHz), dan betekent dit bij een totale draaiingshoek van 1800,
dat i° =

180

- = 6 kHz.

Wil men goed afstemmen, dan moet men de oscillatorfrequentie
zeker binnen 1 kHz kunnen instellen, d.w.z. men moet de condensatoras
°P Ve° nauwkeurig instellen. Dit is onmogelijk, als de afstemknop direct
op de condensatoras zou zijn aangebracht. Het is daarom nodig,
tussen de afstemknop en de condensatoras een overbrenging aan te
brengen van ca 1 : 20. Als men dan de afstemknop 10 maal rond
draait, draait de condensatoras 180° en komt 7g° verdraaiing van de
condensatoras overeen met ca 30 verdraaiing van de afstemknop.
Op deze manier is men voor MG wel in staat binnen 1 kHz nauw
keurig af te stemmen. Veel verder moet men normaal niet gaan met de
fijnregeling, daar dan het afstemmen op LG onaangenaam wordt,
doordat men per kHz de afstemknop vrij ver zou moeten verdraaien.
Voor KG is deze fijnregeling meestal niet genoeg en brengt men
dikwijls nog een extra vertraging van ca 1:4 aan. De totale over
brenging wordt dan ca 1 : 80. Natuurlijk moet bij het draaien aan
de afstemknop de condensatoras onmiddellijk volgen, wat alleen is te
bereiken als de gehele overbrenging spelingsvrij is. Helemaal zonder
speling is haast geen enkele aandrijving, doch in ieder geval moet de
totale speling klein blijven om zo weinig mogelijk dode gang (backlash) te hebben.
Het aantal mm omtrek van de knop, die men verdraaien moet voor
10 kHz verstemming, noemt men de „afstemgevoeligheid" van het
apparaat.
8. Schaalnauwkeurigheid
Om gemakkelijk te kunnen zien, naar welk station men luistert, wordt
een omroepontvanger voorzien van een afstemschaal of stationsschaal,
waarop een ijking in meters en in kHz is aangebracht en de namen
van de voornaamste stations. De schaalijking wordt bepaald door het
verloop van de oscillatorfrequentie, en de middenfrequentie.
De nauwkeurigheid van de schaalijking hangt daarom af van de
toleranties der in de osciPatorkring gebruikte onderdelen en het trim-
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men ervan. Voor een goede nauwkeurigheid moeten deze toleranties
zo klein mogelijk zijn en moet de aandrijving van de wijzer weer
zonder speling geschieden. De schaalnauwkeurigheid wordt opgegeven
in % van de op de schaal aangegeven frequentie.
9. Afleesnauwkeurigheid
Afhankelijk van het schaaltype (rond, rechthoekig of vierkant) en de
afmètingen van de schaal is de afleesnauwkeurigheid verschillend.
Gewoonlijk wordt de afleesnauwkeurigheid van een schaal opgegeven
in mm per 10 kHz.

I
BANDSPREIDING
1. Waarom bandspreiding?
Aannemende, dat de frequentie lineair met de afstemming verloopt,
hebben we onder H.7 uitgerekend, dat men met een vertraging van
1 : 20 de afstemknop 30 moet verdraaien om op MG 1 kHz te ver
stemmen. Ten gevolge van het capaciteitsverloop van de gebruikelijke
draai condensatoren verloopt de frequentie als functie van de afstemming
allesbehalve lineair en wordt de afstemgevoeligheid bij de hoogste
frequenties van een gebied (kleine capaciteitswaarden van de afstemcondensator) altijd het ongunstigst.
Hierdoor wordt de afstemgevoeligheid in het MG-gebied aan de
zijde der hoge frequenties al belangrijk slechter dan de hierboven
genoemde 30 voor 1 kHz. Voor KG2 wordt het afstemmen nog veel
moeilijker, omdat het bestreken frequentiegebied (uitgedrukt in kHz)
veel groter is dan voor MG.
Nemen we aan, dat KG2 loopt van 5,8 MHz tot 18,9 MHz, dan zal
bij gebruik van een normale draaicondensator de afstemcapaciteit als
functie van de draaiingshoek verlopen zoals in fig. 108 is aangegeven.
Langs de horizontale as is tevens het vei loop van de frequentie aan
gegeven en de ligging van de middens van verschillende KG-omroepbanden (zie onder A). Om van de 16 m-band naar de 19 m-band te
gaan moet men 17,8—15,275 = 2,525 MHz verstemmen en moet
men daarvoor blijkens fig. 108 de condensator ca 180 verdraaien. Per
graad verdraaiing van de condensator verstemt men dan 150 kHz. Met
een vertraging van 1 : 20 + een extra fijnregeling van 1 : 4 betekent
dit V2° verdraaiing van de afstemknop voor 1 kHz verstemming. Dit
is dus 6 maal ongunstiger dan voor MG, waarbij dan nog de altijd aan
wezige „dode gang" komt. Ondanks allerhande ingenieus bedachte
mechanische fijnregelsystemen blijft het afstemmen op kortegolfzenders,
speciaal op KG2, dan ook zeer lastig en is de afleesnauwkeurigheid
onvoldoende.
Om het afstemmen gemakkelijker te maken kan men beter overgaan
op „electrische fijnregeling", waarbij dan ook nog een betere aflees
nauwkeurigheid kan worden verkregen. Een eerste methode, die gebruikt
werd, bestond hierin, dat men parallel aan de afstemcondensator een
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wordt grof ingesteld met Fig* 108. De capaciteit en de frequentie als
de normale afstemknop en functie van de verdraaiingshoek voor KG2.
dan bijgeregeld met de fijnregelknop.
Bovendien wordt de afleesnauwkeurigheid er niet beter op, zelfs
al heeft de fijnregelknop een aparte schaal. De ijking van de stationsschaal geldt slechts voor één bepaalde stand van de fijnregelknop,
terwijl de stand van de fijnregelknop voor een bepaalde zender afhangt
van de instelling van de hoofdcondensator. Om naast een gemakkelijker
afstemming een betere afleesnauwkeurigheid op de KG-omroepbanden
te bereiken heeft men bovengenoemd systeem de volgende uitbreiding
gegeven. Nadat met de normale afstemknop grof is ingesteld op het
midden van een band (af te lezen op de stationsschaal) schakelt men
met een omschakelaar de oscillatorsectie van de draaicondensator „af"
en een speciale fijnregelcondensator met voor die speciale band bij
behorende spoel en vaste condensator „in".
Voor iedere band heeft men dus een andere spoel en/of andere vaste
condensator parallel aan de fijnregelcondensator nodig. Door nu aan
de fijnregelknop te draaien beweegt de fijnregelcondensator zich en
wordt de stand hiervan (die dus de afstemfrequentie bepaalt) aan
gegeven op een tweede schaal.
Door juiste keuze van de aan de fijnregelcondensator parallel ge
schakelde spoel en vaste condensator kan men de KG-omroepband
over de gehele schaallengte „uitsmeren". Dit „uitsmeren" wordt
„bandspreiding" (Eng.: bandspread) genoemd. Met bandspreiding kan
men een afstemnauwkeurigheid en een afleesnauwkeurigheid bereiken,
die beter is dan op MG.
Zo is bv. de 31 m-band officieel 275 kHz breed. Neemt men nu het
over de gehele schaal uitgesmeerde gebied 550 kHz (dus enige ruimte
aan weerskanten van de officiële band), dan heeft men bij eenzelfde
53
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schaallengte al de dubbele afleesnauwkeurigheid van het MG-gebied,
dat ca noo kHz breed is.
Het nadeel van deze grote afleesnauwkeurigheid op KG2 is echter,
dat het verlopen van de oscillatorfrequentie (door opwarmen, A.S.R.,
spanningsvariaties, vocht enz.) ook zeer sterk merkbaar wordt in de
schaalaflezing.
Bij het ontwerp van een apparaat met bandspreiding moet men hier
mede dan ook terdege rekening houden en zoveel mogelijk voorzorgen
nemen om de oscillatorfrequentie zo weinig mogelijk te doen verlopen.
2. Gebruikelijke methoden
Daar men in het algemeen niet die afstemnauwkeurigheid en aflees
nauwkeurigheid nodig heeft, die met een over de gehele schaallengte uit
gesmeerde band te bereiken zijn, is men overgegaan op systemen, waar
bij minder onderdelen nodig zijn en men éénknopsafstemming houdt.
Zo heeft men een bandspieidingsmethode bedacht, waarbij voor KG2
gebruik wordt gemaakt van een draaicondensator met een speciale
platenvorm. Men kiest het capaciteitsverloop nl. zodanig, dat de KGomroepbanden gelijkmatig over de schaal verdeeld zijn, terwijl het
capaciteitsverloop ter plaatse van de banden zodanig wordt gekozen,
dat de afstemgevoeligheid en de afleesnauwkeurigheid daar voldoende
zijn (zie fig. 109). Tussen de banden worden de afstemgevoeligheid
en de afleesnauwkeurigheid weer slecht, doch dat is geen bezwaar.
Voor de andere frequentiegebieden heeft men echter de normale draai
condensator nodig, zodat het toepassen van deze speciale draaiconden
sator, zelfs als die wordt ondergebracht in één huis met de normale
condensator, een vrij dure oplossing is.
Een minder dure methode van bandspreiding, die in de practijk zeer
goed voldoet, kan men verkrijgen door gebruik te maken van de nor
male draaicondensator. Heeft men een KG2-gebied van 5,8—18,9 MHz,
dan vallen hierin de 49 m-, 41 m-, 31 m-, 25 m-, 19 m- en 16 m-band
met als resp. middens van de banden 6,1 MHz, 7,15 MHz, 9,6 MHz,
11,8 MHz, 15,225 MHz en 17,8 MHz. In plaats van of naast dit
continue KG2-gebied kiest men nu drie kortere gebieden, bv.:
KG2C
(49
KG2b
(31
KG2a
(19

van 5,8 tot 7,5 MHz, waarin vallen 6,1 en 7,15 MHz
en 41 m-band);
van 9 tot 12,5 MHz, waarin vallen 9,6 en 11,8 MHz
en 25 m-band);
van 15 tot 19,5 MHz, waarin vallen 15,225 en 17,8 MHz
en 16 m-band).

Bij deze verdeling heeft men „gaten" tussen de verschillende korte
gebieden. Bij aanwezigheid van een continu KG2-gebied kunnen even
tueel in de „gaten" vallende zenders op dit continue gebied worden
ontvangen. Is er geen continu KG2-gebied, dan zal men zo nodig
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genoegen moeten nemen met wat minder spreiding en een slechtere
afstemgevoeligheid om ongewenste gaten te vermijden. In ieder geval
tracht men de verdeling zo te maken, dat er een band aan het begin
en een aan het eind van zo'n kort frequentiegebied ligt.
Door in serie met en parallel aan de normale draaicondensator ge
schikte capaciteiten aan te brengen, kan men de voor de korte gebieden
vereiste frequentieverhouding verkrijgen. Met een normale conden
sator zal de afstemcapaciteit verlopen zoals in fig. noa is aangegeven.
Door vergroting van de parallelcapaciteit zal het verloop worden als
van fig. nob, terwijl het verloop van fig. noc wordt verkregen door
bovendien een seriecapaciteit aan te brengen.
Zoals men ziet verloopt de afstemcapaciteit aan het begin en aan het
einde veel vlakker dan in het midden, zodat men juist op de plaatsen,
waar de banden liggen, een goede afstemgevoeligheid krijgt. Het is
dan ook niet nodig een grotere vertraging tussen afstemknop en
condensatoras aan te brengen dan voor MG gebruikelijk is, dus
1 : 20 è 1 : ic. Vanzelfsprekend moet men bij deze methode ook
serie- en parallelcapaciteit in de h.f.-kring aanbrengen om een be
hoorlijke „padding" te krijgen.
Als de ontvanger ook een continu KG2-gebied heeft, kan men voor
de korte gebieden gebruik maken van de aanwezige kringspoelen. In
de practijk zal men nog allerlei variaties op het gebied van bandspreiding ontmoeten. Behalve dat men voorzorgen moet nemen tegen
het verlopen van de oscillatorfrequentie (ook wel „frequent» edritt”
genoemd) moet men in geval van bandspreiding de bedrading en de
onderdelen zo stabiel mogelijk maken en zorgen, dat de in de kringen
aanwezige schakelaars stevig contact waarborgen.
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AUTOMATISCHE STERKTEREGELING (A.S.R.)
i. Ontwikkelingsgang
In de beginperiode der omroepontvangst geschiedde de geluidssterkte regeling bij de ontvangers op primitieve wijze (door regeling van de
terugkoppeling, van de gloeispanningen, met behulp van een diffe
rentiaal condensator enz.)* Pas nadat de buizen met verandeilijke steil
heid waren geconstrueerd (regelbuizen, zie Deel 2, hfdst. IV.H),
konden deze regelmethoden door betere worden vervangen.
Met deze buizen werd het mogelijk, de versterking te regelen door
aan de roosters een regelbare negatieve spanning toe te voeren, of de
kathodespanningen meer of minder positief te maken. Dit kon dan
met één potentiometer geschieden voor alle te regelen hoogfrequentbuizen.
Deze methode heeft de volgende bezwaren:
ie. de hoogfrequentbuizen kunnen, door het te veel opvoeren van de ver
sterking, overstuurd worden, waardoor het hoogfrequentsignaal
vervormd wordt en als gevolg daarvan de modulatie;
2e. met overbelaste buizen is het moeilijk de ontvanger goed af te
stemmen;
3e. de sterkteregelaar moet voor elk station weer in een andere stand
worden gedraaid;
4e. de sterkte van de weergave verandert als de signaalsterkte van het
ontvangen station periodiek aan veranderingen onderhevig is, bv.
door fadingverschijnselen, daar de versterking met de handregeling
op een bepaalde waarde is ingesteld.
Om deze bezwaren op te heffen was het gewenst de regeling van de
negatieve roosterspanningen van de versterkerbuizen niet met de hand
te verrichten, doch automatisch, in afhankelijkheid van de sterkte van
het inkomende signaal.
Voor zwakke stations is de versterking dan groot, voor sterke zenders
gering. Fadingcompensatie vindt dan ook plaats, omdat bij verminde
ring van de signaalsterkte automatisch de negatieve roosterspanning
van de buizen minder wordt en de versterking daardoor toeneemt, om
weer af te nemen als het ontvangen signaal sterker wordt.
Het opvoeren van de versterking gaat uiteraard slechts totdat de
maximale versterking is bereikt; verzwakt het signaal nog verder, dan
neemt ook het geluid in sterkte af. Hoe groter dus de gemiddelde
ontvangststerkte van het station is, des te meer versterkingsreserve is
er aanwezig.
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2. Het principe der A.S.R.
Een schakeling voor A.S.R. is in principe te verwezenlijken als in
fig. in is aangegeven. Hierin is het middenfrequentgedeelte van een
eenvoudige superheterodyne ontvanger getekend. (Voor directe ont
vangers kan hetzelfde systeem worden toegepast.)
De sterkteregelaar R2 is hierbij opgenomen in het circuit van de
detectiediode en dient uitsluitend om het gedetecteerde laagfrequente
signaal, in meerdere of mindere mate, aan het laagfrequentgedeelte
toe te voeren. De hoogfrequentversterking wordt hiermede echter niet
beïnvloed.
De regeling van de buizen geschiedt met de gelijkspanning, die over
de sterkteregelaar (tevens detectieweerstand) ontstaat ten gevolge van
de gelijkrichting van het middenfrequentsignaal door de diode.
Behalve de gelijkspanning is tussen de punten A en B ook een wissel
spanning, afkomstig van de modulatie van het gedetecteerde signaal,
aanwezig. Deze wisselspanning is op de gelijkspanning gesuperponeerd.
De gelijkspanning is dus niet zonder verdere maatregelen geschikt
om aan de roosters te worden toegevoerd, doch moet worden afge
vlakt. Dit geschiedt met een filtei, dat wordt gevormd door een weer
stand R± (meestal 1 a 2 MO) en een condensator Cx (meestal 50 000 a
100 000 /jl/jlV). Deze onderdelen vormen samen een zg. R C-filter.
De resulterende wisselspanning over de condensator C} is in p 'ac- .
tische gevallen te verwaarlozen. De roosterspanning van elke b.is is
nu gelijk aan de gelijkspanning over de sterkteregelaar (tussen A en B),
vermeerderd met de spanning over de kathodeweerstand Rk. Deze
laatste spanning daalt enigszins door het terugregelen van de buis.
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Kab practisch lineair,
totdat een verdere toeneming door begrenzing in de versterkerbuizen
wordt verhinderd. Met A.S.R. daarentegen heeft de gedetecteerde
spanning de neiging constant te worden en is dus minder afhankelijk
geworden van de sterkte van het inkomende signaal.
In plaats van de gelijkspanning Kab zouden we hier ook de wissel
spanning tussen de punten A en B kunnen uitzetten. De situalie is
dan overeenkomstig; de gelijkspanning is zonder voorschakelweerstand
R3 nl. ongeveer gelijk aan de gemiddelde amplitude van het signaal
aan de kring, die met de diode is verbonden; de amplitude van de
modulatie is hiervan een bepaald percentage, dat bij muziek steeds
varieert. (R3 is gewoonlijk klein t.o.v. R2.)
De wisselspanning over i?2 wordt dus ook evenveel minder afhankelijk
van het ingangssignaal als de gelijkspanning Kab- Bij eenzelfde
stand van de sterkteregelaar worden nu ook stations, die met een be
paald sterkteverschil op de antenne binnenkomen, met een belangrijk
kleiner verschil in sterkte door de luidspreker weergegeven.
De schakeling van fig. m heeft verschillende nadelen, zodat A.S.R.
in deze vorm niet dikwijls wordt toegepast. Er bestaan echter andere
schakelingen, waarbij in meerdere of mindere mate aan deze bezwaren
is tegemoet gekomen. Omdat echter alle A.S.R.-schakelingen dit ge
meen hebben, dat gebruik wordt gemaakt van de eigenschappen van
regelbuizen, zullen die eigenschappen, die met de terugregeling van
buizen verband houden, eerst worden behandeld. Ook komen andere
effecten, die het gevolg zijn van A.S.R., ter sprake. Hieruit zal blijken,
welke de bedoelde bezwaren zijn en welke maatregelen daartegen
kunnen worden genomen.
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3. Effecten bij toepassing van A.S.R.
a. Uitsturing van de eindbuis
Voor normale kamersterkte behoeft de eindtrap van de ontvanger
slechts een gering uitgangsvermogen aan de luidspreker af te geven (bv.
100 mW). Voor weergave van muziek met grote sterkteverhoudingen
(dynamiek) is echter een eindbuis, die een groot uitgangsvermogen
kan leveren, gewenst, omdat het anders nodig is bij sterke passages
de sterkteregelaar omlaag te draaien en in de volgende zwakke passages
weer op te diaaien, teneinde aan redelijke eisen betreffende vervorming,
resp. verstaanbaarheid te blijven voldoen.
De moderne eindbuizen zijn daarom in staat een vrij groot uitgangs
vermogen met vrij geringe vervorming aan de luidspreker af te geven.
Omdat dit vermogen nu beschikbaar is, komt de wens naar voren,
dit vermogen steeds ter beschikking te hebben, niet alleen als de
modulatiediepte van de zender 100 % is, doch ook bv. bij 30 %
modulatiediepte.
Is nu het ingangssignaal van het laagfrequentgedeelte voor een uit
gangsvermogen van 50 mW bekend, en kan de eindtrap bv. 3 W aan
de luidspreker afgeven, dan moet de spanning van het ingangssignaal
3000

. (Het uitgangs-vermogen is evenredig
1
met het kwadraat van de wisselspanning aan het eind van de verster

toenemen met de factor

ker.) Is voor 50 mW bv. een ingangssignaal van 50 mV nodig, dan is
voor 3 W een ingangssignaal van 390 mV nodig. Deze wisselspanning
moet dus minstens aanwezig zijn aan de klemmen van de sterkterege
laar. Bij 30 % modulatiediepte is de gelijkspanning aan deze klemmen
dan bij benadering

390 mV = 1,3 V.
30
Uit fig. 112 (kromme b) is reeds gebleken, dat 7ab met een schake
ling volgens fig. in zeer weinig stijgt bij toenemend ingangssignaal
Dit heeft in de meeste gevallen tot gevolg, dat de vereiste spanning
aan de sterkteregelaar voor volle uitsturing van de eindbuis pas wordt
bereikt met vrij groot ingangssignaal, of in ongunstige gevallen in het
geheel niet. Dit laatste zou gemakkelijk kunnen optreden met schake
lingen zonder laagfrequentversterkerbuis, omdat voor het uitsturen
van een steile eindbuis meestal toch nog ca 6 V roosterwisselspanning
nodig is, waarvoor de spanning Vab ca

X 6 = 20 V moet zijn.

Zonder A.S.R. zou dit uitsturen echter mogelijk zijn. (In fig. 112 bij
ca 540 /xV ingangsspanning.) Het is daarom gewenst, de A.S.R.schakeling zo in te richten, dat de spanning aan de sterkteregelaar
eerst tot een bepaalde waarde evenredig met de ingangsspanning kan
toenemen en daarna pas de A.S.R. in werking treedt (zie bv. fig. 112,
kromme c). Een dergelijk systeem wordt vertraagde A.S.R. genoemd.
De vertraging heeft geen betrekking op de tijd, doch karakteriseert alleen,
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dat de A.S.R. pas in werking treedt bij een bepaalde sterkte van het
ingangssignaal.
Voor het uitsturen van de eindbuis is dus vertraagde A.S.R. nodig.
Hoe deze vertraging tot stand komt, wordt besproken onder 4.
b. Vervorming van het hoogfrequente signaal
In het algemeen is de vervorming van het hoog- of midden frequente
signaal door de hoog- of middenfrequentbuizen zelf gering; omdat
echter bij toepassing van A.S.R. de instelling en de versterking van
de buizen worden gewijzigd, kan de A.S.R. aanleiding geven tot
ernstige vervorming van het hoogfrequente signaal en daardoor tot
vervorming van de modulatie.
Er zijn, behalve het niet recht zijn van de karakteristieken der buizen,
drie oorzaken voor deze vervorming in hoogfrequentversterkerbuizen:
ie. te kleine negatieve roosterspanning;
2e. te grote negatieve roosterspanning;
3e. te lage momentele anodespanning.
Aan de instelling der buizen dient dus zorg te worden besteed. De
eisen hiervoor volgen uit onderstaande beschouwingen.
Ad ie. Voor elke teruggeregelde buis is het nodig, dat het werk
punt zover verschoven is, dat de negatieve roosterspanning (A.S.R.spanning vermeerderd met de kathodespanning in teruggeregelde stand)
groter is dan de topwaarde van de wisselspanning op het rooster.
Is dit niet het geval, dan wordt het rooster periodiek positief en vloeit
er roosterstroom. Dit veroorzaakt ernstige vervorming (zie Deel 2,
hfdst. V). Door de aanwezigheid van de A.S.R.-weerstanden en
roosterlekweerstanden wordt nl. verhinderd, dat het rooster inderdaad
voldoende positief wordt (het rooster wordt negatief geladen door de
electronen, die naar het rooster vloeien). Bovendien moet de vooraf
gaande kring de roosterdissipatie leveren; deze kring wordt daardoor
gedempt. De toppen van de modulatie worden dan niet versterkt (dus
afgesneden).
In practische gevallen moet de negatieve roosterspanning Vg voor
een bepaalde roosterwisselspanning nog groter zijn dan hierboven ge
noemd, omdat bij de normale wisselstroombuizen reeds roosterstroom
kan vloeien bij Vg = — 1,3 V.
De eerste voorwaarde is dus:
Topwaarde van de roosterwisselspanning < Vg — 1,3 V
of

^geff < Vg~Z

V2
De consequentie van deze eis is, dat bij toepassing van vertraagde
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A.S.R. de regeling niet zoveel vertraagd mag zijn, dat de wissel
spanning op een der roosters reeds teveel is toegenomen, voordat de
A.S.R. in werking treedt.
Ad 2e. Uit bovenstaande voorwaarde mag niet worden afgeleid,
dat het voldoende is, te zorgen voor voldoende negatieve roosterspanning. De instelling mag nl. niet zo zijn, dat de roosterruimte aan
de andere zijde van het werkpunt te klein is. Is immers het afknijppunt bereikt, dan wordt de anodestroom van de buis nul en blijft nul,
ook bij verder toenemen van de momentele roosterspanning in nega
tieve richting, zodat de negatieve toppen van het hoogfrequente signaal
niet worden versterkt.
De tweede voorwaarde is dan:
twee maal de topwaarde van de roosterwisselspanning < Kafkn.—1,3 V
of:

Kg eff <

Kafkn.— i,3 V
2 \/2

Hieruit blijkt, dat regelbuizen met grote roosterruimte gebruikt
moeten worden op die plaatsen, waar grote roosterwisselspanningen te
verwachten zijn. Bovendien blijkt hieruit, dat de regelspanning van
een buis niet zo groot mag zijn, dat het werkpunt bijna samenvalt
met het afknijppunt.
Hierop bestaat bv. veel kans als men, behalve buizen met normale
regelkarakteristiek, een speciale hoogfrequentbuis met grote steilheid
(meestal samengaand met kleine roosterruimte) gebruikt. In dat geval
zal de regelspanning voor deze buis van een spanningsdeler op de
A.S.R.-leiding moeten worden afgenomen. (Een foutieve instelling
heelt ook tot gevolg, dat van het ingangssignaal harmonischen worden
gevormd, waardoor de kansen op fluitjes in de ontvanger sterk toe
nemen.)
Ad 3e. De /a-Ka-karakteristiek van een hoogfrequentpenthode ver
toont een knik bij ca 50 V anodespanning, d.w.z. de anodestroom
wordt bij lage anodespanning afhankelijk van de waarde van de anode
spanning (zie Deel 2, hfdst. IV.D.3, fig. 30). Hierdoor neemt de ver
sterking bij dalende anodespanning steeds meer af. (De electronen gaan
naar het schermrooster.)
Is Ka de anodegelijkspanning van de buis en Ka top de topwaarde
van de anodewisselspanning, dan is de derde voorwaarde:
\

Ka top < Ka— 50 V of Kaeff <

Ka —5oV
V2 *

Nu is Kaeff = 5W Kg eff Za> als 5W de steilheid van de buis in het
werkpunt is (al of niet teruggeregeld), en Za de impedantie in het
anodecircuit. De maximale steilheid mag dus zijn:
Ka 5° mAW.
•S w max —
Kg eff Za V 2
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Is de maximaal toelaatbare steilheid hieruit bekend, dan kan uit de
5-Vg-karakteristiek van de buis de minimaal benodigde negatieve
roosterspanning worden bepaald. Daarbij moet tevens aan de eerst
genoemde voorwaarden (ad ie. en 2e.) worden voldaan. Is 5W te groot,
als aan de eerste twee voor waarden is voldaan, dan is het mogelijk de
anode van de buis aan te sluiten aan een aftakking van de spoel in de
anodeketen. Hierdoor neemt Za af en daardoor ook Va eff. De ver
vorming kan hierdoor dan opgeheven worden. In het algemeen is ver
hoging van Va niet mogelijk. Wel komt het dikwijls vooi, dat Va zeer
laag is, bv. in universele ontvangers op netten met lage spanning
(110 V =). In dat geval is het aansluiten van de anode aan een aftakking
op de impedantie in de anodeketen aan te bevelen, speciaal bij de anodekring van de middenfrequentbuis, daar hier de signaalspanning het
grootst is.
c. Ruis van de hoogfrequentversterkerbuizen
De ruis van een versterkerbuis kan men zich geconcentreerd denken
in een weerstand in de roosterketen, waarbij de buis zelf ruisvrij
wordt gedacht (zie Deel 2, hfdst. VIII en Deel 3, hfdst. IV.G.4). Deze
zg. aequivalente ruisweerstand wordt in elke buizen publicatie aangegeven.
Het is duidelijk, dat de resulterende ruisspanning aan het eind van
de versterker groter zal zijn, naarmate de versterking tussen begin en
eind groter is, d.w.z. de resulterende ruis zal hoofdzakelijk afkomstig
zijn van de eerste buis van de ontvanger. De ruisenergie is verder
evenredig met de bandbreedte van het weergegeven laagfrequente
gebied, waarbij dus zowel de amplitudekarakteristiek van het middenfrequente als die van het laagfrequente gedeelte van invloed zijn.
Bij superheterodyne ontvangers is de eerste buis meestal de mengbuis, doch soms wordt van een aparte hoogfrequentversterkerbuis ge
bruik gemaakt. Beide buizen dragen aanzienlijk bij tot de ruis van de
ontvanger.
De ruis zou voor het beoordelen van een A.S.R.-schakeling niet
van belang zijn, indien de ruisweerstand der buizen niet sterk toenam
bij toenemende negatieve roosterspanning, dus ook bij terugregelen
door de A.S.R. (zie Deel 3, hfdst. IV.G.4).
Bij een eenvoudige A.S.R.-schakeling, waarbij de hoogfrequentbuizen en de middenfrequentbuis dezelfde regelspanning hebben, is de
toestand zodanig, dat de toenemende ruis der hoogfrequentbuizen
(door grotere Raeq) slechts gedeeltelijk wordt gecompenseerd door de
afnemende versterking van het volgende gedeelte van de versterker.
Voor het oplossen van deze moeilijkheid is het daarom gewenst, de
hoogfrequentbuis en de mengbuis vertraagd te regelen, d.w.z. pas te
regelen als de middenfrequentbuis reeds is teruggeiegeld.
Hoe sterker de middenfrequentbuis is teruggeregeld, des te minder
wordt de ruis van het voorafgaande gedeelte versterkt. Het terugregelen
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van de middenfrequentbuis geeft uiteraard zelf ook meer ruis, doch
deze toeneming is te verwaarlozen, omdat de versterking van het
volgende gedeelte veel geringer is dan van het gedeelte achter de
eerste buis. Daarbij komt, dat de toeneming van de aequivalente ruis
weerstand van een mengbuis bij terugregelen zeer veel groter is dan
bij regelen van een middenfrequentbuis. Dit blijkt uit onderstaand
staatje (zie ook Deel 7b, hfdst. VII.I).
Raeq

—2V

EF 41
ECH21
ECH 41
ECH 42

55 000 Q
170 000 D
75 000 Q

6 500 Q.

— 30 V
1 MH (h.f.-, m.f.-buis)
100 Mn (mengbuis)

55 Mn (

„

)

11 Mn (

ft

)

Uit het bovenstaande volgt, dat de terugregeling der buizen bij toe
nemende signaalsterkte in volgorde van achter naar voren dient te
geschieden, d.w.z. eerst de middenfrequentbuis (direct en onvertraagd),
daarna de mengbuis (vertraagd) en tenslotte de hoogfrequentversterkerbuis (nog meer vertraagd).
In de practijk wordt aan de mengbuis en de hoogfrequentbuis echter
dezelfde regelspanning toegevoerd, omdat bij het terugregelen de ruis
van de hoogfrequentbuis veel minder sterk toeneemt dan die van de
mengbuis (zie bovenstaande tabel). Een extra vertraging t.o.v. de rege
ling van de mengbuis is daarom niet nodig. Wel geldt ook hier de
restrictie, dat een deel van de A.S.R.-spanning van de mengbuis ge
bruikt moet worden voor regeling van de eventuele hoogfrequentbuis,
wanneer de roosterruimte van deze buis kleiner is dan die van de
mengbuis, omdat anders de ruisweerstand van de eerste buis te veel
toeneemt, zonder dat de mengbuis voldoende is teruggeregeld.
d. Kruismodulatie

!

De kruismodulatie (modulatie van een gewenst station door een ongewenst station) wordt veroorzaakt door krommingen in de karakte
ristiek van de mengbuis en de eventuele hoogfrequentbuis (zie Deel 2,
hfdst. IV.G.7).
Evenals de ruis is de kruismodulatie een functie van de negatieve
roosterspanning. De kruismodulatiekarakteristiek geeft echter geen
lineair verband tussen beide, doch is een vrij grillig gevormde lijn
met toppen en dalen. Voor elk type buis is deze karakteristiek ver
schillend. Een voorbeeld hiervan geeft fig. 113»
hjn m deze figuur
geeft aan, hoe groot de roosterwisselspanning van het ongewenste
station mag zijn voor 1 % kruismodulatie, ongeacht de sterkte van het
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Fig. 113. Voorbeeld van de
kruismodulatiekarakteristiek
van een hoogfrequentbuis
(sterkte van een storend sig
naal voor 1 % kruismodula
tie, als functie van 5 en - Ve).

gewenste station. Meestal is een dal aanwezig aan het begin van he*
regelgebied, d.w.z. de stoorspanning, die nodig is om 1 % kruis
modulatie te veroorzaken, is plotseling kleiner (3 a 10 maal), zodra het
normale instelpunt van de buis wordt verlaten.
Uiteraard is de kwestie kruismodulatie het meest van belang voor
de hoogfrequent- en de mengbuis; immers, in het hoogfrequentgedeelte bestaat de meeste kans, dat een stoorspanning met een andere
frequentie dan die van het afgestemde station kan doordringen tot de
roosters der buizen.
Bij een super wordt nl. de selectiviteit van de ontvanger meestal
hoofdzakelijk bepaald door de middenfrequentversterker en is de selec
tiviteit van de hoogfrequentkringen gering, vooral als geen bandfilter,
doch een enkele kring wordt geschakeld vóór het rooster van de eerste
buis (zie ook fig. 122).
Bovendien geeft de paddingafwijking in de ontvanger aanleiding tot
kruismodulatie, omdat de ontvanger steeds zo wordt afgestemd, dat
het inkomende signaal met de oscillatorfrequentie een verschilfrequentie
oplevert, die gelijk is aan de afstemfrequentie der middenfrequentkringen, en niet zo, dat de hoogfrequentkring(en) juist afgestemd is
(zijn).
Is de paddingafwijking dus bv. 9 kHz, dan is de hoogfrequentkring
afgestemd op het naburige station, zodat het stoorsignaal gemakkelijk
op het rooster van de eerste buis kan komen. (Dit beperkt dus o.m.
de mate van koppeling van de voorkring met de antenne; zie hfdst.
IV.F.2.d en G.3).
Door deze oorzaken is de aanwezigheid van een ongewenst signaal
op het rooster zeker niet denkbeeldig.
Een instelling van de buis (buizen), die overeenkomt met het dal
in de kruismodulatiekarakteristiek, moet dus zoveel mogelijk worden
' vermeden. Het is bij het terugregelen uiteraard niet mogelijk, dit punt
„over te slaan”, doch wel is het gewenst dit eerst dan te passeren, als
de signaalsterkte van het gewenste station een bepaalde waarde heeft
overschreden. Nu is de kruismodulatie weliswaar onafhankelijk van de

IV.J-3

153

sterkte van het gewenste station, doch in het algemeen bestaat meer
kans, dat een zwak station door een sterk ontvangen zender wordt ge
stoord dan dat bij een sterk ontvangen gewenste zender kruismodulatie
optreedt. Het komt nl. zelden voor, dat twee sterk ontvangen zenders
een zo klein frequentieverschil hebben, dat bij afstemmen op het ge
wenste station het andere door de voorselectiviteit niet voldoende
wordt verzwakt. De kans op kruismodulatie van sterke zenders onder
ling is dus niet zo groot (uitgezonderd bij twee locale zenders).
De eis, dat het gewenste station eerst een bepaalde signaalsterkte
op de antenne dient te hebben, voordat de terugregeling begint, komt
ook hier neer op het toepassen van vertraagde A.S.R. voor de hoogfrequentbuizen. In dit geval behouden nl. de buizen voor zwakke
(gewenste) zenders de beste instelling, wat kruismodulatie betreft.
e. Fadingcompensatie
De A.S.R.-schakeling heeft ook speciaal ten doel de ontvangst van
een station tijdens fading te verbeteren. De eenvoudige A.S.R.schakeling volgens fig. in voldoet aan deze eis. Wordt nl. het ge
detecteerde signaal kleiner, dan neemt ook de regelspanning in grootte
af en stijgt de versterking van de buizen. Het resultaat is, dat de
oorspronkelijke sterkteverschillen in een ontvanger met A.S.R. aan het
eind van de versterker zeer veel verkleind zullen zijn.
Hierbij moet wel in het oog worden gehouden, dat ook de A.S.R.
niet alles kan doen. Voor snel wisselende ingangsspanningen (snelle
fading) komt de A.S.R. in het geheel niet in werking, daar de oplaadtijden van de condensatoren in de gebruikte R C-filters zo groot zijn,
dat de A.S.R. deze snelle wisselingen niet kan volgen.
De spanningen op deze condensator (en) stellen zich dan in op de
gemiddelde waarde van het signaal. Zou men de oplaadtijden ver
kleinen, dan zou ook de modulatie, die immers ook een wisselspanning
aan de detectieweerstand veroorzaakt, worden beïnvloed. Uiteraard
wordt dit in de practijk vermeden.
Algehele fadingcompensatie is met een eenvoudige A.S.R.-schakeling
nimmer mogelijk, doordat de regeling alleen dan de voorafgaande buizen
beïnvloedt, als het signaal aan het eind van de versterker reeds is
af- of toegenomen.
In het voorafgaande is reeds gebleken, dat A.S.R.-spanning voor de
hoogfrequent- of mengbuis, in verband met uitsturing van de eindbuis, ruis, kruismodulatie e.d., met vertraging moet worden toegevoerd.
Deze vertraging heeft een nadelige invloed op de fadingcompensatie,
doordat een buis, die niet teruggeregeld wordt, ook niet kan bijdragen
tot de fadingcompensatie. Wordt de middenfrequentbuis echter onaf
hankelijk van de mengbuis geregeld (waarvan het belang reeds is
aangetoond), dan kan de regeling van de middenfrequentbuis effectiever
zijn, doordat de sterkteverschillen op het rooster, door het niet rege
len van de voorafgaande buis, toenemen.
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Voor een goede fadingcompensatie is het dus gewenst, dat de middenfrequentbuis effectief wordt geregeld (onvertraagd en met volle regel spanning) en dat de A.S.R.-spanning aan de hoogfrequent- en mengbuis
met zo weinig mogelijk vertraging wordt toegevoerd.
Er moet nog op worden gewezen, dat de regelkromme (fig. 112) geen
uitsluitsel geeft over alle effecten tengevolge van A.S.R., dan alleen wat
de uitsturing van de eindbuis betreft. Voor deze kromme is het n).
niet van belang of de regelspanning ten volle, dan wel gedeeltelijk
aan één der buizen wordt toegevoerd. Bij gedeeltelijk regelen van één
der buizen neemt weliswaar de versterking van de bijbehorende trap
toe, doch door de grotere uitgangsspanning, die dan zou ontstaan,
ontstaat ook een grotere regelspanning voor de andere buis. De totale
versterking kan, voor dezelfde signaalsterkte, dan gelijk blijven.
Voor de andere effecten is het echter wel van belang, in welke ver
houding de buizen worden geregeld.
ƒ. A.S.R. op kortegolf
Wanneer men een ontvanger, waarvan de A.S.R. voor het middengolfgebied (MG) aan redelijke eisen voldoet, beluistert op kortegolf (KG),
kan het zijn, dat hierbij nog hinderlijke verschijnselen worden waar
genomen. Deze verschijnselen zijn o.a.:
ie.
2e.
3e.
4e.

verstemming tijdens fading;
trek-drukeffect (zie hierna);
ruis tijdens fading;
onvoldoende fadingcompensatie.

De drie eerstgenoemde verschijnselen zijn het gevolg van eigen
schappen van de mengbuis en de eventuele hoogfrequentbuis.
Ad ie. Een mengbuis in een super heeft in het algemeen het na
deel, dat de buiscapaciteiten van het menggedeelte, bij toevoeren van
A.S.R.-spanning, dusdanig veranderen, dat de oscillator wordt verstemd. Op MG is deze verstemming te verwaarlozen, doch op KG
kan deze verandeiing gemakkelijk 5 è 10 kHz bedragen, bij normale
sterktevariaties van het ontvangen station. Hierdoor zal het signaal bij
fading (na afstemmen op een moment van normale sterkte) niet alleen
afnemen door het fadingverschijnsel zelf, doch bovendien door
verstemming. (Aangenomen is, dat de resonantiekromme van het
middenfrequentgedeelte slechts één maximum bezit.)
Ook kan deze verstemming tot gevolg hebben, dat in de fadingperioden een naburig station doorkomt, in plaats van het gewenste.
Ad 2e. Het zg. trek-drukeffect is ook een gevolg van de ver
stemming van de oscillator bij het regelen van de mengbuis en treedt
op tijdens het afstemmen op een kortegolfzender met grote signaal
sterkte. Dit uit zich op de volgende wijze. Draait men de afstemknop
van de ontvanger bv. van links naar rechts, dan lijkt de afstemming
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eerst onscherp, tot de juiste afstemming is bereikt. Voorbij dit punt
is het station echter al zeer spoedig weggedraaid (met een sprong).
Draait men van rechts naar links, dan is het juist andersom. Soms
wordt een station op een iets ander punt weer hoorbaar, wanneer men
van rechts draait of van links, hoewel de juiste afstemming in beide
gevallen dezelfde is.
Dit verschijnsel ontstaat, doordat bij het afstemmen de oscillatorfrequentie steeds in één richting verandert bij toenemende A.S.R.spanning, onafhankelijk van de richting van afstemmen. In het ene
geval loopt de oscillatorfrequentie tegen de afstemming in, doch in
het andere geval mee. Men moet het station in het laatste geval „inhalen”. Dit is inderdaad mogelijk, omdat de A.S.R.-spanning steeds
minder toeneemt naarmate de juiste afstemming beter wordt bereikt.
Wordt in dezelfde richting doorgedraaid, dan neemt de A.S.R.spanning weer af en de oscillatorfrequentie verandert in tegengestelde
zin, zodat het station bijna direct weggedraaid is. Stemt men van de
andere zijde af, dan geschiedt juist het tegenovergestelde.
In de regel wordt als remedie tegen verstemming en trek-drukeffect aanbevolen de mengbuis niet te regelen. Dit is echter, wegens
de grote vervorming, die dan voor sterke signalen optreedt, niet toe
laatbaar, zelfs niet wanneer de mengbuis wordt voorafgegaan door een
geregelde hoogfrequentbuis. (Dit geeft ook aanleiding tot sterke ruis
van de hoogfrequenttrap, zie onder c.)
Deze effecten zijn veel geringer, indien de afgestemde kring van de
oscillator in de anodeketen van de oscillatorbuis is opgenomen, dan
wanneer deze kring zich in het roostercircuit bevindt (zie hfdst. IV.D).
Verder kan men beide effecten belangrijk verbeteren door de regelspanning van de mengbuis zover te verlagen, als met het oog op de vervorming
toelaatbaar is. In het algemeen zal dit niet nodig zijn, als de middenfrequentbuis vol, d.w.z. met de gehele beschikbare regelspanning,
wordt geregeld. Is dit laatste niet het geval, dan moet de regelspanning
van de mengbuis ongeveer in dezelfde verhouding worden verlaagd
(toelaatbaar tot een verhouding i : 2). In dit geval verandert ook de
regelkromme, doordat nu beide buizen gedeeltelijk zijn geregeld. Voor
eenzelfde ingangssignaal is dan de uitgangsspanning toegenomen.
(Grotere gevoeligheid van de ontvanger voor sterke signalen.)
Het trek-drukeffect is overigens nog afhankelijk van de mate van
koppeling van de oscillatorbuis met de oscillatorkring. Een zwakke
koppeling is te prefereren (dus bv. kleine roostercondensator). Deze
kan men toepassen als de steilheid van de oscillatorbuis groot genoeg
is om te zorgen, dat de oscillatorspanning een redelijke waarde be
houdt.
Ad 3e. De ruisweerstand van de hoogfrequent- en mengbuis ver
andert voortdurend, wanneer de A.S.R.-spanning tijdens fading
vaiieert. Dit heeft een sterk veranderlijke ruis ten gevolge als de
regeling teveel naar de eerste buis (buizen) is verplaatst. In het vooraf
gaande is reeds aangegeven, dat de buizen in volgorde van achteren
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naar voren moeten worden teruggeregeld en dat de hoogfrequent- en
mengbuis dezelfde regelspanning toegevoerd krijgen, mits beide buizen
dezelfde roosterruimte hebben. Verder gold de restrictie, dat de regel
spanning van de hoogfrequentbuis zo nodig aangepast moet worden
aan de roosterruimte van deze buis.
Voor een rustige KG-ontvangst is het nodig, dat aan deze eisen
wordt voldaan.
Ad 4e. Een effectieve fadingcompensatie is voor een rustige KGontvangst eveneens noodzakelijk. Onder e. zijn de middelen voor een
goede regeling aangegeven. O.a. moet de vertraging van de A.S.R.spanning voor de mengbuis en hoogfrequentbuis gering zijn. Op
MG en LG, waai minder strenge eisen aan de fadingcompensatie
worden gesteld, doch waar meer op ruis e.d. de aandacht valt, kan
een grotere vertraging gewenst zijn. Meestal is echter een compromis
mogelijk. Is dit niet het geval, dan kan de vertraging gewijzigd worden
bij de overgang van KG naar MG en omgekeerd.
g, Verstemming door regeling der hoog- en middenfrequentbuizen
Ten gevolge van de anode-roostercapaciteit (Cag) van een versterkerbu»s treedt schijnbaar een vergroting op van de rooster-kathodecapaciteit (Cgk). De toeneming ACgk is te berekenen uit
A Cgk = {y + 1) Cag.
Hierin is y de spanningsversterking tussen rooster en anode (zie
Deel 2, hfdst. VII.5). Voor hoge waarden van y, bv. 100, is de toe
neming bij benadering evenredig met 7.
Daar een ontvanger de grootste gevoeligheid moet hebben voor de
zwakste signalen, worden de kringen afgeregeld met klein ingangs
signaal (waarbij de A.S.R. nog niet werkt). Hierbij is A Cgk het grootst,
doordat y maximaal is.
Bij terugregelen van de buis wordt dus de schijnbare rooster
capaciteit kleiner. Bovendien neemt dan de inwendige roostercapaciteit
ook af door verandering van de ruimtelading. Daar deze rooster
capaciteit een gedeelte van de kringcapaciteit vormt, verstemt de
roosterkring. Bij een middenfrequenttrap vormt deze kring met de
anodekring van de voorafgaande buis een bandfilter. Het resultaat is,
dat de resonantiekromme van het m.f.-filter onsymmetrisch wordt.
Voor sterke stations (grote A.S.R.-spanning) kan dit het afsnijden van
hoge tonen veroorzaken. Dit bezwaar is op verschillende wijzen te
ondervangen.
ie. De Cag>
l zowel in de buis als uitwendig op de huishouder, kan
kleiner worden gemaakt. In het algemeen is de Cag van de buis zelf
klein genoeg, doch de uitwendige capaciteit is dikwijls veel groter.
Deze uitwendige capaciteit kan men verminderen door tussen anodeen roosteraansluitingen een metalen afschermplaatje op de huishouder
en de verbindingen daaraan, aan te brengen.
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2e. Het rooster kan met een aftakking van de voorafgaande spoel
worden verbonden. Voor de invloed van de roostercapaciteitsvariaties
op de kringcapaciteit kan nl. worden geschreven:
^ Qcr = t2 d Cgk.
Hierin is t bepaald door de plaats van de aftakking op de spoel.
Men kiest dikwijls de aftakking op 70 % van het aantal windingen;
dan is t = 0,7. Voor een spoel zonder aftakking is t— 1. Uit de
formule volgt, dat de capaciteitsvariaties kwadratisch met t kleiner
worden. Een nadeel van dit systeem is het gevoeligheidsverlies, dat
hierdoor ontstaat. Dit verlies is evenredig met t.
3e. Hetzelfde resultaat bereikt men door de condensator van de
afgestemde kring groter en de spoel kleiner te nemen.
4e. Aan de middenfrequentbuis kan weinig regelspanning worden
toegevoerd. De verstemming is dan geringer en er is geen gevoeligheids
verlies. Ook voor Ry^jRg-vervorming (zie onder h) is dit gunstig, als
de middenfrequentbuis geregeld wordt vanaf het detectorcircuit.
Dikwijls is het echter gewenst de buis vol te regelen. (Zie onder c. en e.)
5e. Er kan van een niet-ontkoppelde kathodeweerstand Rl van lage
waarde (30 & 50 Q) gebruik worden gemaakt, eventueel in serie met een
ontkoppelde weerstand R2 om voldoende negatieve roosterspanning te
verkrijgen (zie fig. 114). De rooster-kathodecapaciteit staat hierbij in serie
met de weerstand R^ De spanningen over beide elementen zijn echter 90°
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Fig. 114. Onontkoppelde kathodeweerstand
bij een
hoogfrequentbuis, ter voorkoming van verstemmen van
de roosterkring bij regelen door A.S.R.
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in fase verschoven. Bij variëren van Cgk verandert daardoor de resulteren
de capaciteit naar het chassis veel minder. Dit systeem werkt zeer be
vredigend en wordt voor hoogfrequentbuizen veel toegepast, speciaal
omdat de afstemcapaciteit van de hoogfrequentkringen vrij klein
kan zijn, als de variabele condensator uitgedraaid is. Capaciteitsvariaties hebben dan een grotere invloed op de afstemming dan met
grote kringcapaciteit. Bij combinatiebuizen (bv. m.f.-buis -f- A.S.R.diode, of m.f.-buis + l.f.-buis) is toepassing van deze schakeling
echter bezwaarlijk.
h. RwIRg-ver vorming
Wanneer aan het detectorcircuit gelijkspanningen worden ontleend
voor A.S.R.-doeleinden, moet grote aandacht worden besteed aan de
laagfrequentvervorming, die ontstaat als de wisselstroom- en gelijkstroombelasting van de diode verschillend zijn (zie Deel 2, hfdst.
VI.A.i.h). Deze vervorming kan zeer ernstig zijn.
Daar de A.S.R. geen gelijkstroombelasting vormt voor de detector,
doch wel een wisselstroombelasting, wordt de verhouding R-wIRg in
ongunstige zin beïnvloed. Dit betekent, dat de wisselstroombelasting
zo gering mogelijk dient te worden gemaakt.
De wisselstroombelasting van de A.S.R.-schakeling ontstaat, door
dat de gebruikte afvlakcondensator van het RC-filter een kortsluiting
vormt voor de wisselstroom en de afvlakweerstand dus parallel aan de
detectieweerstand gedacht moet worden (zie bv. fig. m, waar de
weerstanden R1 en R2 voor het laagfrequentsignaal parallel staan).
De belasting kan op verschillende wijzen klein gehouden worden:
ie. Door lage waarde van de detectieweerstand (R2 in fig. 111). In de
regel neemt men R2 ongeveer 0,5 MD. Met een afvlakweerstand
van
1 MD is
Rw —

0,5 Xi
0,5 + 1

= 0,33 M D,

dus is
*w/*g = o,33/o,5 ** 0,7.
(De impedantie van de afvlakcondensator is hierbij verwaarloosd.)
Met een detectieweerstand R2 van 2 MD en dezelfde afvlakweerstand
2X1
Rw
0,67
= 0,67 MD en wordt
R1 is
°'33'
2+1

*8

2

Deze uitkomst is ontoelaatbaar laag. De verhouding mag niet be
neden ca 0,8 dalen.
2e. Door afvlakweerstanden van hoge waarde. Deze methode geeft
in principe eveneens voordelen. Practisch is de keuze van de weerstandswaarde echter zeer beperkt, omdat bij een versterkerbuis de
totale weerstand tussen rooster en kathode een zekere waarde, voor
hoogfrequentbuizen meestal 3 MD, met mag overschrijden (roosterlekweerstand en kathodeweerstand hierbij inbegrepen).
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Hogere weerstandswaarden dan
1,5 a 2,5 Mn kunnen hierdoor voor
de afvlakweerstand niet worden ge
bruikt. Tezamen met de maatregel
genoemd onder ie. is echter een goed
resultaat te bereiken. Is de detectie weerstand 0,5 Mn en de afvlakweer
stand 2 Mn, dan is

en wordt
Rw
Rg

—=0,8.

0,5

1,5 MO.
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Fig. 115. Schakeling ter vermin
dering van
vervorming bij
ontlenen van de regelspanning Vr
voor de middenfrequentbuis aan de
detectieweerstand i?2.

3e. Door een spanningsdeler parallel aan de detectieweerstand te
schakelen en aan het deelpunt de A.S.R.-afvlakweerstand te verbinden
(zie fig. n5). De weerstand in het rooster-kathodecircuit is nu niet
meer beperkt door de weerstand naar de bovenzijde van de detectie
weerstand en de detectieweerstand zelf, doch door de onderste weer
stand van de spanningsdeler.
De verhouding i?w/Rg is nu veel gunstiger geworden. Nemen we bv.
aan, dat de in fig. 115 aangegeven weerstandswaarden worden gebruikt,
dan wordt de verhouding Rw/Rg = 0,93.
Voor de gelijkstroombelasting moeten nl. beide weerstanden van
1,5 MD in serie, parallel gerekend worden aan 0,5 MD. De wisselstroombelasting is 1,5 MD in serie met de twee weerstanden van
0,8 MD en 1,5 MD parallel, en hieraan de weerstand R2 parallel. De
waarde 0,93 benadert het ideaal Rw/i?g = 1 zeer goed. De niet-vertraagde A.S.R.-spanning is met deze schakeling tot de helft verminderd.
Voor bepaalde doeleinden is dit gunstig (zie onder j en hfdst. IV.K).
i. Methoden voor het toevoeren van regelspanning
In fig. ui zijn reeds twee methoden aangegeven, waarop de A.S.R.regelspanning aan de versterkerbuizen kan worden toegevoerd. In het
algemeen wordt de regelspanning voor de middenfrequentbuis toe
gevoerd aan de onderzijde van de middenfrequentkring en bij de
hoogfrequent- en mengbuizen via een roosterlekweerstand. De reden
hiervoor is de volgende. De kwaliteit van de middenfrequentspoelen
moet in verband met gunstige selectiviteit en geluidskwaliteit zeer
hoog zijn (brede top en grote flanksteilheid van de bandfilterkromme).
Bij de constructie van deze spoelen wordt hieraan meestal grote zorg
besteed. Spoelen met r/L = 20 000 D/H en lager zijn hierbij geen
uitzondering.
Vanzelfsprekend dienen uitwendige dempingen dan zoveel mogelijk
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te worden vermeden. Indien voor het toevoeren van de regelspannmg
roosterlekweerstand gebruikt zou worden, dan werd de kring
een
extra gedempt. (De roostercondensator dient alleen voor scheiding van
de gelijkspanning.) Is de weerstand bv. 1 M Q en de afstemcapaciteit
van°de kring 100 pF, dan is de verslechtering:
Ar/L = -^= 1 0« x~i oö~X~rö=1’2 = IC)4n/HDe totale r/L-waarde is dan 20 000 + 10 000 = 30 000 Q/H, d.w.z.
de kringkwaliteit is 50 % slechter geworden. In het algemeen moet
elke verslechtering worden vermeden, zodat dit systeem voor middenfrequentbuizen niet wordt toegepast. Anders staat het echter met de
hoogfrequentbuizen. In de eerste plaats is de kwaliteit van de
hoogfrequentkringen veel slechter dan van de middenfrequentkringen,
zodat de extra demping relatief veel kleiner is. Bovendien is het be
zwaarlijk de regelspanning aan de onderzijde van de kring toe te
voeren, omdat de rotoren van de gebruikelijke meervoudige variabele
condensatoren geaard zijn.
De onderzijde van de spoel moet dan van de condensator geïsoleerd
zijn, doch uiteraard niet voor hoogfrequentstromen. Een dergelijke
schakeling is gegeven in fig. 116. Hierbij moet ervoor worden gezorgd,
dat de condensator, die in serie met de spoel (en dus ook met de
variabele condensator) staat, een grote waarde heeft, daar anders het
frequentiegebied van de afgestemde kring te klein wordt.
Omdat bij een bandfilteischakeling volgens fig. 117 reeds doel
bewust met deze verkorting door de gemeenschappelijke seriecondensator is gerekend, kan de A.S.R.-weerstand direct aan deze condensator
worden aangesloten.
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Fig. 117. De regelspanning toegevoerd
bij een capacitief gekoppeld bandfilter.
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Bij voorkeur wordt echter in alle
\K
gevallen de methode met roosterlekweerstand gekozen (bv. fig. 118),
omdat in een ontvanger met meer
dan één frequentiegebied de spoelen
o{
o I©
van de niet in gebruik zijnde ge
o
•o
o §
=r
bieden gewoonlijk aan aarde (chassis)
o
worden gelegd, waardoor de schake
lingen volgens fig. 116 en 117 niet
kunnen worden toegepast.
Een voorbeeld geeft de invloed
1—— Vp
van de demping door de roosterlekweerstand op de afgestemde kring
118. De regelspanning toege
weer, indien hiervoor weer een waar Fig.
voerd aan de roosterweerstand.
de van 1 Mü wordt aangenomen en
de spoelkwaliteit en afstemcapaciteit
op enkele frequenties van het MG-gebied zijn als onderstaand:

i

st

afstemfrequentie

spoelkwaliteit

1500 kHz
600 kHz

100 000 Q/H
50 000 Q/H

afstemcapaciteit
100 pF
500 pF

De kwaliteitsverslechtering wordt dan:
Afstemfreq.
1500 kHz
600 kHz

Ar/L = 1 IR C
io12
io6 x 100
io12

= 10 000

= 2000

r/L totaal

Toeneming

110 000

10%

52 000

4%

IOfi x 500

Voor hoogfrequentbuizen is het gebruik van een roosterlekweerstand
dus de gunstigste methode.
Voor KG is men zelfs uitsluitend op deze wijze aangewezen, omdat
een condensator in serie met de kring moeilijkheden zou veroorzaken
tengevolge van de zelfinductie van deze condensator, die juist op
kortegolf een rol gaat spelen. Kleine condensatoren met minder zelf
inductie komen hier, wegens de gebiedverkorting, die dit medebrengt,
niet in aanmerking.
j. Afstemrust en afstemnauwkeurigheid
De werking van de A.S.R. heeft ten gevolge, dat de ontvanger in
afstemming een kleinere gevoeligheid heeft dan buiten afstemming.
Aan de rand van de afstemming zal de gevoeligheid in het algemeen ook
groter zijn dan in afstemming (de signaalsterkte neemt af en daardoor
Radiotechniek III — u
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de negatieve roosterspanning). Het gevolg hiervan is, dat zolang niet
goed is afgestemd, de door de zender uitgezonden zijbanden meer
worden versterkt dan de draaggolf. Aan het eind van de versterker is
de modulatiediepte voor de hoge tonen dus groter dan aan de zender;
Zelfs kan overmodulatie optreden. Dit veroorzaakt het bekende snerpende
geluid bij wegdraaien van een station.
Een ander nadelig verschijnsel is, dat de afstemcondensator van een
ontvanger met A.S.R. verder verdraaid moet worden om een station
onhoorbaar te maken dan bij een ontvanger zonder A.S.R. De oorzaak
hiervan is, dat de verzwakking, als gevolg van de verstemming, wordt
gecompenseerd door de toeneming van de versterking door de A.S.R.
Nauwkeurig afstemmen wordt hierdoor bemoeilijkt. (Is het eerst
genoemde ongewenste effect aanwezig, dan is echtei nog een vrij scherpe
afstemming mogelijk door het wegdraaien der snerpende zijbanden.)
Een ontvanger met deze „brede'' afstemming behoeft niet onselectief
te zijn, doch kan voorzien zijn van een effectief werkende A.S.R.
Immers, het verschil in sterkte tussen de ontvangen zenders aan de
detector wordt niet meer door de A.S.R. beïnvloed als eenmaal op een
station is afgestemd. De versterking heeft dan één bepaalde waarde
gekregen en deze is voor andere stations dezelfde, zodat alleen de
selectiviteit der kringen een maat is voor de storingsvrij heid.
In fig. 119 is een methode aangegeven, die belangrijk bijdraagt tot
het rustiger afstemmen van de ontvanger. De A.S.R.-spanning wordt
hier ontleend aan een aparte diode, die niet aan de 4e middenfrequentknng, doch aan de 3e kring is gekoppeld. Deze diode kan zich bv. in
de middenfrequentbuis bevinden. De weerstand R2 in het diodecircuit
is aan één zijde geaard, omdat regelspanning t.o.v. aarde (chassis)
wordt verlangd. Er is daarom een scheidingscondensator C2 aan gebracht
naar de anode van de middenfrequentbuis, waardoor de anodegelijkspanning van de buis niet
aanwezig is op de diode.
De diode detecteert het
o
middenfrequentsignaal.
o
Hierdoor ontstaat aan R2
een
negatieve spanning,
o
o
die na afvlakking via een
o o
VR
Ri
«1
—-JU—"
filter RiCt gebruikt wordt
voor regeling der bui- *
zen.
Omdat de A.S.R.,r2
tt
spanning aan de 3e kring
wordt ontleend in plaats
van aan de 4e midden+
frequentkring, is bereikt,
Fig. 119. Principe van een A.S.R.-schakeling, dat de A.S.R. de signaalwaarbij ter verbetering van de afstemrust ge spanning op de 3e kring
bruik wordt gemaakt van de selectiviteit van de
zoveel mogelijk constant
laatste middenfrequentkring.
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zal trachten te houden. Bij het
afstemmen werkt nu de selec
tiviteit van de 4e kring mee
tot het verbeteien van de
afstemrust en afstemnauwkeurigheid. Hoe scherper de resonantiekromme van deze kring
zelf is, des te eerder is een
station weggedraaid en des te
nauwkeuriger is de afstem
ming. (Aan de afregeling van
verslemming to.v M F
deze kring moet dus veel zorg
worden besteed; de afregelmethode is daarom belangrijk.) Fig. 120. Resonantiekrommen van het
eerste middenfrequentbandfilter voor ver
De geluidskwaliteit wordt door schillende
waarden van k/S (zie ook Deel
deze schakeling niet geschaad.
2, hfdst. III.B.3, fig. 78).
Het is nl. niet zo, dat door
een scherpe 4e kring de hoge tonen zouden worden benadeeld. De
afstemnauwkeurigheid is dus afhankelijk van de resonantiekromme
van de 4e kring, doch de geluidskwaliteit van de resonantiekromme van
de 3e en 4e middenfrequentkring als bandfilter (tezamen met de
krommen der voorafgaande filters).
De kwaliteit van de 4e kring is afhankelijk van de spoelkwaliteit
en de uitwendige demping door de diode. Om de uitwendige demping
te verminderen is het noodzakelijk, de diode met een aftakking op de
spoel te verbinden of, wat op hetzelfde neerkomt, de zelfinductie van de
spoel kleiner te kiezen en de afstemcapaciteit groter. Hoe lager de af
takking bij een bepaalde spoel wordt gekozen, des te gunstiger worden de
afstemnauwkeurigheid en de afstemiust. In verband met gevoeligheidsverlies kan deze aftakking echter niet te laag worden gekozen
(t = 0,7 of 0,5).
De afstemrust is verder nog afhankelijk van de vorm van de resonantiekrommen van de gebruikte filters. Bij de beschouwingen
over de nadelige effecten is nl. verondersteld, dat de A.S.R.-span
ning zou afnemen als de ontvanger verstemd wordt, waardoor
de versterking toeneemt. Zij zijn dus afwezig, wanneer men zorgt,
dat de A.S.R.-spanning buiten afstemming met afneemt, doch toe
neemt. Dit kan men bereiken door de gebruikte filters overkritisch te
koppelen (/c/<5 >1). Immers, de signaalspanning neemt dan toe bij
verstemming (de middenfrequentie is dan niet meer gelijk aan de
afregelfrequentie van de kringen), zie fig. 120.
Is de h.f.-kring vóór de eerste buis een enkele kring, dan kan het
eerste middenfrequentbandfilter zodanig worden uitgevoerd, dat de
spanning aan het rooster van de middenfrequentbuis toch nog toe
neemt bij verstemming. Een ingangsbandfilter met vlakke of overkritische top is echter te prefereren boven een enkele kring, die een
vrij scherpe resonantiekromme kan hebben (zie ook fig. 122).

I

Hoewel A.S.R. aan de
3e kring wordt ontleend, is
het voor de afstemrust toch
van belang, hoe sterk de kop
peling van het bandfilter in
de anodeketen van de middenfrequentbuis is. O.a. in
verband met oversturingvan
de anode van de middenfrequentbuis is ongeveer kriti
+ IO kHz +20
sche koppeling voor dit filter
verstemming l.ov.MF
vereist. Een gelukkige om
Fig. 121. Resonantiekromme van het tweede standigheid is nu, dat de span
ning op de primaire van een
middenfrequentbandfilter, voor k/S = 1.
a. spanningsvariatie secundair (normaal); kritisch of overkritisch ge
b. spanningsvariatie primair.
koppeld bandfilter bij verstemming veel sterker vari
x
eert dan de spanning op de
10
secundaire kring. Ook wan
\
neer k/ö = 1 neemt de sigr6 \
/
naalspanning op de primaire
7
en dus de A.S.R.-spanning
b.
x
buiten
afstemming reeds be
\
7
2
hoorlijk toe (zie fig. 121 en
Deel 2, hfdst. III.B.3).
In principe begint dit
700kHZ
effect zich reeds te ver
0.6
-20
-10
O
+ IO kHz +20
tonen bij k/ö =0,5. Com
verslemming
bineert men de kromme
Fig. 122. Resonantiekrommen van de hoog- met grootste k/ö uit fig. 120
frequentkring(en). a. met bandfilter (vol met kromme b van fig. 121
gens fig. 117); b. met enkele kring (volgens en kromme a van fig. 122,
fig. 118).
dan blijkt, dat de span
ning aan de primaire van
het tweede bandfilter (dus ook de A.S.R.-spanning) niet verminderd
is bij een verstemming van 7 kHz (de verzwakking is dan namelijk
o,6xi,iXi,5 = 1), terwijl de spanning aan de secundaire zijde een
factor 3 is verzwakt. Voor het tweede bandfilter is dus een kritische
of overkritische koppeling gewenst.
Hieruit blijkt, dat de afstemrust bij selectieve („smalle") ontvangers
meer gevaar loopt dan bij „brede" ontvangers.
Behalve de vorm van de resonantiekrommen van de hoog- en middenfrequentbandfilters speelt ook de bandbreedte van het laagfrequentgedeelte een rol bij de afstemrust.
Veronderstellen we nl„ dat de resonantiekrommen zodanig zijn,
dat de beide zijbanden van het gemoduleerde signaal tot 4000 Hz
onverzwakt worden weergegeven, dan kan men bij 4 kHz verstemming
N
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zijbanden weergeven tot 8 kHz (één zijband); verstemt men nu 1 kHz
verder, dan wordt tot 9 kHz weergegeven, doch tevens wordt de
draaggolf verzwakt. De modulatiediepte van de hoge tonen wordt dus
groter. Wordt er nu voor gezorgd, dat de tonen boven 4000 Hz in het laagfrequentgedeelte worden onderdrukt, dan worden deze bij verstemming
dus verzwakt en het effect der modulatietoeneming wordt minder
hoorbaar.
De bandbreedte van het laagfrequentgedeelte moet dus even groot
zijn als de daarmede overeenkomende bandbreedte in het hoog- en
middenfrequentgedeelte (in de top of bij een kleine verzwakking). Is
een ontvanger voorzien van een selectiviteitsschakelaar, dan kan het
dus gewenst zijn de laagfrequentbandbreedte te wijzigen tegelijk met
het omschakelen van de middenfrequentkring(en).
Naast deze methoden heeft men in vroeger jaren getracht de afstemrust te verbeteren met speciale middelen. Deze systemen staan bekend
als stille afstemming (silent-tuning). Hierbij werd bv. aan de detectiediode een extra (negatieve) gelijkspanning toegevoerd, waardoor de
diode alleen voor sterke signalen positief kon worden, en de zwakke
stations, ruis en storingen tussen de stations onhoorbaar werden.
Een bezwaar hiervan is, dat stations van bepaalde sterkte, juist aan de
grens van detectiemogelijkheid, zeer vervormd werden, omdat alleen
de toppen van het gemoduleerde signaal gedetecteerd werden. Boven
dien was de demping van de detectorkring zeer veranderlijk, doordat
de diodedemping periodiek wegviel. Dit systeem is daarom verlaten.
Bij een ander systeem wordt de laagfrequentbuis tijdens het af
stemmen geblokkeerd.
De bereikte afstemrust en afstemnauwkeurigheid worden weer ver
minderd, indien de A.S.R.-spanning voor een der geregelde buizen
(bv. de middenfrequentbuis) wordt ontleend aan de muziekdetector
in plaats van aan de diode op de voorlaatste middenfrequentkiing
(A.S.R.-diode), bv. zoals in fig. 123 aangegeven. Immers, de gelijk
spanning aan de muziekdetector verandert sterk tijdens het afstemmen
(alleen dan is afstemrust mogelijk), waardoor de buis wordt bijgeregeld
en het bereikte resultaat weer iets slechter wordt.
Het is voor de afstemrust dus ook van belang, in welke mate de
buis vanaf de muziekdetector wordt geregeld. Zoals aangetoond werd,
is echter voor verschillende effecten (ruis, fadingcompensatie e.d.)
vol (en onvertraagd) regelen van de middenfrequentbuis noodzakelijk.
In dit geval is de iets slechtere afstemrust ondergeschikt te achten
aan de andere effecten, omdat deze laatste zich tijdens het luisteren
voordoen, doch het eerste alleen tijdens afstemmen.
In principe is het mogelijk aan alle eisen te voldoen, doch daarvoor
is het nodig aan de A.S.R.-diode niet alleen een vertraagde A.S.R.spanning te ontlenen, doch ook een onvertraagde. Met de onvertraagde
spanning wordt dan de middenfrequentbuis geregeld. Dit is echter
alleen mogelijk bij bepaalde schakelingen (zie onder 4).
Bij het hierna te behandelen systeem van vooruitrege ing (zie 4.e)
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geldt, wat betreft de afstemrust, dezelfde beschouwing voor de regeling
van de vooruitgeregelde buis als hierboven voor de middenfrequentbuis
is uiteengezet. Kan de regeling vertraagd zijn, dan wordt de spanning
ontleend aan de A.S.R.-diode; in het andere geval (als bv. een buis
EFM 1 wordt toegepast, zie fig. 138) aan de muziekdetector (slechtere
afstemrust) of aan de A.S.R.-diode, indien hiervan ook een onvertraag
de spanning kan worden afgenomen.
Voor een goede afstemrust en afstemnauwkeurigheid worden dus de
volgende maatregelen genomen:
ie. regeling van de mengbuis en eventueel ook de middenfrequent
buis, vanaf de voorlaatste middenfrequentkring (eerste vereiste);
2e. de kwaliteit van de laatste kring zo goed mogelijk en met geringe
uitwendige demping.
De afstemrust kan verder nog worden verbeterd met de volgende
maatregelen:
ie. de resonantiekrommen van de gebruikte filters vlak en voldoende
breed in de top (bij voorkeur k/ö > 1);
2e. de bandbreedte van het laagfrequentgedeelte niet groter dan nodig
is voor het hoorbaar maken van die zijbandfrequenties, die door
het voorafgaande gedeelte nog voldoende worden versterkt.
k. Invloed van de schermroostervoeding
■ Van een buis, waarvan het schermrooster wordt gevoed via een serieweerstand, is de roosterruimte groter en de regeling minder steil dan
van dezelfde buis met een vaste schermroosterspanning. Bij het regelen
nemen nl. de stromen in de buis af. De schermroosterspanning stijgt
en de anodestroom neemt hierdoor minder af dan met een vaste
schermroosterspanning het geval is.
Meet men bij verschillende typen buizen de schermroosterspanning
als functie van de regelspanning, dan zullen deze voor dezelfde regelspanning in het algemeen verschillen. Dit is dus zeker het geval als
de regelspanningen verschillend zijn.
Dit heeft als consequentie, dat de schermroosters van twee ver
schillende buizen nooit kunnen worden gevoed via een gemeen
schappelijke voedingsweerstand als de regelspanningen verschillend
zijn of aan verschillende diodes worden ontleend.
Ook buizen, die ontworpen zijn voor gemeenschappelijke scherm
roostervoeding, mogen dus alleen op deze wijze worden gevoed als de
regelspanning voor beide buizen dezelfde is. Worden de spanningen
aan verschillende diodes ontleend, dan is ook hier aparte schermrooster
voeding nodig. Wordt dit nagelaten, dan kan een zeer grillig gevormde
regelkromme het resultaat zijn.
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Wordt van een buis het schermrooster door een spanningsdeler ge
voed, dan is hiervan een kleinere roosterruimte het gevolg. In dit
geval kan het nodig zijn, de regelspanning voor deze buis overeen
komstig te verlagen, of de andere buizen sterker te regelen, met het
oog op ruis, hoogfrequentvervorming e.d. (zie 3.0 en 3.b).
4. A.S.R. =schakelingen
In het voorafgaande zijn verschillende eisen, die aan de A.S.R. gesteld
worden, geformuleerd. Er zijn verschillende schakelingen mogelijk,
die alle min of meer aan deze eisen voldoen. Enkele gebruikelijke
schakelingen zullen hierna worden behandeld; ook een schakeling,
welke vrij dicht het ideaal benadert.
a. Onvertraagde A.S.R. (fig. m)
Hierbij zijn de mengbuis en de middenfrequentbuis onvertraagd en vol
geregeld vanaf de muziekdetector. De specifieke voor- en nadelen van
deze schakeling, die reeds werden genoemd onder 2, zijn de volgende.
Voordelen:
ie. zeer goede fadingcompensatie door onvertraagde regeling (ideaal
op KG);
2e. vrij geringe hoogfrequentvervorming;
3e. eenvoudige schakeling met weinig onderdelen.
Nadelen:
ie. grote laagfrequentgevoeligheid is nodig om de eindbuis uit te sturen;
2e. bijzonder slechte afstemrust;
3e. geen maatregelen voor goede afstemnauwkeurigheid (brede af
stemming);
4e. mengbuisruis door onvertraagd regelen (enigszins gereduceerd door
vol regelen van de middenfrequentbuis);
5e. bij ongunstige dimensionnering van het R C-filter ernstige Rw/i?gver vorming.
b. Vertraagde A.S.R. voor de mengbuis met onvertraagde voor de m.f.buis (fig. 123)
Hierbij is de mengbuis vertraagd geregeld vanaf de 3e kring en de mid
denfrequentbuis onvertraagd vanaf de 4e kring.
Reeds meermalen is de eis naar voren gekomen, de mengbuis niet
direct, doch vertraagd te regelen. Het is mogelijk dit te bereiken met
de schakeling volgens fig. 119. De A.S.R.-diode bevindt zich in de
middenfrequentbuis. Deze moet nu echter worden voorzien van een
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Fig. 123. A.S.R.-schakeling, waarbij de middenfrequentbuis onvertraagd wordt
geregeld en de mengbuis vertraagd.
kathodeweerstand R4 (zie fig. 123). De kathode van de buis is hier
door positief t.o.v. de diode. Er kan dus geen diodestroom vloeien,
totdat de topwaarde van de wisselspanning op de diode groter is dan
de kathodespanning van de buis. Dit zal dus pas het geval zijn bij een
bepaalde sterkte van het antennesignaal. Eerst dan ontstaat dus regel spanning voor de mengbuis. De spanning over de kathodeweerstand R4
wordt de drempel- of vertragingsspanning genoemd.
Een nadeel van dit systeem is de veranderlijke demping, die het
diodecircuit uitoefent op de 3e kring. Bij kleine signalen (geen diode
stroom) wordt de demping bepaald door R2 en R3 parallel, als de
koppelcondensator C3 groot is ten opzichte van de diodecapaciteit Cd.
Bij werkende diode moet de kring echter ook het gelijkstroomvermogen
leveren in de weerstand i?3, waarover de gelijkspanning wordt opgewekt.
Deze extra demping levert moeilijkheden op bij ontvangst van een
station van zodanige sterkte, dat de ongemoduleerde draaggolf niet
gedetecteerd wordt, doch wel de pieken van de modulatie. De span
ning komt dan momenteel boven de drempelspanning uit, waarbij deze
pieken extra worden gedempt. Er treedt dus voor signalen van bepaalde
sterkte vervorming van de modulatie op.
De dempingsverschillen kan men verminderen door het diodecir
cuit te verbinden aan een aftakking op de spoel. Ook kan de koppel
condensator C3 zeer klein gemaakt worden. Er wordt dan een capacitieve spanningsdeler gevormd met de diodecapaciteit Cd.
Een dezer maatregelen is dus noodzakelijk als deze schakeling wordt
toegepast. Daar de aftakking en de capaciteit C3 de A.S.R.-spanning voor
de mengbuis bepalen, is de keuze van de aftakking en de capaciteit
vrij beperkt (t = 0,7 of 0,5, C3 = 10 a 27 pF).
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De karakteristieke eigenschappen van de schakeling zijn de volgende.
Voordelen:
ie. geringe mengbuisruis door vertraagde A.S.R. en vol regelen van de
middenfrequentbuis (R5 is klein t.o.v. RG);
2e. afstemrust gunstig door A.S.R. vanaf de 3e kring;
3e. geringe hoogfrequentvervorming;
4e. zeer goede fadingcompensatie, ook voor zwakke signalen, door vol
regelen van de m.f.-buis en lage drempelspanning.
Nadelen:
ie. in principe modulatievervorming van zenders met bepaalde ontvangststerkte (echter te verbeteren door aansluiting van de A.S.R.diode aan een aftakking op de spoel);
2e. door regelen van de middenfrequentbuis vanaf de detector wordt
de afstemrust iets minder goed (achter te stellen bij de voordelen).
Op deze schakeling zijn voor het verkrijgen van een hogere drempel
spanning enkele variaties mogelijk.
ie. Men kan de kathode van de mengbuis direct aarden en R3 ver
binden aan een spanning van — 2 V t.o.v. aarde (bv. in de min
leiding van de ontvanger).
2e. Wanneer de detectiediode zich in de laagfrequentbuis (met kathode weeistand) bevindt, moet ook de detectieweerstand direct met de
kathode van deze buis zijn verbonden. De negatieve roosterspanning van de middenfrequentbuis neemt dan af, hetgeen men
moet compenseren door voor RA een grotere waarde te kiezen. De
drempelspanning is dan tegelijkertijd toegenomen.
c. Vertraagde A.S.R. met eenvoudige schakeling
Hierbij worden de mengbuis en de middenfrequentbuis beide ver
traagd geregeld (fig. 124).
De schakeling is wegens zijn eenvoud aantrekkelijk. De buizen
hebben geen kathodeweerstanden. De negatieve roosterspanning van
beide buizen is gelijk en wordt afgenomen van een weerstand in de
minleiding van de ontvanger. Deze negatieve spanning dient nu tevens
als vertragingsspanning voor de A.S.R.-diode (omdat de kathode van
de buis geaard is).
Deze schakeling heeft de volgende eigenschappen.
Voordelen:
ie. gering aantal onderdelen (gemeenschappelijke schermroostervoeding
is hier ook mogelijk);
2e. goede afstemrust door regeling van alle buizen vanaf A.S.R.-diode
(3e kring);
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3e. vertraagde regeling, dus goede uitsturing van de eindbuis;
4e. geringe i?w/i?g-vervorming (de muziekdiode wordt niet door de
A.S.R. belast). Dit voordeel vervalt echter, .indien een electronenstraalafstemindicator wordt aangesloten aan de detector (zie K.4).
Nadelen:
ie. de fadingcompensatie werkt niet beneden een bepaalde waarde van
het ingangssignaal. De ontvanger is voor zwakke signalen met
fading (of sterke signalen met veel fading) erg onrustig (dus
speciaal op kortegolf);
2e. de middenfrequentbuis is ook vertraagd geregeld, waardoor mengbuisruis optreedt. Dit wordt echter weer gedeeltelijk gecompenseerd
door vol regelen van de middenfrequentbuis. De ruis is hierdoor
voor „smalle" ontvangers nog gering te noemen;
3e. modulatievervorming voor zenders van bepaalde ontvangststerkte
(zoals bij de schakeling van fig. 123).
d. Vertraagde A.S.R. met drie dioden
Het bij de twee vorige schakelingen gesignaleerde vervormingsverschijnsel wordt vermeden bij de driedioden-schakeling (fig. 125). Hier
bij worden drie diodes (soms ondergebracht in één ballon) gebruikt,
nl. de normale detectiediode Dv de A.S.R.-diode D2 en de zg. overloopdiode D3. De A.S.R.-diode werkt zonder voorspanning en detec
teert dus zonder vertraging.
De vertraging van de regelspanning wordt nu op andere wijze ver
wezenlijkt. Onderstellen we eerst, dat de diode D3 niet aanwezig is.
Dan is gemakkelijk in te zien, dat de gelijkspanning over C1 nul is
als R2 en R3 gelijk zijn en de negatieve spanning over Rx gelijk is aan
de positieve spanning over i?4. Wordt de gelijkspanning over R1 groter
door toenemend ingangssignaal, dan zal de spanning over C1 negatief
worden. De spanning Kr over C1 wordt toegevoerd aan de buizen,
die vertraagd moeten worden geregeld. Deze regeling begint pas als
de spanning over Rx in waarde groter is dan de spanning over R4.
Om te voorkomen, dat de buizen een positieve roosterspanning toegevoerd zouden krijgen, als de spanning over Rx nul is, wordt de
overloopdiode D3 extra aangebracht. Deze staat parallel aan Cx. Is de
spanning over Cx negatief, dan geleidt de diode niet, doch wanneer de
spanning over Rx te veel afneemt, wordt de diode geleidend. Daar de
inwendige weerstand van de diode zeer klein is ten opzichte van de
voorgeschakelde weerstand R3f is de spanning op de diode (en dus op Cx)
nul (door contactpotentialen is de diode zelfs iets negatief, zolang de
diode geleidend is).
In de practijk zijn de weerstanden R2 en R3 verschillend in waarde,
doch dit heeft alleen tot gevolg, dat er tussen de spanningen over Rl
en R,x om over C, juist geen negatieve spanning te doen ontstaan,
een andere verhouding bestaat.

172

IV.J.4

Ten opzichte van het systeem met drempel in het diodecircuit heeft
dit systeem het voordeel, dat geen modulatievervorming optreedt.
Doordat de A.S.R.-diode D2 zonder voorspanning werkt, wordt geen
veranderlijke demping op de middenfrequentkring uitgeoefend.
Verder zorgt het R C-filter, gevormd door C1 en R2, er voor, dat
geen modulatiespanning op de overloopdiode komt. Als deze laatste
dus voor een station van bepaalde sterkte juist niet meer geleidend is,
kan een momentele toeneming van de spanning over Rx niet ver
oorzaken, dat er regelspanning ontstaat. De condensator Cx houdt de
gelijkspanning op de diode D3 dus ingesteld op dezelfde waarde als
in het geval, dat het gedetecteerde signaal ongemoduleerd is.
Wel is voor kleine signalen de demping op de voorlaatste midden
frequentkring enigszins sterker dan bij grote signalen (R2 staat parallel
aan Rlt zolang de diode D3 geleidend is), doch de demping is niet
afhankelijk van de modulatiediepte. Voor zwakke stations is dus alleen
de verhouding /c/<5 van het bandfilter kleiner dan voor sterke signalen.
De weergave der hoge tonen wordt daardoor voor sterke zenders iets
gunstiger.
De schakeling, zoals deze in fig. 125 is weergegeven, kan men
vereenvoudigen door de diode D2 (met R1 en koppelcondensator Ck)
weg te laten. R2 moet dan met de muziekdetectieweerstand Z?6 (de
sterkteregelaar) worden verbonden. Een bezwaar hiervan is, dat de
afstemrust zeer wordt benadeeld door de regeling vanaf de laatste
middenfrequentkring. Dit systeem is dus niet zeer aantrekkelijk. Het
is echter wel mogelijk ter vereenvoudiging (twee diodes zijn meestal
wel beschikbaar) het derde rooster van de middenfrequentbuis als
overloopdiode te gebruiken. De kathode van deze buis moet dan ge
aard zijn, omdat anders in het overloopdiodecircuit een drempel aan
wezig zou zijn, waardoor de diode te laat geleidend zou worden en op
de geregelde buizen positieve roosterspanning zou komen. (Door de
negatieve spanning op het 3e rooster wordt de steilheid van de midden
frequentbuis extra beïnvloed als de A.S.R. werkt.)
Zoals reeds werd opgemerkt is de vertragingsspanning van een driedioden-schakeling in het algemeen niet gelijk aan de positieve spanning,
waaraan R3 is verbonden. Er vloeit nl. geen stroom door D3, indien
V2_Rz

V\~ïh

of V2 =

Rz

V\ (zie fig. 126).

■A3

Is dus V1 = 25 V, R2 = 1 Mü, R3 = 5 MD, dan is
V2 = V5X25 = 5 V.
Deze waarde van V2 is de drempelspanning voor de A.S.R.-schake
ling (niet V^j,
Is de overloopdiode D3 geleidend, dan is Vr = o. (De richting van
de stromen is voor dat geval volgens de gestippelde pijlen in fig. 126.)
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Fig. 126. Het principe van
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Fig. 127. Regelspanning Vr bij de
driedioden-schakeling als functie van
V2 voor bepaalde waarden van i??,
en Vl (zie fig. 126). Ter vergelijking
het geval, dat Vr = V2 (lijn b).

In de niet geleidende toestand staat V1 in serie met V2. De regel
spanning Vr is te berekenen als functie van de spanning V2 (zie fig. 126).
i = V1+V2
Rz + Rz
— Vr — — V2 + V!
+ V2 Rz
Rz + Rz
Rz + Rz
Rz
) + v 1Rz Rz
= — V2[i
+ Rz
Rz 4” Rz
Rz
=-V
+ V. Rz
2 Rz+Rz
Rz + Rz
-VR=-V2 + iR2;

Dus :

Deze formule geldt dus alleen als de overloopdiode niet geleidend is
(anders is Vr = o).
Voor het eerder genoemde voorbeeld is het resultaat van de be
rekening uitgezet in fig. 127, waarbij ter vergelijking ook de regel
spanning is uitgezet voor die schakelingen, waarbij Vr = V2. (De
vertraging komt voor dit laatste geval niet tot uiting, doch V2 blijft
dan nul tot een bepaalde sterkte van het ingangssignaal.)
De stroom door R2 is, zolang de overloopdiode geleidend is,
i = V2/R2.
, V1+V2
In het andere geval is
1=
Rz + Rz
Omdat Vi constant blijft, varieert i nu voor een bepaalde variatie
van V2 minder sterk dan in het eerste geval. In fig. 128 is voor het
zelfde voorbeeld ir2 uitgezet als functie van V2.
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Fig. 129. Principe van een schakeling
voor versterkte A.S.R.

Voordelen van de driedioden-schakeling zijn o.m.:
ie. vertraagde A.S.R., zonder modulatievervorming van zenders met
bepaalde ontvangststerkte;
2e. gunstige afstemrust en afstemnauwkeurigheid door A.S.R. vanaf
de 3e kring;
3e. geringe mengbuisruis en goede uitsturing van de eindbuis door
vertraagde regeling;
4e. gemakkelijk instelbare drempelspanning, onafhankelijk van de in
stelling van de buizen.
Nadelen:
ie. vrij uitgebreid aantal onderdelen;
2e. voor een bepaalde regelspanning is meer spanning op de A.S.R. diode nodig dan bij andere schakelingen (zie fig. 127).
e. Versterkte A.S.R. en vooruitregeling
Voor bepaalde doeleinden kan het bezwaarlijk zijn, dat A.S.R. op de
gebruikelijke wijze nimmer kan verhinderen, dat het uitgangssignaal
toch nog toeneemt, als het ingangssignaal sterker wordt. Er zijn daarom
schakelingen bedacht om de weiking van de A.S.R. in dit opzicht te
verbeteren. Hiervoor bestaan twee methoden, nl. de zg. versterkte
A.S.R. en de zg. vooruitregeling.
Bij de eerste methode worden de variaties in de A.S.R.-spanning
eerst versterkt en dan pas aan de buizen toegevoerd. De werking wordt
dan evenveel beter als de versterking bedraagt. Fig. 129 toont een
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schakeling voor versterkte A.S.R. Aan het rooster van de versterkerbuis (diode-triode) wordt de regelspanning Vlt ontleend aan de A.S.R.diode of muziekdetector, via een R C-filter (R1 Cx) toegevoerd.
De anode van de triode is ontkoppeld met C4 en aangesloten aan een
potentiometer voor het verkrijgen van een constante anodespanning
(4* 100 V). De kathodeweerstand R2 heeft een hoge waarde (ca
12 000 Q) en is verbonden met een punt met negatieve spanning.
Wanneer regelspanning aan het rooster van de triode wordt toe
gevoerd, daalt de anodestroom. De kathodespanning, die eerst positief
was ten opzichte van aarde, daalt hierdoor en wordt bij een bepaalde
waarde van de regelspanning negatief. De diode in de buis, die via R3
met aarde is verbonden, is dan positief ten opzichte van de kathode.
Door R3 vloeit dan stroom, en in dat geval is de anode van de diode
ook negatief ten opzichte van aarde.
Daar R3 groot is ten opzichte van de inwendige weerstand van de
diode, is de spanning over R3 vrijwel gelijk aan de kathodespanning
(de diode blijft dus juist geleidend). Door de grote waarde van de
kathodeweerstand R2 verandert de spanning over deze weerstand
meer dan de roosterspanning V[. De spanning over R3 is dus ook ver
sterkt ten opzichte van de roostergelijkspanning.
Is de regelspanning aan het rooster onvertraagd, dan kan men de
versterkte A.S.R. vertraagd maken door de negatieve spanning aan R2
een bepaalde waarde te geven. De vertraging wordt groter naarmate
de negatieve spanning lager is (de kathode is dan pas bij grotere regel
spanning negatief t.o.v. de anode van de diode).
Neemt men de onvertraagde regelspanning echter van de detectiediode af, dan zal de afstemrust, die bij onversterkt regelen vanaf deze diode
reeds zeer slecht is (zie 30), met deze versterkte A.S.R. nog vele malen
slechter worden. Onvertraagde regelspanning ontleent men daarom
bij voorkeur direct aan een afzonderlijke A.S.R.-diode. Verder moet
de middenfrequentbuis onvertraagd versterkt worden geregeld en de
mengbuis vertraagd. Een methode hiervoor is aangegeven in fig. 130,
waarbij de vertraging voor de mengbuis Bj wordt verkregen met een
overloopdiode als in de driedioden-schakeling. Als overloopdiode wordt
het 3e rooster van de middenfrequentbuis B2 gebruikt. De negatieve
roosterspanning van deze buis wordt verkregen door de negatieve
spanning aan R2 zo hoog te kiezen, dat de kathode van de A.S.R.buis B3 zonder ingangssignaal 2 volt negatief is t.o.v. aarde. De over
loopdiode en de diode B4 kunnen ook in de laagfrequentversterkerbuis zijn ondergebracht. In het algemeen wordt versterkte A.S.R.
in normale omroepontvangers niet toegepast. De vereiste extra buis
is een bezwaar; bovendien bestaat meestal geen behoefte aan dit
systeem.
Een principiëel geheel andere wijze van regeling wordt bereikt met
de zg. vooruitregeling. Bij dit systeem wordt een gelijkspanning,
ontleend aan een of ander diodeciicuit. in de ontvanger, niet alleen
gebruikt voor de terugregeling van de voorafgaande versterkerbuizen
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zoals bij de normale A.S.R., doch ook voor regeling van één of meer
volgende buizen.
Alleen op deze wijze is het mogelijk, het uitgangssignaal, binnen
bepaalde grenzen, onafhankelijk te maken van het ingangssignaal.
Hierbij wordt de resterende toeneming van de signaalsterkte van het
eerste teruggeregelde gedeelte gecompenseerd door een afneming van
de versterking in het tweede gedeelte van de ontvanger (zie ook fig. 133).
De twee systemen, die de meest voor de hand liggende oplossingen
geven, zijn de volgende.
b3
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Fig. 130. Schakeling voor versterkte A.S.R. met vertraagde en onvertraagde
'regelspanningen en regeling vanaf de derde middenfrequentkring met het oog
op goede afstemrust.
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Fig. 131. Toepassing van A.S.R. met vooruitregeling in een ontvanger met
twee middenfrequentbuizen.
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a. Van een ontvanger met twee middenfrequentbuizen (schakeling
2 + 2 + 2 of 2 + 2+1) worden de eerste middenfrequentbuis en de
mengbuis (en eventueel de hoogfrequentbuis) normaal achteruitgeregeld
en de tweede middenfrequentbuis vooruit. De regelspanning voor deze
buizen moet dan worden ontleend aan een diode circuit gekoppeld
aan de middenfrequentkring, die opgenomen is in de anode van de
eerste middenfrequentbuis (zie fig. 131). R2 kan ook met Cx worden
verbonden; dan wordt de middenfrequentkring minder gedempt.
b. Van een ontvanger met normaal aantal middenfrequentkringen
(2 + 2) worden de middenfrequent- en de mengbuis (en eventueel de
hoogfrequentbuis) geregeld met een normale A.S.R. (achteruitregeling)
en bovendien wordt de laagfrequentbuis geregeld met dezelfde regel
spanning. De regeling hierop is dan vooruit (zie fig. 132). In verband
met de afstemrust wordt de regelspanning voor deze buis bij voorkeur
niet aan de muziekdiode, doch aan een afzonderlijke A.S.R.-diode
ontleend.
De laagfrequentbuis moet bij vooruitregeling aan bepaalde eisen
voldoen, d.w.z. een regelkarakteristiek hebben en de vervorming van
het laagfrequentsignaal moet als functie van de regelspanning klein
zijn. Er zijn verschillende huistypen, die voor dit doel geschikt zijn
(o.m. EF 9).
De buis EFM1 is speciaal voor dit doel ontworpen. Deze buis is
een combinatie van een penthode, die als laagfrequentversterker dienst
doet, met een electronenstraalindicator in één ballon. Op deze combi
natie komen wij nog nader terug (zie onder K.4).
In het algemeen wordt aan vooruitregeling weinig behoefte gevoeld.
Een bezwaar is o.a., dat de laagfrequentbuis niet in het tegenkoppelcircuit van de laagfrequentversterker kan worden opgenomen. De be
doeling van de vooruitregeling is immers de versterking van de laag
frequentbuis te regelen. In het tegengekoppelde circuit is echter de
Radiotechniek III — 12
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tegenkoppelfactor (de verhouding van de laagfrequentgevoeligheid met
en zonder tegenkoppeling) evenredig met de steilheid van de buizen
in het circuit. (Hierbij is verondersteld, dat de andere elementen in
het circuit constant zijn gehouden.) Neemt nu de steilheid van de
laagfrequentbuis af, dan blijft toch de versterking van het gehele
laagfrequentgedeelte binnen bepaalde grenzen constant, doch alleen
ten koste van de tegenkoppelfactor. Deze daalt door de geringere
versterking van de buis. De vervorming neemt dan toe. Bovendien
zijn in de ontvanger bepaalde correcties, bv. voor hoge en lage
tonen, gebaseerd op een bepaalde tegenkoppelfactor. Wordt deze
laatste kleiner, dan wordt hierdoor het weergegeven frequentiegebied versmald. Dit is juist het tegenovergestelde van wat wenselijk
is bij ontvangst van een sterk station. Immers, men heeft in dat geval
meestal weinig last van netstoringen, zijbandstoringen, ruis e.d., zodat
het mogelijk is een sterk station met betere geluidskwaliteit weer te
geven dan een zwak.
De laagfrequentbuis mag dus bij vooruitregeling niet worden op
genomen in het tegengekoppeld circuit. Aparte tegenkoppeling van
alleen de eindbuis is echter mogelijk. In het algemeen zal de laagfrequentvervorming dan groter zijn dan met twee tegengekoppelde
buizen. Er zijn echter schakelingen mogelijk, waarbij deze bezwaren
niet optreden. Omdat in omroepontvangers vooruitregeling zelden
wordt toegepast, gaan we daar niet nader op in.
ƒ. De ideale A.S.R.-schakeling
Uit het voorafgaande volgt, dat de ideale A.S.R.-schakeling uitgevoerd
moet zijn op de volgende wijze:
ie. driedioden-schakeling voor vertraagde A.S.R. van de mengbuis en
eventuele hoogfrequentbuis;
2e. regeling van de middenfrequentbuis door een aan de 3e kring ont
leende onvertraagde spanning (voor gunstigste afstemrust en ge
ringe Rw/Rg-vervorming). Deze spanning kan worden afgenomen
van R1 (zie fig. 125) via een R C-filter;
3e. de middenfrequentbuis vol regelen in verband met mengbuisruis,
goede fadingcompensatie en verstemming van de oscillator op
kortegolf. Zo nodig maatregelen nemen met het oog op verstemming
van de middenfrequentkring vóór de middenfrequentbuis, bij
terugregelen;
4e. op kortegolf lage drempelspanning voor goede fadingcompensatie.
Met een eventuele vooruitregeling (zie hiervoor) kan het uitgangs
signaal nog meer onafhankelijk worden gemaakt van het ingangssignaal.
In verband met afstemrust moet de A.S.R.-spanning voor dit doel ook
aan de A.S.R.-diode worden ontleend. Een klein bezwaar is, dat de
belasting van de 3e middenfrequentkring hierbij groter wordt.
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5. A.S.R.skromme en A.S.R.sberekening
Het gedrag van de A.S.R. wordt meestal beoordeeld aan de hand van
de zg. A.S.R.-kromme, die het verband aangeeft tussen de sterkte van
het antennesignaal met een modulatiediepte van 30 % en het uitgangsvermogen (zie fig. 112 en 133). Zoals reeds is opgemerkt onder 3.e,
geeft deze kromme echter geen volledig uitsluitsel over de effecten
ten gevolge van de A.S.R.
De kromme kan door meting worden bepaald. Fig. 133 geeft hiervan
een voorbeeld. Hierin zijn van eenzelfde ontvanger de krommen ge
tekend met onvertraagde regeling, vertraagde regeling en idem met
vooruitregeling op de laagfrequentbuis.
Duidelijk is het voordeel van de vertraging te zien wat de uitsturingsmogelijkheid van de eindbuis betreft (uitsturing vindt plaats bij
ca 35 dB). Met vertraagde regeling is het geleverde uitgangsvermogen
voor een bepaalde (kleine) antennespanning groter.
Door ook de regelspanningen van de geregelde buizen op te nemen
kan men nagaan of de buizen voldoende of te ver worden teruggeregeld
(zie onder 3.b).
Behalve door meting is de A.S.R.-kromme van een bepaalde A.S.R.schakeling ook door berekening te bepalen. Hiervoor wordt de ver
sterking van de afzonderlijke gedeelten van de ontvanger bepaald, als
mede de gelijkspanningen op de punten, waarvan A.S.R.-spanning
wordt afgenomen, voor verschillende waarden van het uitgangs vermogen. De modulatiediepte wordt daarbij op 30 % gesteld.
Voor deze waarden is de negatieve roosterspanning der geregelde
buizen dus bekend. Hieruit zijn de versterking der trappen en de be
nodigde roosterwisselspanningen opnieuw te berekenen.
Is de spanningsversterking van de antennekring bekend, dan is dus
het antennesignaal voor de verschillende uitgangsvermogens te be
rekenen. De regelkromme kan dan worden uitgezet. Is de berekening
verricht, dan moet nog worden nagegaan of de wisselspanningen op
de roosters en anodes in alle gevallen, dus zowel bij klein als groot
signaal, aan de voorwaarden voldoen, genoemd onder 3-b.
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Fig. 133. A.S.R.-krommen.
a. vertraagde A.S.R.; b. idem,
met vooruitregeling op de laag
frequentbuis; c. onvertraagde
A.S.R. (volgens fig. in).
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AFSTEMINDICATIE
1. Inleiding
Door het toepassen van A.S.R. en het verbeteren van de afstemrust
werd het moeilijker de ontvangers juist af te stemmen. Voor de gewone
luisteraar werd al spoedig een hulpmiddel gezocht. Dit middel was de
afstemindicatie, of zg. zichtbare afstemming. Een voelbare afstemming,
die ook wel wordt gebruikt, heeft geen algemene toepassing gevonden
en blijft daarom hier buiten beschouwing (zie echter onder 0.3).
Er zijn drie soorten afstemindicatoren te onderscheiden:
ie. de mA-meter;
2e. de neonbuisindicator;
3e. de electronenstraalindicator (in verschillende uitvoeringen).
2. Afstemindicatie met mAsmeter
Een systeem met mA-meter is gegeven in fig. 134. In de anodegelijkstroomketen van de middenfrequentbuis is een draaispoelmeter aan
gebracht. Bij terugregeling van de buis bij het in werking treden van
de A.S.R. neemt de anodestroom af. De juiste afstemming is bereikt,
als de uitslag minimaal is. Meestal is de meter om deze reden zo aan
gesloten, dat een uitslag naar rechts optreedt als de stroom afneemt.
Door op het wijzertje te letten kan de luisteraar de juiste afstemming
vinden.
Het ankertje van deze meter kan ook voorzien zijn van een plaatje,
dat belicht wordt door een lampje. De schaduw van het plaatje is in
een venstertje zichtbaar en verandert van breedte naarmate beter wordt
afgestemd. De meter is voor middenfrequentstromen ontkoppeld door
een condensator C. De nadelen van het systeem zijn:
ie. het instrument is vrij teer en duur;
2e. de traagheid van het anker is vrij groot, waardoor het afstemmen
langzaam moet geschieden.
Aan de A.S.R. van de buis, waaraan de mA-meter is aangesloten,
moeten bij deze schakeling de volgende eisen worden gesteld:
ie. de A.S.R. van de buis moet onvertraagd werken; anders werkt de
indicatie alleen voor sterke stations;
2e. de A.S.R. moet ontleend worden aan de 4e middenfrequentkring
(muziekdiode), daar de spanningsvariaties op deze diode een maat
staaf zijn voor de juiste afstemming (zie hfdst. IV.J*3.j).
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Afstemindicatie met mA-meter.
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Afstemindicatie met neonbuis.
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3. De nconbnisindicator
Bij de neonbuisindicator (zie Deel 2, hfdst. IV.M.8) is het bezwaar
van de mechanische traagheid opgeheven door toepassing van een
electrisch systeem.
De anode a van de buis (fig. 135) is, via een beveiligingsweerstand R2,
verbonden met Rlf die opgenomen is in de anodeverbinding van de
middenfrequentbuis. Bij terugregelen van de middenfrequentbuis door
de A.S.R. daalt het spanningsverlies over
en de spanning aan de
anode a neemt toe. Dit uit zich door het langer worden van de lichtzuil aan de kathode k. Om te voorkomen, dat de ontlading dooft als de
anodespanning daalt, heeft men een hulpanode a' aangebracht, die via
een hoge weerstand R3 (ca 6 MD) met een positieve spanning is ver
bonden (+ 250 V). Het gas in de buis blijft hierdoor geïoniseerd.
Hiermede wordt voorkomen, dat de anodespanning eerst belangrijk
moet stijgen, voordat de gasontlading optreedt. De buis blijft nu steeds
ontstoken.
De weerstand R2 is aangebracht om te voorkomen, dat de anodestroom te veel kan toenemen bij hoge anodespanning.
Aan de A.S.R. voor de middenfrequentbuis moeten dezelfde eisen
worden gesteld als bij het eerstbesproken indicatiesysteem met mA-meter.
Hoewel de indicator zelf zonder traagheid werkt, zijn het R C-filter
in de A.S.R.-leiding van de middenfrequentbuis, en de weerstand
tezamen met de afvlakcondensator CY er de oorzaak van, dat de span
ning van de anode a van de indicatorbuis de spanning aan de diode
niet direct kan volgen. De condensatoren mogen daarom niet te groot
worden gekozen.
4. De electronenstraalindicator
De electronenstraalindicator (zie Deel 2, hfdst. IV.M.8), heeft, evenals
de neonbuisindicator, geen bewegende delen en werkt geheel elec
trisch. Er zijn verschillende soorten in gebruik, o.m.:
EM 1, met twee even gevoelige helften (afstemkruis);
C/EM 2, met mogelijkheid voor het onderdrukken van de electronenstraal;
EM4, met twee helften van ongelijke gevoeligheid, en
EFM 1, een combinatie van een laagfrequentpenthode en een elec
tronenstraalindicator.
Zoals reeds werd aangegeven, is het spanningsverloop aan de detector
bepalend voor de afstemming. Het rooster van de indicator wordt
daaróm aangesloten aan de detectie weerstand (zie fig. 136). Het filter
RrCx dient voor het afvlakken van de gedetecteerde laagfrequente
spanning, die de groene vlekken, door de variatie van de stuurspanning, in trilling zou brengen. In verband met Rw/Rg-vervorming
(zie Deel 2, hfdst. VI.A.i.h) moet aandacht worden geschonken aan de
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dimensionnering van dit
R C-filter (Rl zo groot mo
gelijk). Hoewel de indicator
1MO
*------- 1MO
zelf weer zonder traagheid
werkt, veroorzaakt het voor
geschakelde filter een be
paalde traagheid. De waarde
R, 2 MO
van de condensator Cx moet
--- V\M,---daarom zo klein zijn, dat de
vlekken juist niet trillen.
0,5 Mn
Daar de wisselstroomII
50000
belasting van de detector in
pp
verband met Ry,/Rg-vervor
>
ming zo klein mogelijk moet
Fig.
136.
Aansluiting
van
een
buis
EM 4
zijn, wordt, als de midden- of UM 4 aan de sterkteregelaar. Van Cx
kan
frequentbuis wordt geregeld ook A.S.R.-spanning worden afgenomen voor
vanaf deze detector, geen
de middenfrequentbuis (zie ook fig. 115).
extra filter gebruikt voor
de indicator. In dit geval
+
wordt het rooster van de
indicator direct aangesloten
*3
R4’
achter het R C-filter in de
A.S.R.-leiding. Is de uit
s
slag van de vlekken voor
bepaalde doeleinden te groot,
\
Ri
dan kan de schakeling van
AAW
9t
9
fig. 115 worden gebruikt
(gecombineerd met A.S.R.).
In fig. 137 is een schake
ling getekend, waarin de
I'1
buis C/EM 2 is gebruikt.
De spanning aan het roos WWV
AAW—1
R5
ter g! van het indicatorr2
r6 L_ VWV'
gedeelte (tussen de kathode
en het scherm S) wordt met Fig. 137. Schakeling van de indicatorbuis
de potentiometer i?6 zo in C/EM 2, waarbij de electronenstraal wordt
gesteld, dat de electronen- onderdrukt als geen station wordt ontvangen.
straal juist is onderdrukt.
Rg is hiertoe enerzijds met een negatieve spanning, anderzijds met
een punt met positieve spanning (de anode van de stuurtriode) ver
bonden.
Het rooster g van de stuurtriode wordt negatief als een station
wordt ontvangen (Rx is verbonden met de detectieweerstand). Hier
door stijgt de anodespanning van de ingebouwde stuurtriode. De
negatieve spanning aan het aftakpunt van i?6, en dus van het rooster gv
vermindert hierdoor automatisch en de electronenstraal is niet langer
onderdrukt. De variatie in de breedte van de vlekken geschiedt verder

±±=\T

1

sm
X

184

IV.K.4

normaal (bv. als bij de EM i en EM 4). De weerstanden
en R5 zijn
begrenzingsweerstanden voor het geval g1 positief wordt.
De buisEFM 1 kan worden toegepast als in fig. 138 is weergegeven.
Het laagfrequentsignaal wordt via het aftakpunt van de potentiometer R3
(de sterkteregelaar) aan het rooster van de laagfrequentpenthode toegevoerd. De gelijkspanning van de detectieweerstand R3 komt, via het
filter RiCx en de roosterweerstand R2, eveneens op dit rooster.
Het filter R1C2 moet zeer effectief zijn, omdat anders langs deze
weg ook wisselspanning op het rooster zou komen, die niet verdwijnt
bij terugdraaien van de sterkteregelaar (restsignaal). De indicator zal
dus vrij traag reageren, temeer daar ook in de schermroosierleiding
nog een R C-element is opgenomen. De werking is als volgt. Bij terug
regelen van de buis nemen de stromen in de buis af. De schermroosterspanning stijgt dus. Daar het afbuigsysteem van de indicator
met het schermrooster van de penthode is verbonden, zal hierdoor de
breedte van de vlek toenemen.
Een bezwaar van de geregelde laagfrequentbuis is reeds genoemd ondei J.4.e. Een ander bezwaar is, dat hier de gelijkspanning voor het
indicatorgedeelte aan de 4e middenfrequentkring moet worden ont
leend, om juist afstemmen mogelijk te maken, doch het laagfrequentpenthodegedeelle, in verband met de afstemrust, vanaf de 3e kring
zou moeten worden geregeld. Beide functies kunnen dus beter door
afzonderlijke buizen worden verricht.
Daar ook de plaats, waar zich de afstemindicator moet bevinden
(meestal ver van het chassis), niet gunstig is voor de l.f.-versterkerbuis,
wordt de buis EFM 1 slechts zelden gebruikt.
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Fig. 138. Aansluiting van een buis EFM 1, die als afstem
indicator en tevens als laagfrequentversterkerbuis dienst doet.
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ONGEWENSTE VERSCHIJNSELEN
1. Inleiding
Heeft men naar aanleiding van de gestelde eisen voor gevoeligheid,
selectiviteit en laagfrequent uitgangsvermogen voor een omroepontvanger een bepaalde schakeling gekozen, dan moet men de verschillende
onderdelen zo logisch mogelijk op een montageplaat groeperen.
Dus bv.:
a. de antenne-aansluiting, de h.f.-buis, de h.f.-spoelen, de oscillatormengbuis, de oscillatorspoelen en de golflengteschakelaar rondom
de draai condensator;
b. de m.f.-spoelen en de m.f.-buis goed opstellen t.o.v. de mengbuis
en het h.f.-gedeelte;
c. de l.f.-buis (waarin zich dikwijls de muziekdiode bevindt) dicht bij
de tweede m.f.-transformator opstellen, doch zo ver mogelijk ver
wijderd houden van de voedingstransformator en zijn bedrading.
Ook als men uitgaat van een behoorlijk schema (waarin niet op de
een of andere minder aanbevelenswaardige manier op het aantal onder
delen is bezuinigd) en men het apparaat logisch opbouwt, kunnen zich
altijd nog verschillende verschijnselen voordoen, die de goede werkmg
van de ontvanger in een of ander opzicht kunnen bederven. De on
gewenste verschijnselen, die het meest optreden, worden hieronder
behandeld.
2. Brom
Er is soms brom hoorbaar in de luidspreker, zonder dat er een h.f.of m.f.-signaal aanwezig is. Zoals onder M (voeding van ontvangers)
wordt besproken, moet de afvlakking van de gelijkgerichte voedings
spanningen aan zekere eisen voldoen, wil men geen hinder onder
vinden van brom.
Behalve door een minder goede afvlakking kan brom echter ook nog
worden veroorzaakt, doordat de gloeistroomleidingen te dicht langs
het rooster en de bedrading van de l.f.-buis lopen (capacitief op
nemen van de brom) of doordat de uitgangstransformator ongunstig
staat t.o.v. de voedingstransformator, waardoor er in de wikkelingen
van de uitgangstransformator een bromspanning wordt geïnduceerd.
Ook moet men zoveel mogelijk één aardpunt kiezen voor alles, wat
tot de roosterkring van de l.f.-buis behoort. Kiest men bv. het aardpunt
voor de kathodecondensator (of de kathode) ergens anders dan het
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aardpunt voor de onderkant van de sterkteregelaar en de roosterlekweerstand, dan
loopt men kans, dat er tengevolge van
wisselstromen in de montageplaat een
bromspanning komt te staan tussen de
twee aardpunten en daardoor tussen ka
thode en rooster (fig. 139) met als resultaat
een uit de luidspreker hoorbare brom.
3. Modulatiebrom

Men kan modulatiebrom (zie Deel 2,
hfdst. IV.G.4) alleen als hoorbare brom
constateren bij aanwezigheid van een
h.f.- of m.f.-signaal (van voldoende sterkte en liefst ongemoduleerd).
Fig* 139* Bromspanning tus
sen twee aardpunten.

Modulatiebrom kan worden veroorzaakt door:
ie. onvoldoende afvlakking van de voedingsspanningen voor de h.f.buis, de oscillator-mengbuis of de m.f.-buis;
2e. in de m.f.-spoelen geïnduceerde bromspanning ten gevolge van het
magnetische veld van de voedingstransformator. Deze bromspanning
staat dan direct op het rooster van de m.f.-buis en/of op de diode,
waardoor het aanwezige m.f.-signaal ermede wordt gemoduleerd.
Om de oorzaak onder 2e. tegen te gaan moet men dus zorgen, dat de
m.f.-transformatoren niet te dicht bij de voedingstransformator staan.
Zelfs met deze voorzorg wil het nog wel eens voorkomen, dat er brom
spanning wordt geïnduceerd, vooral bij ijzerkernspoelen als daar de
kern wat ver uitgedraaid is. De enige remedie is dan om een ijzeren
bus (die niet geheel gesloten behoeft te zijn) van ca 1 mm dikte om
de aluminium spoelbus van de m.f.-transformator aan te brengen.
Een andere bron van narigheden wordt veroorzaakt door iets, wat
men in het algemeen aanduidt met de naam terugwerking.
4. Terugwerking
Hieronder verstaat men de ongewenste beïnvloeding van een schakelelement door een ander. Hoewel terugwerking soms alleen maar te
constateren is aan een afwijking van de gemeten versterking t.o.v.
de verwachte versterking of door een afwijking in de vorm van de
genieten resonantiekrommen t.o.v. de verwachte resonantiekrommen,
kan dit euvel ook zo erg zijn, dat het gillen (fluiten, genereerneigingen)
of kikkeren veroorzaakt. Dit gillen of kikkeren doet zich soms alleen
voor in één bepaald frequentiegebied of alleen bij één bepaalde af
stemming.
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Terugwerking kan ontstaan:
ie. door onvoldoende ontkoppeling van gemeenschappelijke gelijkspanningsvoedingsleidingen of A.S.R.-leidingen;
2e. doordat voedingsleidingen of A.S.R.-leidingen in de bedrading te
dicht langs verschillende „hete” punten lopen (punten, waarop
hoge l.f.-, m.f.- of h.f.-wisselspanningen staan);
3e. door rechtstreekse capacitieve koppeling van twee of meer „hete”
punten;
4e. door inductieve koppeling.
De oorzaak onder 3e. kan men wegnemen door het aanbrengen van
afschermschotjes of het afschermen van een bepaalde verbinding. Als
men een afschermschot tussen twee „hete” punten aanbrengt, moet
men er voor zorgen, dat ook de aan de hete punten bevestigde draden
en onderdelen van elkaar door het schot zijn afgeschermd.
Plaatst men de spoelen in bussen, dan is de kans op directe induc
tieve koppeling tussen de spoelen zeer gering. Wel moet men oppassen,
dat de bij de verschillende spoelen behorende bedrading niet zodanige
lussen vormt, dat deze weer inductieve koppeling kunnen veroorzaken.
Ook krijgt men inductieve koppeling tussen twee kringen, als de aardpunten dermate ongunstig zijn gekozen, dat deze kringen via gemeen
schappelijke stromen door een gedeelte van de montageplaat zijn
gekoppeld.
5. Fluittonen
Eén door terugwerking ontstaande fluitjesmogelijkheid bij een super
is die van de detectorfluitjes. Deze kunnen ontstaan bij ontvangst van
een tamelijk sterke zender. De m.f.-spanning aan de diodedetector
kan dan vrij hoog zijn, waardoor allerlei harmonischen van de middenfrequentie ontstaan.
Is die middenfrequentie bv. 452 kHz, dan zullen aan de diode ook
spanningen aanwezig zijn van 904 kHz, 1356 kHz enz. Al komt hiervan
maar een klein gedeelte op de antenne of op het rooster van de mengbuis terecht, dan treden er toch al fluitjes op als het apparaat afgestemd
staat op een station in de buurt van 904 kHz of 1356 kHz.
Om deze detectorfluitjes (ook wel „van achteren naar voren fluitjes”
genoemd, omdat ze worden veroorzaakt door een spanning, die van
achter in het schema naar voren komt) zoveel mogelijk te voorkomen,
moet men in de eerste plaats de A.S.R. zodanig instellen, dat de m.f.spanning aan de diode zelfs bij een zeer sterke zender geen ontoelaat
bare hoge waarden kan bereiken.
Verder moet men de opbouw van het apparaat zodanig maken, dat
er zo weinig mogelijk spanning van de diode op de antenne terecht
kan komen. Dit bereikt men door:
ie. de bedrading van de tweede m.f.-transformator en de detector zo
dicht mogelijk tegen de montageplaat te houden;
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2e. dit schemagedeelte niet in de buurt van de antenneklem of de h.f.spoelen te monteren;
3e. het aanbrengen van de nodige afschermschotten.
Ook zal men verstandig doen de middenfrequentie van een apparaat
voor een bepaald land zodanig te kiezen, dat de frequenties van de in
dat land aanwezige zenders niet samenvallen met harmonischen van
de middenfrequentie. De tweede harmonische is de gevaarlijkste,
omdat de volgende harmonischen altijd zwakker zijn.
Zoals onder F is aangegeven, ontstaan m.f.-fluitjes als een zender
op een frequentie in de buurt van de middenfrequentie spanning geeft
op het rooster van de mengbuis. In eerste instantie is dus een m.f.fluit te wijten aan gebrek aan selectiviteit vóór de mengbuis. Hier
door zal men er veel meer last van hebben bij 1
1-ontvangers dan
wanneer een 1 + 1-f-i- of
2-j-1 -schakeling
wordt
toegepast.
Ter bestrijding van
deze m.f.-fluitjes brengt
men tussen antenne- en
aardbus
van de ontvanger
o o
/
La o O
een
op
de middenfre
O O
O O
quentie afgestemde seriekring aan (fig. 140).
r1
In plaats van bestrij
ding met een enkele seriekring (fig. 140), zou men
Fig. 140. Een op de middenfrequentie afge ook een enkele parallelstemde seriekring LaCa tussen antenne en aarde. kring kunnen toepassen
(fig. 141). Het nadeel van
een parallelkring is, dat
er zeer hoge spanningen
op staan en dat die capaLb
V
citief zeer gemakkelijk
weer het apparaat kun
nen binnendringen als
o
men niet goed uitkijkt
o
Cb
o
met de opstelling en de
7
montage.
In hardnekkige geval
len, zoals bv. in het geval,
dat men in een plaats zit
met veel scheepszenders
Fig. 141. Een
naraii0ii,0-P
middenfrequentie afge- (die in de buurt van de
stemde parallelkring
LbCb in serie met de middenfrequentie wer
antenne.
ken), is het noodzakelijk,
de seriekring en de pa-
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Fig. 142. Combinatie van een seriekring LaCa en een parallelkring
LbCb, beide afgestemd op de middenfrequentie.
rallelkring beide aan te brengen (fig. 142), waardoor de storende
zenders nog eens extra worden onderdrukt ten gevolge van de zeer
lage impedantie van de kring LaCa en de zeer hoge impedantie van
de kring LbO> voor deze frequentie.
Behalve tegen m.f.-fluitjes helpt een m.f.-seriekring ook nog de
stabiliteit van een apparaat bevorderen. Zoals hierboven reeds is ge
zegd, treden er bij ontvangst van een sterke zender hoge m.f.-spanningen op aan de diode. Onderin het chassis zal alles wel voldoende
zijn afgeschermd, doch de diode is dikwijls aangebracht boven in de
ballon van één der buizen. Is de afscherming van deze diode niet
geheel perfect en loopt de antennedraad in de buurt van deze buis,
dan komt er een gedeelte van de m.f.-spanning van de diode op de
antenneklem terecht en kan er weer genereren optreden, vooral als het
toestel is afgestemd op een frequentie, die vrij dicht in de buurt van
de middenfrequentie ligt. Dus bij gebruik van een middenfrequentie
van omstreeks 450 kHz, als op LG de afstemcondensator op minimum
staat en op MG de afstemcondensator op maximum staat. Bij aan
wezigheid van een m.f.-seriekring is de impedantie voor de midden
frequentie tussen antenne en aarde echter zeer gering, zodat er zeer
weinig kans op instabiliteit is.
Spiegel fluitjes zijn ook te wijten aan onvoldoende voorselectie (zie
onder G); men zal hiervan dus het minst last hebben bij 2 + 1- of
1 + 1 + 1-ontvangers.
Heeft men een MG-gebied van 510 tot 1620 kHz, dan zullen bij
gebruik van een lage middenfrequentie (bv. 100 kHz) de spiegelfrequenties liggen van 710 tot 1820 kHz, d.w.z. voor het grootste ge
deelte in het MG-gebied zeil. In verband hiermede zal men bij ge
bruik van lage middenfrequenties meestal een 1 + 1 -f 1- of 2 + 1schakeling toepassen om de kans op fluitjes bij het luisteren naar
MG-stations, ten gevolge van de aanwezigheid van andere sterke MGzenders tussen 710 kHz en 1620 kHz, te verminderen.
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Bij gebruik van een hoge middenfrequentie, bv. 450 kHz, wordt de
situatie anders. Voor een MG-gebied van 510 tot 1620 kHz liggen dan
de spiegelfrequenties van 1410 tot 2520 kHz, dus voor het grootste
deel buiten het eigenlijke MG-gebied. Zelfs met een 1 + 1-schakeling
zal men op MG dan ook niet veel last van spiegelfluitjes hebben.
Voor LG wordt de toestand echter ongunstig. Loopt dit gebied van
150 tot 400 kHz, dan liggen de spiegelfrequenties van 1050 tot 1300 kHz.
In dit gebied liggen vrij sterke MG-zenders, die dus bij luisteren naar
een LG-station aanleiding kunnen geven tot fluiten.
Om deze fluitjes te voorkomen brengt men tussen de antenneklem
en de top van de LG-koppelspoel een parallelkring (sperkring) aan,
die afgestemd is in de buurt van 1150 kHz, zodat alle eventueel aan
wezige zenders tussen 1050 en 1350 kHz behoorlijk worden verzwakt.
Het spreekt vanzelf, dat dit „spiegelfilter” zodanig in de schakeling
moet worden opgenomen, dat het bij overschakeling op MG niet meer
werkzaam is, daar men anders een gedeelte van de MG-zenders slecht
of in het geheel niet meer zou kunnen ontvangen.
6. Microfonic
Een zeer hinderlijk verschijnsel is microfonie. Dit kan optreden, door
dat de trillingen van de ingebouwde luidspreker via kast en chassis
en soms door de lucht, de op en in de montageplaat bevestigde onder
delen of de bedrading in trilling kunnen brengen, vooral bij hoog opgedraaide sterkteregelaar.
Dit in trilling brengen van een onderdeel of een draad kan een
periodieke capaciteitsvariatie geven, waardoor in de luidsprekei een
of andere toon hoorbaar wordt, welke bij voldoende sterkte het onder
deel weer in trilling brengt. Zodoende ontstaat er een mechanischacoustische terugkoppeling, waardoor de toon wordt onderhouden en
het apparaat zg. gaat „loeien". De frequentie, waarin het apparaat
gaat loeien, hangt af van de eigen frequentie van het trillende onder
deel.
Laagfrequente microfonie ontstaat meestal in de l.f.-buis zelf. De
afstand tussen rooster en kathode is vrij klein. Geraakt het rooster
in trilling, dan verandert zijn capaciteit t.o.v. de kathode. Deze capa
citeit werkt als een condensatormicrofoon, waardoor het l.f.-loeien
ontstaat. Om dit te voorkomen mag men de l.f.-gevoeligheid van een
ontvanger niet te hoog opvoeren (minstens 10 mV l.f.-ingangssignaal
no ïg voor 50 mW uitgangsvermogen, doch liever 20 k 30 mV), en
moet de inwendige constructie van de l.f.-buis stevig genoeg zijn.
I 00SJreqaente microfonie ontstaat, doordat onderdelen van het oscila orcircuit of de electroden in de oscillatorbuis zelf in trilling komen,
r °°r . optredende capaciteitsvariaties wordt dan de oscillatorauen^ntle ^r*0c^ek gevarieerd (frequentiemodulatie). Als deze fre4
ie variaties groot genoeg zijn, zal tengevolge van de vrij steile
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flanken van de m.f.-resonantiekromme een in amplitude wisselend
m.f.-signaal op de detector ontstaan, wat aanleiding geeft tot een l.f.signaal, dat weer als toon in de luidspreker hoorbaar wordt. Bij vol
doende sterkte brengt deze „toon" het onderdeel weer in trilling en
het apparaat gaat weer loeien. De kans op h.f.-microfonie is kleiner
naarmate de m.f.-resonantiekromme een breder top heeft.
Deze h.f.-microfonie is een gevolg van capaciteitsvariaties, die de
capaciteit van de oscillatorkring beïnvloeden. Het verschijnsel zal
daarom het eerst optreden bij kleine capaciteitswaarden van de draai condensator en zal erger zijn naarmate de oscillatorfrequentie daarbij
hoger is. Een zelfde procentuele capaciteitsvariatie heeft dan een
grotere absolute frequentievariatie ten gevolge.
In dit opzicht is een apparaat met een in 3 gedeelten verdeeld KG2gebied gunstig, omdat daarbij in al deze banden de totale kringcapaciteit groter kan zijn (zie hfdst. IV.I).
Microfonie kan worden veroorzaakt door:
ie. de variabele condensator;
2e. de oscillatorbuis;
3e. de oscillatorspoelen;
4e. verschillende andere onderdelen met hun bedrading.
Als remedie tegen microfonie moet men dan de volgende maat
regelen nemen.
ie. De variabele condensator stevig genoeg construeren en verend op
stellen. Hierbij moet men erop letten, dat de verende opstelling
niet bedorven wordt door de aandrijving, of dat er een zodanig
grote trommel op de draaicondensatoras wordt aangebracht, dat
de luidspreker via de lucht en deze trommel de condensator in
trilling kan brengen. Bij voorkeur dus ook de luidspreker niet vlak
bij de draai condensator opstellen.
2e. De huishouder voor de oscillatorbuis verend opstellen, waarbij
men moet zorgen, dat de aan de huishouder bevestigde bedrading
niet „stug" is.
3e. De oscillatorspoelen stevig op het chassis bevestigen (ze mogen
niet kunnen rammelen); de inwendige bedrading van de spoel
moet zodanig zijn, dat er geen draden kunnen gaan trillen.
4e. De bedrading in het oscillatorgedeelte zo kort en zo strak mogelijk
houden en alle onderdelen stevig vastzetten. Vooral trimmers en
tot de oscillatorkring behorende vaste condensatoren verdienen in
dit opzicht speciaal de aandacht.
Als extra beveiligingsmaatregel kan men dan het gehele chassis nog
op rubber in de kast bevestigd In sommige Amerikaanse apparaten
was het gehele h.f.-gedeelte (inclusief de oscillator) op een apart
montagenlaatie aangebracht dat weer via rubbertulles op de grote
montagepiaat was bevestigd!
de commerciële^ propaganda werd dit
systeem aangeduid met de
»magic brain"!
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Neemt men bovenstaande maatregelen, dan behoeft een apparaat
van microfonie geen last meer te hebben. De kast met alle andere, er
direct op bevestigde onderdelen, zoals schaal met wijzer, achterwand
en bodemplaat, wordt echter altijd in trilling gebracht door de luid
spreker. Bij het luisteren naar vrij sterke muziek kan dan soms ritselen
optreden, doordat een los sluitringefje, de wijzer of de schaal bij een
bepaalde frequentie hevig gaat meetrillen en daardoor een ritselend
geluid geeft. Uiteraard is de kans op ritselen bij dunwandige kasten
groter dan bij dikkere.
7. Straling
Onder „straling" van radio-ontvangers verstaat men een verschijnsel,
waarbij de oscillator van een super als storende zender fungeert voor
andere in de buurt opgestelde ontvangers.
Hoewel ook straling rechtstreeks van de oscillator en straling via
de netleidingen mogelijk is, wordt in de meeste gevallen de straling
veroorzaakt, doordat een gedeelte van de oscillatorspanning terecht
komt tussen antenne- en aardkiem van de ontvanger, waardoor de
aangesloten antenne de oscillatorspanning kan uitstralen.
Daar deze straling bij een slordige opbouw van het apparaat heel
erg kan zijn, is men er in verscheidene landen toe overgegaan, bin
dende voorschriften uit te vaardigen omtrent de maximaal toelaatbare
oscillatorspanning tussen antenne- en aardkiem. Hoe kan men nu
zorgen, dat er zo weinig mogelijk oscillatorspanning op de antenne te
recht komt? Bij gebruik van een normale oscillatormengbuis bedraagt
de spanning aan het oscillatorrooster (gy) ca 8 V en aan de oscillatoranode (ay) ca 20 V. Ondanks de aanwezige schermroosters zullen deze
electroden een bepaalde, zij het zeer kleine capaciteit t.o.v. het stuurrooster (gx) hebben (zie fig. 143) en zal er daardoor oscillatorspanning
op dit rooster terecht komen.
Daar de fasen van de wisselspanningen op
Cgi-aT
' -oaT
rooster en anode van de oscillator verschil
lend zijn, kan men door een gunstige ver
<
gr^
houding tussen Cgl-gT en Cgl-aT bereiken,
dat er een minimaal gedeelte van de oscillator
c9.-9,'
spanning op gx terecht komt.
Tussen gx en aarde is de antennekring
geschakeld; de impedantie van deze kring
voor de oscillatorfrequentie is een maat voor
de grootte van de spanning, die erop komt
te staan.
Hierdoor zal op KG2, waar de relatieve
Fig. 143. Door de capaci verstemming van de antennekring. t.o.v. de
teiten van de mengbuis oscillatorfrequentie kleiner is dan op MG,
komt een gedeelte van de
oscillatorspanning op de de spanning hoger zijn dan op MG. Ook zal
bij een lage middenfrequentie de relatieve
ingangskring.
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verstemming kleiner zijn dan bij toepassing van een hoge midden
frequentie, met als gevolg, dat een hoge middenfrequentie gunstiger
is met het oog op de stralingsonderdrukking.
Als men bovengenoemde gunstige verhouding tussen Cgl-aT en
CgrgT niet bederft door de aan de huishouder aanwezige bedrading,
zal dus langs deze directe weg geen grote oscillatorspanning op de
antenne terecht komen.
Men moet nu verder door een juiste keuze van de aardpunten, het
afschermen van de spoelen en het aanbrengen van afschermschotjes
de inductieve en de capacitieve koppeling tussen oscillatorkring en
antennekring zo klein mogelijk maken.
Een van de moeilijkste punten is de draaicondensator. Hierbij zijn
het antenne- en oscillatorpakket meestal op een gemeenschappelijke
metalen as bevestigd en is het geheel ondergebracht in een metalen bak.
Ondanks de sleepveren op de condensatoras en het afschermschot,
dat is aangebracht tussen antenne- en oscillatorsectie van de draai
condensator, zullen de oscillator- en de antennekring toch nog inductief
gekoppeld zijn via de as en de lagers en ten gevolge van stromen in
de bak, welke veroorzaakt worden door de capaciteit van de stator pakketten t.o.v. de bak.
Meestal verdient het daarom aanbeveling om de condensatorbak op
enige punten via aardstripjes (soepel) extra aan het chassis te aarden,
vooral bij een verend opgestelde draaicondensator.
Met alle bovengenoemde voorzorgsmaatregelen kan men bij een
i + i-schakeling en gebruik van een hoge middenfrequentie de
straling beneden een redelijke grens houden. In gevallen, waar zeer
strenge eisen aan de straling worden gesteld, moet men overgaan op
de i + i + i-schakeling met hoge middenfrequentie en een speciale
draaicondensator.

M
DE VOEDING VAN DE ONTVANGER
1. Inleiding
In deze paragraaf zullen we nagaan, aan welke eisen de voeding van
een ontvanger moet voldoen en welke bronnen we hiervoor kunnen
gebruiken.
We onderscheiden de voeding voor:
ie. de gloeistroom;
2e. de negatieve roosterspanning;
3e. de anode- en schermroosterspanningen.
Radiotechniek III — 13
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Als voedingsbronnen komen in aan
merking:

<§
JL
Fig. 144. Anode- en rooster
keten van een tri ode met
direct verhitte kathode ver
bonden met een der gloei
draadaansluitingen.

1.
2.
3.
4.

wisselstroomnetten;
gelijkstroomnetten;
accumulatoren;
droge batterijen.
2. Glocistroomvocding uit het
wisselstroomnet

Zoals bekend is, bestaan er buizen met
direct verhitte en met indirect verhitte
kathodes.
Bij voeding van buizen met direct
verhitte kathode uit het wisselstroomnet is het voornaamste bezwaar
het sterke gebrom, dat ontstaat. Zijn bv. zoals in fig. 144 de anodeen roosterketen aan één der gloeidraadaansluitingen verbonden, dan
zal de rest van de gloeidraad een wisselend spanningsverschil hebben
ten opzichte van dit punt en zullen dus ook het rooster en de anode
van de buis ten opzichte van dat deel van de gloeidraad een wisselende
potentiaal hebben.
De invloed op het roostercircuit is natuurlijk het sterkst en een
wisselstroomcomponent met de netfrequentie in de anodeketen is er
het gevolg van.
Deze wisselstroomcomponent kan een storend gebrom in de luid
spreker veroorzaken. Als men echter rooster- en anodecircuit verbindt
met een punt, dat dezelfde potentiaal heeft als het midden van de
gloeidraad, kan dit gebrom belangrijk worden verminderd; immers de
twee helften van de gloeidraad voeren dan spanningen ten opzichte
van rooster en anode, die tegengesteld zijn. Men zou dus rooster- en
anodecircuit met het midden van de gloeistroomwikkeling van de
transformator kunnen verbinden (fig. 145), doch in de practijk blijkt,
dat deze maatregel door verschillende oorzaken niet afdoende is (niet
geheel symmetrische gloeidraad; de middenaftakking van de trans
formator is niet precies het electrische midden). Men dient dan het
aansluitpunt, waarbij geen gebrom optreedt, in te stellen met behulp
van een potentiometer (zie fig. 146).
Het blijkt, dat bovenstaande bromverschijnselen niet alleen optreden
bij wisselstroomvoeding van direct verhitte buizen, maar onder be
paalde omstandigheden ook bij buizen met indirect verhitte kathode.
Dit kan bv. het geval zijn, wanneer de stroom door de gloeidraad veel
hogere harmonischen bevat; we komen hier later bij het gebruik van
trilleromvormers nog op terug.
Een tweede oorzaak van gebrom bij buizen met direct verhitte
kathode kan de wisselende temperatuur van het kathode-oppervlak zijn.
De wisselstroom neemt immers een bepaald aantal malen per secunde
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toe en af, waardoor dus ook variaties in de temperatuur van de kathode
ontstaan, hetgeen weer de electronenemissie beïnvloedt. De frequentie
van deze bromspanning is de dubbele netfrequentie. Verbetering kan
alleen worden verkregen door vergroting van de warmtecapaciteit van
de kathode.
Buizen met een indirect verhitte kathode hebben in het algemeen
hiervan geen last, daar de warmte-capaciteit van deze soort kathodes
bijna altijd voldoende groot is.
De derde mogelijke oorzaak van gebrom is tenslotte het door de
gloeistroom veroorzaakte magnetische veld, dat de electronenstroom
in de buis kan beïnvloeden. Om dit te voorkomen wikkelt men de
gloeidraden meestal bifilair.
Uit het bovenstaande blijkt wel, dat buizen met direct verhitte
kathode vrijwel ongeschikt zijn voor voeding met wisselstroom. Slechts
zeer zelden zien we nog een buis met direct verhitte kathode gevoed
door wisselstroom.
Het resultaat van de bromstroom in de anodeketen is bij l.f.- en
h.f.-buizen geheel verschillend. Bij l.f.-buizen veroorzaakt de brom
stroom over de anode-impedantie een bromspanning, die, eventueel na
verdere versterking in volgende buizen, in de luidspreker hoorbaar
wordt. Bij h.f.-buizen is in het algemeen in het rooster- of anodecircuit geen l.f.-impedantie aanwezig, zodat geen directe versterking
kan optreden. De bromspanning kan echter wel het h.f.-signaal modu
leren, wanneer de buiskarakteristieken niet recht zijn (modulatiebrom,
zie Deel 2, hfdst. IV.G.4). Na eventuele verdere versterking wordt het
h.f.-signaal gedetecteerd en na l.f.-versterking wordt het gebrom
hoorbaar in de luidspreker.
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Fig. 145. Anode- en roosterketen ver
bonden met het midden van de gloeistroomtransformator.
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Fig. 146. Anode- en roosterketen ver
bonden met een potentiometer R}
waarmee men op het electrische mid
den van de gloeidraad kan instellen.
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3. De negatieve roosterspanning
bij gebruik van het wisselstroom s
net als voedingsbron

Het gebruik van een aparte spanningbron (droge batterij) voor de
negatieve roosterspanning komt bij
Jck RkL +
T"
ontvangapparaten practisch niet meer
Ia + Ig2
voor.
In het algemeen maakt men van
een automatisch verkregen negatieve
Fig. 147. Automatisch verkregen
negatieve roosterspanning bij een roosterspanning gebruik. Daartoe
neemt men in de kathodeleiding van
penthode met indirect verhitte
de desbetreffende buis een weerstand
kathode.
°P (fig* 147)* Ten gevolge van de
er door vloeiende totale emissiestroom (bij een triode de anodestroom 7a;
bij een penthode de som van de anodestroom 7a en de schermroosterstroom 7g2) ontstaat over deze weerstand een gelijkspanning. Het
rooster- en anodecircuit worden aan de zijde met de laagste potentiaal
verbonden, zodat het rooster ten opzichte van de kathode negatief
wordt. De kathodeweerstand i?k wordt door een condensator Ck over
brugd om tegenkoppeling te voorkomen (zie onder B, waar ook de
grootte van deze condensator wordt besproken).
Gedeeltelijk automatische negatieve roosterspanning verkrijgt men,
wanneer de gezamenlijke kathodestromen van twee of meer buizen
door één weerstand worden geleid, waarbij de verkregen spanning
(geheel of gedeeltelijk) voor meer buizen kan worden gebruikt; men
zie als voorbeeld hiervan fig. 162 en de schema's in hfdst. VIIA en B.
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4. De anodes en schermroostervoeding uit het
wisselstroomnet
Indien men het wisselstroomnet wil gebruiken voor de anode- en
schermroostervoeding, moet hiertoe eerst de wisselspanning in gelijk
spanning worden omgezet. Daartoe bezigt men gelijkrichters en trans
formatoren.
Bij apparaten, die uitsluitend geschikt behoeven te zijn voor wisselstroomnetten, maakt men in het algemeen van een transformator ge
bruik. Deze is in de eerste plaats toch al gewenst voor de gloeidraadvoeding en bovendien is de grootte van de verkregen gelijkspanning
dan niet meer afhankelijk van de spanning van het desbetreffende
wisselstroomnet. Men kan bv. bij netten van 110 V deze spanning
omhoog transformeren, waardoor na gelijkrichting een gelijkspanning
van 250 of 300 V kan worden verkregen.
Verder kan men, daar het net en het anodecircuit gescheiden zijn,
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naar believen aarden zonder extra beveiligingen. Ook de netstoringsgevoeligheid wordt gunstiger bij gebruik van een voedingstransformator.
De transformator biedt ook nog gelegenheid voor het aanbrengen van
een zg. temperatuurbeveiliging. Dit is een veiligheid, die in de trans
formator wordt aangebracht en in werking treedt, wanneer door een
fout in de ontvanger of de transformator zelf de temperatuur van
laatstgenoemde ontoelaatbaar hoog wordt (zie Deel 2, hfdst. VI.E).
Als gelijkrichter wordt in de regel gebruik gemaakt van buisgelijkrichters; alleen in speciale gevallen worden metaalgelijkrichters ge
bruikt.
In fig. 148 is het principe van de gelijkrichterschakeling aangegeven,
zoals reeds in Deel 2, hfdst. IV.B.3, fig. 7, is aangeduid en besproken.
In fig. 149 is de stroom door de draad a-b nog eens weergegeven.
Vervangen we deze draad door een weerstand R (fig. 150), dan ont
staat over deze weerstand een spanning, evenredig met de stroom,
die er door vloeit. (Deze stroom heeft evenwel een andere waarde dan
in het geval van fig. 148.) Evenals de stroom, bevat deze spanning
een gelijkspanningscomponent, gelijk aan de gemiddelde waarde van
de spanning, en een (niet-sinusvormige) wisselspanningscomponent
met een frequentie, die het dubbele is van die van het net, waar de
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Fig. 148. Principe van een dubbelfasige gelijkrichter. De gelijkgerichte
stroom vloeit door de verbinding a-b.
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Fig. 150. Gelijkrichter, belast met
een weerstand R.

Fig. 149. Stroom door de verbinding
a-b van fig. 148.
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gelijkrichter op is aangesloten. Nemen we nu voor deze belastingsweerstand R een radio-ontvanger (de positieve anodespanningsklem
verbonden met a, de negatieve, die in de regel aan het chassis ligt,
verbonden met b), dan veroorzaakt de wisselspanningscomponent van
de spanning tussen a en b een ontoelaatbare bromtoon van 100 Hz
als de netfrequentie 50 Hz is. Plaatst men een grote condensator C
(van bv. 16 /*F) parallel aan de ontvanger, dus tussen de punten
aen b (fig. 151), dan komt de werking van deze gelijkrichter in principe
overeen met de werking van de diodedetector, zoals in Deel 2, hfdst. VI
is besproken, met dit verschil, dat de schakeling in fig. 151 dubbel fasig is uitgevoerd.
In fig. 152 geeft kromme 1 de spanning 1/2 Ftr weer van de ene
transformatorhelft, kromme 2 die van de andere helft, de gebroken
lijn 3 geeft de spanning tussen de punten a en b weer; de rechte lijn 4
de gelijkspanningscomponent Va hiervan (d.i. de gemiddelde waarde,
vergelijk Deel 2, hfdst. VI, fig. 6). De gelijkspanning Va stelt zich
zo in, dat de gemiddelde waarde (d.i. de gelijkstroomcomponent) van
de anodestroom der beide gelijkrichtbuizen tezamen Va/R bedraagt.
De gelijkrichtbuis is dus slechts gedurende een gedeelte van iedere
halve periode een geleider; gedurende de overige tijd is zijn inwendige
weerstand zeer groot. Dit kan bij gebruik in een radio-ontvanger de
oorzaak worden van een storend, ratelend geluid, indien men de ont
vanger zonder deugdelijke aardverbinding gebruikt. De antennestroom vloeit dan langs een andere weg naar aarde. Dit zal dan in
hoofdzaak de weg zijn, in fig. 153 door de streeplijn aangegeven. De
capaciteit tussen de primaire en secundaire wikkeling van de trans
formator is vrij groot, zijn impedantie voor de antennestroom dus klein.
Het net heeft ook een vrij grote capaciteit tegen aarde, is soms zelfs
direct geaard. De gelijkrichtbuis zal deze stroom doorlaten wanneer
een der dioden geleidend is, doch hem onderbreken, wanneer geen der
dioden stroom voert. Deze onderbrekingen van de antennestroom
worden versterkt en gedetecteerd, waarna zij als een ratelend geluid
hoorbaar worden. Om dit te voorkomen neemt men een condensator Cr
in de schakeling op, zoals in fig. 153 is aangegeven. De antennestroom
vloeit dan niet meer door de gelijkrichtbuis, doch kiest de door de
streep-puntlijn aangegeven weg, waardoor dit euvel is veiholpen. De
impedantie van deze condensator Cr, die men wel „ratelcondensator”
noemt, moet klein zijn voor de hoge ontvangen frequenties, doch groot
voor de netfrequentie. Een gebruikelijke waarde is Cr = 20 000 ^F.
Is de belastingsweerstand R (fig. 151) zeer groot, dus de gelijk
gerichte stroom zeer klein, dan is de gelijkspanning Va slechts weinig
kleiner dan de maximale waarde van de wisselspanning van iedere
helft van de secundaire transformatorwikkeling. Bij een kleinere waarde
van Ra neemt de stroom toe en daalt de klemspanning Va. Het ver
band tussen Va en I wordt gegeven door de belastingskarakteristiek
(fig. 154). Een spanningsbron met een constante inwendige weerstand
bezit een rechtlijnige karakteristiek. Bij de gelijkrichter is echter de
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Fig. 151. Gelijkrichter, belast met een weerstand R, waarbij
de gelijkgerichte spanning wordt afgevlakt door een conden
sator C.
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Fig. 152. Spanningen bij de gelijkrichterschakeling volgens fig. 151.
1. Spanning van de ene helft van de transformator;
2. spanning van de andere helft van de transformator;
3. spanning tussen de punten a en b;
4. gelijkspanningscomponent Va van de spanning tussen de punten a en b.
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Fig. 153. Indien de ontvanger niet is voorzien van een aardverbinding volgt de antennestroom de streeplijn. Indien men
een „ratelcondensator" Cr aanbrengt, volgt de antennestroom
de streep-puntlijn.
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inwendige weerstand groot bij kleine stroom, doch neemt af bij toe
nemende stroom.
De wisselstroomcomponent van de gelijkgerichte stroom vloeit door
de condensator C en veroorzaakt tussen de punten a en b een wissel
spanning. Deze wisselstroomcomponent is verre van sinusvormig
(fig. 152). Doch voor de hogere harmonischen vormt C een kleinere
impedantie dan voor de grondfrequentie, zodat de wisselspanning over
C veel beter de sinusvorm benadert dan de stroom door C. De spanning
over C heeft de gedaante van fig. 155 en bestaat uit de gelijkspanning
Va met erop gesuperponeerd een kleine wisselspanning („rimpelspanning”). Behalve van de grootte van C is deze rimpelspanning ook
afhankelijk van de stroom I. Is de netfrequentie 50 Hz, dan bedraagt
de rimpelspanning bij enkelfasige gelijkrichting ongeveer 4 Vc ff per
mA/^F en bij dubbelfasige gelijkrichting ongeveer 1,5 Veff per mA/juF.
Is bv. C = 30 /<F en I = 60 mA, dan is bij dubbelfasige gelijkrichting
de rimpelspanning 1,5 (60/30) = 3 Veff. Deze spanning is te groot om
zonder bezwaar met de gelijkspanning Va aan de anodes en schermroosters van de buizen in de ontvanger te worden toegevoerd. Daarom
wordt deze wisselspanningscomponent eerst door middel van een filter
kleiner gemaakt; de spanning wordt „afgevlakt". Twee verschillende
methoden hiervoor worden in ontvangers toegepast; door middel van
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Fig. 154. Belastingskarakteristiekvan een dubbelfasige gelijkrichter. De inwendige weerstand
= dV/dl hangt o.a. af van
de weerstanden der transformatorwikkelingen. Hiervoor moet
men in rekening brengen Rt =
= Rs + t- Rp, waarbij Rs de
weerstand is van een helft van
de secundaire wikkeling, Rp de
weerstand van de primaire wik
keling en t de transformatieverhouding. Bij toenemende
stroom (kleinere belastingsweerstand) neemt de inwendige
weerstand af, zoals blijkt uit de
gebogen vorm der karakteris
tieken.
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Fig. 155. Klemspanning van de gelijkrichter,
bestaande uit een gelijkspanning Va met er op
gesuperponeerd een wisselspanning met een
kleine amplitude, de zg. rimpelspanning. (Duide
lijkheidshalve is de amplitude van de rimpel
spanning overdreven groot voorgesteld.)

c2

Fig. 156.
Afvlakfilter,
bestaande uit de conden
satoren Ci en C2 en de
weerstand Rt.

een weerstand en een condensator of door middel van een smoorspoel
en een condensator. Beide methoden willen we beschouwen.
a. Afvlakking met weerstand en condensator
Bij het beschouwen van de afvlakking onderstellen we, dat de wisselspanningscomponent van Va sinusvormig is, zoals in fig. 155 aan
gegeven, m.a.w. we nemen alleen de eerste harmonische in aanmerking
en willen nagaan, in hoeverre deze component door het filter wordt
verzwakt. De gebruikte filters bezitten de eigenschap, dat hogere
frequenties meer worden verzwakt dan lagere, zodat, wanneer de eerste
harmonische voldoende in amplitude is verminderd, dit met de hogere
harmonischen zeker het geval is.
Beschouwen we de schakeling van fig. 156, waar Cl de condensator
C van fig. 151 voorstelt, waarover, behalve de gelijkspanning Va, de
rimpelspanning V1 staat. De belastingsweerstand Ra is geplaatst parallel
aan C2, terwijl tussen C1 en C2 een weerstand Rx is opgenomen. De
impedantie van de parallelschakeling van C2 en Rais Ral(i-\-j Raco C2).
De spanning V2 over Ra is
ViRa/(i+jRaojC2)
— V 1/(1 -j- RJRa + j Ri w C2).
Ri 4“ RJ(ï + j Z?a w C2)
De gelijkspanning over Ra wordt door het spanningsverlies in Rx
kleiner dan zonder het afvlakfilter Rl C2. Om dit spanningsverlies
(dus ook het energieverlies en de warmte-ontwikkeling) niet te groot
te doen zijn neemt men Rx veel kleiner dan /?a. Doch is Rx« Ra,
dan kan men in de gevonden uitdrukking voor V2 de term RJRa
verwaarlozen en vindt men voor de absolute waarde van VJVy ^us
voor de verzwakking van de rimpelspanning i/V 1 + (Rx(o C2)2.
Kiest men Rx en C2 voldoende groot, dan is Rx co C2 » 1 en kan
men V2/V1 bij benadering gelijk stellen aan 1 IR1co C2. Is Rx =
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= 1000 Q en C2 = 50 //F, dan is bij een net van 50 Hz en dubbel fasige gelijkrichting co = 2tzxioo en VJV1
1/3B, hetgeen in vele
practische gevallen voldoende klein is.
b. Afvlakking met smoorspoel en condensator
Vervangt men in het schema van fig. 156 de weerstand Rx door een
smoorspoel met zelfinductie L, dan ontstaat het schema van fig. 157.
Daarbij is
Ra/(i j Ra (o C2)
1/
o t r* \
t id ^
VJV1 = - T 1
77 ■ • d ~r>-\ = I/U — w2 L C2 + ; tü L/i<a).
; w L + 7?a/(i + J i?a w C2)
Kiest men nu L en C2 zo groot, dat o2 L C2 » 1, doch is daarbij
tevens co L < /?a, dan is bij benadering: i V2IV1 \ ^ 1/co2 L C.
Is bv. i?a = 4000 D, L = 4 H en C2 = 50 ,wF, dan is | Vo/F-! | ^ Vso*
Met deze waarden geeft de smoorspoel een betere afvlakking dan de
weerstand. Bovendien geeft de smoorspoel weinig spannings- en
energieverlies (wel enig verlies, daar de smoorspoel natuurlijk ook enige
weerstand bezit) en dus ook geringe warmte-ontwikkeling. Het nadeel
van de smoorspoel is zijn hoge prijs. In eenvoudige, goedkope ont
vangers past men in de regel de methode met een weerstand toe, doch
in kostbare ontvangers, die aan hoge eisen moeten voldoen, gebruikt
men steeds een smoorspoel.
Is de afvlakking door middel van een filter als in fig. 156 en 157
aangegeven niet voldoende, dan kan men deze verbeteren door nog
een smoorspoel en een condensator toe te voegen (fig. 158).
Door de smoorspoelen in fig. 157 en 158 vloeit niet alleen de wissel
stroom, die moet worden onderdrukt, doch ook de gelijkstroom, waar
mede de ontvanger wordt gevoed, en die vele malen groter is dan de
wisselstroom component. Men moet daarom zorgen, dat de ijzerkern
van de smoorspoel zo groot is, dat er geen magnetische verzadiging
optreedt ten gevolge van de gelijkstroom. Om dit te voorkomen wordt
de ijzerkern van een luchtspleet voorzien (zie hiervoor hfdst. VI.E).
Vooral de anode- en schermroosterspanningen van de laagfrequentversterkerbuis moeten goed worden afgevlakt, daar een rimpelspanning
hierbij direct wordt versterkt, terwijl een rimpelspanning in de
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Fig* 157* Afvlakfilter, bestaande uit
de condensatoren C, en C2 en de zelfinductie L.
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Fig. 158.
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Afvlakfilter, bestaande uit
twee cellen.
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o
en de anodes en schermFig. 159. Volledige gelijkrichterschakeling.
roosters der overige bui
zen op het punt A. De
smoorspoel L2 wordt dan slechts door een zeer kleine gelijkstroom
doorlopen en kan daarom klein en dus goedkoop zijn. Gewoonlijk
neemt men bij deze schakeling in plaats van de smoorspoel L2 een
weerstand, zoals in fig. 159; de afvlakking is daarmede wel voldoende
en het geheel goedkoper. Voor de condensatoren in het afvlakfilter
gebruikt men steeds electrolytische condensatoren (zie hfdst. VI.C).
Deze condensatoren vereisen steeds een gelijkspanning, doch deze is hier
uit de aard der schakeling aanwezig. Deze condensatoren bezitten een
grote capaciteit in een klein volume en zijn dus zeer geschikt voor dit doel.
In fig. 159 is een volledige gelijkrichterschakeling aangegeven. De
transformator is voorzien van vier wikkelingen: de primaire wikkeling,
voorzien van verschillende aftakkingen, om het apparaat geschikt te
maken voor aansluiting aan netten met verschillende spanningen; een
hoogspanningswikkelling met middenaftakking, een wikkeling voor de
voeding van de gloeidraad van de gelijkrichtbuis en een wikkeling
voor de voeding van de gloeidraden van de overige buizen van de ont
vanger. Ook al zou de gloeidraad van de gelijkrichtbuis dezelfde span
ning vereisen als de overige gloeidraden, dan kan men deze toch niet
op dezelfde transformatorwikkeling aansluiten, daar de gloeidraad van
de gelijkrichtbuis verbonden is met de positieve pool van de hoog
spanning, terwijl de kathodes van de overige buizen met de negatieve
pool zijn verbonden. Ook al gebruikt men indirect verhitte buizen,
dan zou de hoogspanning tussen kathode en gloeidraad komen te
staan, hetgeen voor deze buizen ontoelaatbaar is.
De condensatoren C2 in fig. 156 en 157 en C3 in fig. 158 dienen,
behalve voor de afvlakking der voedingsspanning, ook om de impedantie
van het voedingsapparaat klein te maken voor hoogfrequente en laagfrequente stromen. Zou deze impedantie te groot zijn, dan veroorzaken
de anodestromen, die alle door deze impedantie vloeien, spanningen
over deze impedantie. Daar deze impedantie gemeenschappelijk is voor
alle anodecircuits kunnen hierdoor ongewenste koppelingen ontstaan,
die zelfs tot oscilleren aanleiding zouden kunnen geven.
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We hebben gezien, dat een grote gelijkstroom door de weerstand Rx
van fig. 156 spannings- en energieverlies veroorzaakt, en een grote
gelijkstroom door de smoorspoel L van fig. 157 een grote, kostbare
spoel vereist. De grootste bijdrage tot de totale gelijkstroom is af
komstig van de anodestroom van de eindbuis. Daarom wordt in de
regel de anode van de eindbuis gevoed van de condensator Cv zodat
de gelijkstroom door R1 of L veel kleiner wordt. De rimpelspanning
op Cx is wel veel groter dan die op C2, doch de anodespanning van
de eindbuis wordt niet verder versterkt, zodat een rimpelspanning
hier niet zo erg is. Doch men kan de invloed van deze rimpelspanning
compenseren door de schakeling van fig. 160 toe te passen. De stroom
door de weerstand R1 van het afvlakfilter bevat een wisselstroomcomponent. Door deze stroom te leiden door een extra wikkeling van
de uitgangstransformator, zoals in fig. 160 aangegeven, ontstaat in de
ijzerkem van deze transformator een magnetisch veld, tegengesteld
aan het wisselveld, afkomstig van de door de rimpelspanning ver
oorzaakte component van de anodestroom. Door juiste keuze van het
aantal windingen van deze extra wikkeling vermindert het gebrom in
de luidspreker. Volkomen compensatie kan men niet bereiken, daar de
stroom door R1 of L niet volkomen in fase is met de rimpelspanning
op V1 wegens de eindige impedantie van C2. Voor de practijk kan de
compensatie echter wel voldoende zijn.
Men kan het vereiste aantal windingen van de compensatiewikkeling
bij benadering als volgt berekenen. Daar de inwendige weerstand Ri
van de eindbuis groot is ten opzichte van de impedantie in de anodeketen, is 7a = VJRi (7a is de wisselstroomcomponent van de anode
stroom met de frequentie 100 Hz).
Daar de impedantie van C2 en van de extra wikkeling op de luidsprekertransformator in
fig. 160 klein is ten op
zichte van de afvlakweerstand Rlf is de stroom
door de compensatie
wikkeling 7C = VJRi'
o
o
o o
Het magnetische veld,
o o
o
o
veroorzaakt
door 7a,wordt
o
gecompenseerd door het
*c\ o
magnetische veld, ver
oorzaakt
door 7C, indien
O+
Cl
het aantal ampèrewindingen voor beide wikke
i±i
lingen even groot is, dus
als /Zj 7a — n2 Jq.
Fig. 160. Bromcompensatie. De uitgangstrans
Hieruit volgt:
formator bevat enkele windingen, waardoor de
niet volledig afgevlakte voedingsstroom Ic
njn2 = 7c/7a = R'JRivloeit.
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Fig. 161. Bij B-instelling neemt de gemiddelde anodestroom toe
bij toenemend signaal. Is er geen roosterwisselspanning, dan is de
anodestroom Jx; bij de aangegeven roosterwisselspanning is de
gemiddelde anodestroom I2.
Bij gebruik van twee eindbuizen in balansschakeling en B-instelling
kan een grote inwendige impedantie van het voedingsapparaat tot
moeilijkheden aanleiding geven. Uit fig. 161 blijkt, dat de gemiddelde
anodestroom toeneemt bij vergroting van de roosterwisselspanning.
De voedingsspanningen der overige buizen van de ontvanger zijn dus
afhankelijk van de amplitude van het laagfrequente signaal, en wel
des te meer, naarmate de inwendige impedantie van het voedings
apparaat groter is. Daardoor kan amplitudemodulatie van het ver
sterkte hoogfrequente signaal optreden en kan de frequentie van de
oscillator veranderen. De capaciteit van de laatste condensator van het
afvlakfilter moet dus groot zijn.

5. Ontvangers, ingericht voor verschillende voedingsbronnen
Thans willen we de verschillende soorten ontvangers, op verschillende
wijzen gevoed, nader bezien. We onderscheiden:
a. ontvangers voor voeding uit het wisselstroomnet;
b. ontvangers geschikt voor voeding zowel uit een gelijkstroom- als uit
een wisselstroomnet;
c. ontvangers voor voeding uit een gelijkstroom- of wisselstroomnet
met trilleromvormer;
d. ontvangers voor voeding uit accu's;
e. ontvangers voor voeding uit droge batterijen;
ƒ. ontvangers geschikt voor verschillende voedingsbronnen.
a. Ontvangers met voeding uit het wisselstroomnet
In deze ontvangers worden vrijwel uitsluitend indirect verhitte buizen
gebruikt. De gloeidraden worden in de regel parallel geschakeld en
moeten dus alle voor dezelfde gloeispanning bestemd zijn.
In eenvoudige ontvangers ontleent men de negatieve roosterspanning
der buizen aan een weerstand Rv waar de totale voedingsstroom
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door vloeit (fig. 162); in duurdere ontvangers neemt men bij iedere
buis een door een condensator overbrugde weerstand op in de kathodeleiding, ter verkrijging van de negatieve roosterspanning, zoals in
fig. 147 aangegeven. In fig. 162 dienen R2 en C voor verdere afvlakking van de negatieve roosterspanning.
Men past bijna altijd dubbelfasige gelijkrichting toe, daar hierbij
de rimpelspanning belangrijk kleiner is dan bij enkelfasige gelijk
richting, waardoor het afvlakfilter eenvoudiger kan zijn.
b♦ Ontvangers geschikt voor voeding zowel uit een gelijkstroom- als uit
een wisselstroomnet
De gloeidraden der buizen worden bij deze ontvangers in serie ge
schakeld, daar dit bij voeding uit een gelijkstroomnet eenvoudiger is
dan parallelschakeling wegens de vrij lage vereiste gloei spanning,
terwijl dit bij wisselstroomvoeding geen bezwaren opleverde. De
buizen moeten dus alle dezelfde gloeistroom nodig hebben.
In de regel zijn in deze gloeistroomketen ook nog een of twee schaalverlichtingslampjes opgenomen. Het is dan echter nodig, maatregelen
te nemen om te voorkomen, dat deze lampjes bij het inschakelen van
het apparaat doorbranden. Indien de gloeidraden der buizen nog koud
zijn, is hun weerstand belangrijk kleiner dan in warme toestand; dus
bij het inschakelen is de stroom groter dan tijdens het bedrijf. Om
de schaalverlichtingslampjes tijdens het opwarmen te beschermen kan
men gedurende deze periode een weerstand parallel aan deze lampjes
plaatsen, die na het opwarmen wordt afgeschakeld door een relais
(fig. 163). Dit relais neemt men op in de leiding, waardoor de gemeen
schappelijke anode- en schermroosterstromen der buizen vloeien. Het
wordt zo ingesteld, dat bedoelde weerstand wordt afgeschakeld als de
buizen bijna hun normale stroom hebben bereikt. Men kan dit relais
tevens gebruiken voor het verkrijgen van de negatieve roosterspanning
der buizen, door te zorgen, dat de weerstand van de bekrachtigingswikkeling van het relais voldoende groot is (zie fig. 163).
Men gebruikt voor het beveiligen van de schaalverlichtingslampjes
ook wel een weerstand, die in serie met de gloeidraden wordt ge
schakeld en vervaardigd is van een materiaal, dat in koude toestand een
hoge weerstand, doch in warme toestand een lage weerstand bezit.
Men wenst de voeding gewoonlijk zo in te richten, dat het apparaat
kan worden aangesloten op een net van 220 V zowel als op een net van
110 V. Bij 220 V zijn de gloeidraden dan in serie geschakeld, terwijl
zij bij 110 V in twee parallelle takken worden omgeschakeld.
Voor het verkrijgen van de anodespanning gebruikt men het schema
volgens fig. 163. Bij aansluiting op een wisselstroomnet vindt enkel
fasige gelijkrichting plaats; bij aansluiting op een gelijkstroomnet laat
de gelijkrichtbuis de gelijkstroom door. Daar geen transformator aan
wezig is, verkrijgt men bij aansluiting op een wisselstroomnet van
110 V slechts ongeveer de helft van de anodegelijkspanning, die men
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Fig. 162. Negatieve roosterspanning, ontleend aan een weerstand i?x, waar
de totale voedingsstroom door vloeit. Door de weerstand R2 en de condensator C
wordt deze spanning afgevlakt.
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Fig. 163. Voeding van een ontvanger, die zowel op een gelijkstroom- als op
een wisselstroomnet kan worden aangesloten („universeelapparaat”, korter:
„U-apparaat"). De gloeidraden G der buizen en der schaalverlichtingslampjes L
zijn in serie geschakeld en zo rechtstreeks op het net aangesloten. Het relais A
en de weerstand R beveiligen de schaalverlichtingslampjes bij het inschakelen
Indien door het relais A geen stroom vloeit, is het contact K gesloten en zijn
de verlichtingslampjes door de weerstand R geshunt. Heeft na het inschakelen
van het apparaat de voedingsstroom, die door het relais A vloeit, een bepaalde
waarde bereikt, dan .wordt de contactveer B aangetrokken en het contact K
verbroken. De weerstand van de relaisspoel levert de negatieve roosterspanningen
der buizen, op dezelfde wijze als in fig. 162 aangegeven.
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bij aansluiting op een net van
220 V verkrijgt. Dit nadeel kan men
niet ontgaan bij deze soort ontvangers.
X
Bij apparaten op deze wijze gevoed,
-T
kan het chassis onder spanning komen
te staan. Bij de mechanische construc
Fig. 164. Bij een ontvanger, tie van het apparaat moet men met het
gevoed als in fig. 163 aange oog hierop de nodige veiligheidsmaat
geven, plaatst men smoorspoelen regelen nemen. Door deze zelfde oorzaak
S tussen het net en het apparaat
ter bestrijding der uit het net zijn deze ontvangers gewoonlijk zeer
afkomstige storingen. De nega gevoelig voor storingen, die langs het
tieve pool der voedingsspanning net binnenkomen. Men kan deze ge
is verbonden met het chassis; voeligheid voor storingen aanzienlijk
tussen de aardkiem en het verminderen door smoorspoelen in serie
chassis is een condensator op
met de leidingen van het net op te
genomen.
nemen (fig. 164). Teneinde de antennestroom een weg met een kleine impedantie te bieden naar aarde is
het noodzakelijk, nu het net door de aanwezigheid van de smoorspoelen
met een grote impedantie niet meer als „aarde” dienst kan dosn, het
chassis over een condensator aan aarde te leggen. Tussenschakeling
van deze condensator is nodig, daar het niet toelaatbaar is, een der
polen van het net rechtstreeks te aarden.
c. Ontvangers voor voeding uit een gelijkstroom- of wisselstroomnet met
trilleromvormer
De onder b. bedoelde ontvangers zijn wel zonder meer geschikt om
gevoed te worden uit een gelijkstroomnet, doch bezitten het nadeel,
dat de beschikbare anodespanning niet hoger kan zijn dan die van het
net, terwijl voor de gunstigste werking der buizen gewoonlijk een
hogere spanning gewenst is. Voor eenvoudige goedkope ontvangers
past men de onder 6. beschreven methode toe; voor duurdere ont
vangers, waaraan men hogere eisen stelt, gebruikt men trilleromvormers,
die de gelijkspanning omzetten in een wisselspanning, die naar believen
omhoog kan worden getransformeerd en daarna gelijkgericht. De con
structie en werkingswijze van zo’n triller is beschreven in hfdst. VI.G.
Bij voeding van de ontvanger uit een wisselstroomnet sluit men het
net rechtstreeks aan op een transformator, op dezelfde wijze als bij de
onder a. beschreven ontvangers. Bij aansluiting op een gelijkstroomnet
wordt het net verbonden met de trilleromvormer, terwijl de door deze
omvormer geleverde wisselspanning wordt aangesloten op een geschikt
gekozen aftakking van de reeds genoemde transformator.
Men moet hierbij op de eerste plaats zorgen, dat de spanning voor
de gloeidraden der buizen in beide gevallen dezelfde is. Doch dan is
de anodespanning der buizen lager dan bij voeding uit het wissel
stroomnet. Dit komt, omdat het wisselstroomnet een vrijwel sinus
vormige spanning, de trilleromvormer echter een „blokjesspanning”
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(fig. 165) levert. De verhitting der gloeidraden
{__1 f—, f—, r
wordt bepaald door de effectieve waarde der J CJ IHJ lIj
spanning; de anodespanning echter in hoofd Fig. 165. Spanning,
zaak door de topwaarde der spanning. De ver geleverd door een
houding tussen effectieve waarde en topwaarde
trilleromvormer.
is bij een „blokjesspanning" in dit opzicht on
gunstiger dan bij een sinusvormige spanning. (De lezer ga dit na aan
de hand van het behandelde in Deel 2, hfdst. II.) Daar de blokjes
spanning veel meer en sterker hogere harmonischen bevat dan de
spanning van een wisselstroomnet, moet men veel meer zorg besteden
aan de afvlakking en de plaats der voedingsleidingen. Daarom zal
men bv. de gloeistroomleidingen niet binnen in het chassis leggen,
doch er boven op (verklaar dat!). Ook is het noodzakelijk, het midden
van de gloeidraadspanning te aarden, zoals in fig. 146 is aangegeven.
De ontvangers, gevoed op de wijze zoals hier aangegeven, bezitten
voordelen boven die, welke worden gevoed op de wijze zoals onder 6.
beschreven. Door het gebruik van een voedingstransformator is de
ontvanger niet met het voedingsnet verbonden, dus voert het chassis
geen spanning tegen aarde en is de gevoeligheid voor netstoringen
geringer. Bovendien kunnen ook bij gelijkstroomnetten met lage
spanning (bv. 110V) de anode- en schermroosterspanningen der
buizen de zoveel gunstiger hoge waarde verkrijgen.
d. Ontvangers voor voeding uit accu's
Evenals bij de onder c. beschouwde ontvangers wordt bij ontvangers
voor voeding uit accu's gebruik gemaakt van een trilleromvormer (zie
hfdst. VI.G). Men kan een zg. enkelvoudige triller gebruiken of een zg.
synchrone triller. Bij het gebruik van een enkelvoudige triller is de
schakeling gelijk aan die, welke gebruikt wordt bij voeding uit een
gelijkstroomnet, zoals onder c. beschreven. De gebruikte condensatoren
en spoelen zijn echter anders gedimensionneerd wegens de veel lagere
spanning van de accu. Van de gelijkspanning van de accu wordt dus
door de triller weer een blokjesspanning gemaakt, die omhoog wordt
getransformeerd en daarna gelijkgericht door middel van een buis- of
metaalgelijkrichter.
Een synchrone triller is van meer contacten voorzien en bvert niet
alleen de blokjesspanning, doch zorgt tevens voor de gelijkrichting
van de omhoog getransformeerde wisselspanning. In de regel geschiedt
deze „mechanische" gelijkrichting dubbelfasig. Een gelijkrichtbuis of
metaalgelijkrichter wordt dus niet vereist.
De gloeidraden der buizen worden direct uit de accu gevoed.
Tenzij de accu voortdurend gemakkelijk kan worden geladen, zo
als in auto's het geval is (zie hierna onder IV.N), is het gewenst, het
stroomverbruik van de ontvanger zo laag mogelijk te houden. De
schaalverlichting moet daarom, indien aanwezig, uitschakelbaar zijn.
Een balanseindtrap in B-schakeling geeft ook een belangrijke
Radiotechniek III — 14
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stroombesparing; de inwendige weerstand van het voedingsgedeelte
moet dan echter laag zijn (zie hierna onder IV.N), waardoor dit duurder
wordt. Een balanseindtrap is echter ook kostbaarder dan een eindtrap
met een enkele buis, waarom de balanseindtrap met de duurdere
trilleromvormer alleen toepassing vindt in de duurdere ontvangers.
e. Ontvangers voor voeding uit droge batterijen
De bijzonderheden betreffende ontvangers, die gevoed worden uit
een droge batterij, worden beschouwd in IV.N.
ƒ. Ontvangers voor verschillende voedingsbronnen
Als ontvangers geschikt voor verschillende voedingsbronnen kan men
die beschouwen, welke onder b. en c. zijn behandeld, en zowel voor
een gelijkstroom- als voor een wisseJstroomnet geschikt zijn. Doch er
zijn ook ontvangers, die naar wens kunnen worden gevoed uit accu's
of droge batterijen, of wel uit het wisselstroomnet. De behoefte aan
deze voedingsmogelijkheid doet zich in hoofdzaak voor bij draagbare
ontvangers (zie IV.N). Daar het onderhoud van accu’s nogal om
slachtig is en droge batterijen kostbaar zijn en snel uitgeput raken,
wil men gaarne in die gevallen, waarbij men een draagbare ontvanger
gebruikt op plaatsen, waar een wisselstroomnet aanwezig is, de accu's
of batterijen sparen en wisselstroomvoeding toepassen. Men kan dan
gebruik maken van een afzonderlijk voedingsapparaat, bestaande uit
een transformator, gelijkrichtbuis en afvlakfilter, of men kan dit voe
dingsapparaat met de ontvanger samenbouwen. Deze laatste oplossing
is voor de gebruiker wel het eenvoudigst, doch vergroot het gewicht
van het draagbare apparaat.
Indien men, met het oog op de batterijvoeding, direct verhitte
buizen gebruikt, moeten de gloeidraden bij aansluiting op het wissel
stroomnet ook met gelijkstroom worden gevoed. Daarvoor moet de
wisselspanning omlaag getransformeerd, gelijkgericht en afgevlakt
worden. Soms maakt men echter in dit geval gebruik van de anodespanning van het voedingsapparaat, die dan via een weerstand aan de
meestal in serie geschakelde gloeidraden der buizen wordt toegevoerd.

N
BIJZONDERE OMROEPONTVANGERS
1. Inleiding
De meeste omroepontvangers zijn bestemd om in de huiskamer te
worden gebruikt. In de regel heeft men daar een lichtnet ter be
schikking, waaruit de ontvanger kan worden gevoed. Er zijn echter
plaatsen, waar geen lichtnet aanwezig is. Daar moet men batterijen
(accu's of droge batterijen) gebruiken voor de voeding. Ook voor
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ontvangers in auto's en vaartuigen is men aangewezen op voeding uit
batterijen. Ook treft men draagbare ontvangers aan, bestemd om op
iedere willekeurige plaats te kunnen worden gebruikt, en die daarom
gevoed worden uit batterijen, in de kast van het apparaat geplaatst.
De omvang en het gewicht van deze draagbare ontvangers mogen
niet te groot zijn. Een bijzondere vorm hiervan is de miniatuurontvanger, waarbij op de eerste plaats kleine afmetingen en gering
gewicht worden geëist, wat tot gevolg heeft, dat men verder met zeer
matige prestaties van het apparaat genoegen neemt.
Al deze ontvangers hebben gemeen, dat zij uit batterijen worden
gevoed. Doch ieder der genoemde toepassingsgebieden stelt overigens
zijn hoge eisen. We willen daarom ieder der genoemde typen af
zonderlijk bespreken.
2. Omroepontvangers voor auto's
Wat het schema betreft zijn deze ontvangers vrijwel gelijk aan gewone
omroepontvangers.
In verband met de omstandigheden, waaronder ze moeten worden
gebruikt, stelt men er echter speciale eisen aan, welke eisen hieronder
nader zullen worden besproken.
a. Grote gevoeligheid
Een grote gevoeligheid is nodig, omdat het opvangende vermogen van
een auto-antenne door zijn beperkte afmetingen tamelijk klein is,
terwijl bovendien de antenne altijd enigszins afgeschermd wordt door
de aanwezigheid van de metalen carrosserie. Het opgevangen signaal
is daardoor aanmerkelijk zwakker dan bij een normale antenne. Hier
door kan men een grotere opslingering toelaten dan bij een normale
ontvanger in verband met kruismodulatie toelaatbaar was.
Deze grote opslingering kan men bereiken door de antenne vaster
aan de eerste kring te koppelen. Bij normale ontvangers was dat, in
verband met de eis om uiteenlopende antennes te kunnen gebruiken,
niet mogelijk. Bij auto-antennes kan het echter wel, daar de eigen
schappen van diverse modellen en fabrikaten maar weinig uiteenlopen.
Veelvuldig wordt in auto-ontvangers gebruik gemaakt van ijzerkernafstemming. De mengbuis wordt dikwijls voorafgegaan door een trap
h.f.-versterking.
b. Kleine afmetingen
Om zo weinig mogelijk ruimte voor het apparaat nodig te hebben en
het gemakkelijk te kunnen plaatsen, moet men de afmetingen ervan
zo klein mogelijk maken en moet de uitwendige vorm goed worden
overwogen. Om aan deze voorwaarden te voldoen kan men nog ver
schillende oplossingen kiezen, zoals bv.:
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I. één compleet apparaat met ingebouwde luidspreker en de be
dieningsknoppen direct op het apparaat;
II, als I, doch de bedieningsknoppen aangebracht op een apart bedieningskastje (stuurkastje), van waaruit het apparaat via schuifkabels wordt bediend;
III. splitsing van het apparaat in verschillende delen, bv. h.f.-deel
met bedieningsorganen en l.f.-deel met voeding en luidspreker.
Allerlei variaties hierop zijn mogelijk, doch welke oplossing men ook
kiest, steeds moeten de afmetingen zo klein mogelijk zijn, waardoor
de opbouw zeer compact moet worden. Door deze compacte bouw is
de kans op terugwerking veel groter dan bij een normaal apparaat en
wordt men dikwijls gedwongen speciale kleine onderdelen te gebruiken.
Verder heeft de gedrongen opbouw het nadeel, dat er in een kleinere
ruimte dezelfde hoeveelheid warmte wordt ontwikkeld als bij een
normale ontvanger met veel grotere afmetingen van de kast.
Bij het ontwerp van een auto-ontvanger moet men dan ook goed
letten op de bedrijfstemperatuur van de gebruikte electrische onder
delen en moet men door het oordeelkundig aanbrengen van ventilatie
openingen de temperatuur van de warmste onderdelen beneden de
maximaal toelaatbare temperatuur houden.
c. Niet te klein uitgangsvermogen
Tijdens het rijden hoort men in een auto allerlei lawaai. Dit lawaai
is heviger, naarmate de snelheid groter is of de auto ouder wordt.
Om een uitgangsvermogen te verkrijgen, dat voldoende boven het
lawaai uitkomt, is het nodig de eindtrap niet te krap te nemen.
Acoustisch kan men veel winnen door de luidspreker achter een opening in het instrumentenbord (dash-board) te plaatsen. Hierdoor krijgt
men een grotere schermplaat (baffle) dan wanneer de luidspreker direct
in de ontvanger of in een klein luidsprekerkastje is ondergebracht.
Hoewel voor een auto-ontvanger tegenwoordig een gering stroom
verbruik niet meer zo belangrijk is, kan men het echter niet onge
limiteerd opvoeren om een groter l.f.-uitgangsvermogen te bereiken,
daar dan de belasting van de triller van het voedingsgedeelte en de
warmte-ontwikkeling in het apparaat te groot worden.
De beste oplossing, om een groter uitgangsvermogen te bereiken, is
c“e'.
i
een eindirap met een hoog rendement neemt (bv.
bistdling1^11^11 ^—B-schakeling) en deze een zo zuinig mogelijke
sprekerUte^^ verc^ent ^et aanbeveling een zo gevoelig mogelijke luidd' Voeding uit autobatterij
De voeding geschiedt uit de Autobatterij (6 V of 12 V, bij autobussen
soms 24 V).
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Is de batterijspanning nominaal 6 V, dan zal bij een stilstaande
auto en een batterij, die goed geladen is, de spanning 6,3 V zijn. Bij
een slechte batterij kan de spanning wel dalen tot 5,5 V.
Zodra de auto gaat rijden wordt de accu door de dynamo opgeladen.
Bij de meeste nieuwe Amerikaanse auto's is hierbij een spanningsregelaar aangebracht, die is afgesteld op 7,2 V. Dit betekent, dat de
spanning tijdens het rijden oploopt tot 7,2 V, zodat dus het apparaat
zowel bij 5,5 V als bij 7,2 V normaal moet werken. Natuurlijk zakt
bij 5,5 V het uitgangsvermogen beduidend, terwijl ook de gevoeligheid
daalt. De gloeidraden van de buizen worden zodanig in serie en parallel
geschakeld, dat ze direct op de batterijspanning kunnen worden aan
gesloten.
Voor het verkrijgen van de anodespanning maakt men gebruik van
een trilleromvormer. Deze kan bestaan uit een enkelvoudige triller met
een gelijkrichtbuis of uit een dubbelwerkende (synchrone) triller,
waarbij een tweede stel contacten voor de gelijkrichting zorgt (zie
IV.M.d en hfdst. VI.G). Evenals bij andere apparaten met trilleromvor
mer moet men ervoor zorgen, dat de trillerstoringen niet te erg worden.
Door het lawaai in een auto kan men een iets hoger storingsniveau
toelaten dan bij een normale ontvanger, doch aan de andere kant is
de ontstoring ook weer veel lastiger door de compacte bouw en de
grote gevoeligheid.
e. Goede afscherming tegen motorstoringen
De bougies met de overspringende vonken vormen met de bougie kabels een prachtige vonkzender, waardoor een knetterstoring ontstaat
in het tempo van de elkaar opvolgende ontstekingen. In de eerste
plaats ontstaat hierdoor een h.f.-storingsveld.
Door de ontvanger in een metalen kast te plaatsen verhindert men,
dat het storingsveld in het apparaat binnendringt.
De antenne moet men zodanig plaatsen, dat het h.f.-storingsveld
er zo klein mogelijke spanningen in veroorzaakt. Hierbij helpt de
motorkap meestal in belangrijke mate door zijn capacitief afschermende
werking.
Ook moet de verbindingsleiding tussen antenne en apparaat goed
afgeschermd zijn. Men gebruikt hiervoor een enkeladerige afgeschermde
kabél met kleine capaciteit en geringe verliezen.
Behalve dat er een h.f.-storingsveld aanwezig is, planten de ontstekingsstoringen (motorstoringen) zich ook voort langs de bedrading
van de auto, dus ook langs de voedingskabel van de ontvanger. Om het
binnendringen van de storing langs deze weg tegen te gaan moet
tussen de voedingskabel en de ontvanger een direct aan het apparaat
geaard afgeschermd filter tegen motorstoringen worden aangebracht.
Meestal bestaat dit filter uit een in serie met de voedingskabel aan
gebrachte spoel met daarachter een naar aarde geschakelde conden
sator (zie fig. 166).
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De smoorspoel moet een lage
weerstand hebben, daar anders het
spanningsverlies te groot wordt,
terwijl de achter de spoel geschakelde afvlakcondensator „zelfinductievrij” moet zijn om ook
voor de hoogste frequenties nog
effect te hebben.
Behalve langs de batterij leiding
komt de storing het apparaat soms ook binnen via de afscherming
van de afgeschermde antennekabel. Om dit tegen te gaan moet de
mantel van de antennekabel direct bij het punt, waar de kabel het
apparaat binnenkomt, deugdelijk aan het apparaat worden geaard,
terwijl het andere uiteinde van de mantel, dus vlak bij de antenne aansluiting, deugdelijk aan de carrosserie geaard moet worden. (Even
tuele roest of lak wegkrabben en plaat goed blank maken.)
filter
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Fig. 166. Ontstoringsfilter tussen de
accubatterij en de ontvanger.
van batterij

LJ

apparaat

ƒ. Robuste bouw
Daar het apparaat in een rijdende auto veelvuldig aan schokken en
trillingen is blootgesteld, moeten de verschillende onderdelen (mecha
nische en electrische) stevig worden bevestigd en moet ook de be
vestiging van de ontvanger in de auto zeer solide zijn.
g. Afstemmen in rijdende auto
Bij normale ontvangers maakt men voor een gemakkelijke afstemming
gebruik van fijnregeling. Ook bij een auto-ontvanger heeft men dit
nodig. Het gehele afstemmechanisme moet hier echter zo geconstrueerd
worden, dat zelfs in een schokkende auto afstemming mogelijk is,
terwijl door het schokken de afstemming niet mag verlopen.
h. Het ontstoren van de auto
Zoals hierboven is aangegeven, moet men ervoor zorgen, dat er zo
weinig mogelijk motorstoringen in de ontvanger terecht komen. Tege
lijkertijd moet men echter de storingsbron zelf zoveel mogelijk on
schadelijk trachten te maken.
Het hoogfrequente storingsveld kan men meestal sterk verminderen
door het motorblok (waar de bougies zijn aangebracht) met een zo
kort mogelijke aardstrip (weinig zelfinductie) aan de scheidingswand
tussen motor en bestuurdersruimte te aarden. Ook is het dikwijls
effectief in de leidingen van de verdeler naar de bougies en in de
toevoerleiding naar de verdeler dempweerstanden van 5000 k 10 000
aan te brengen. Deze dempweerstanden worden suppressorweerstanden
of ook wel suppressors genoemd.
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Om het voortplanten van de storingen langs de bedrading te ver
minderen, plaatst men vanaf de laagspanningsaansluiting van de
bobine een condensator naar aarde. Deze condensator moet ook weer
heel weinig zelfinductie hebben. Alle tot nu toe genoemde maatregelen
moet men nemen om de storingen, veroorzaakt door de ontsteking, te
bestrijden. Soms echter geven de dynamo en de spanningsregelaar ook
nog aanleiding tot storingen en moet men om deze te bestrijden weer
ontstoringscondensatoren aanbrengen.
Een algemeen geldend recept voor de ontstoring van een auto is
niet te geven, daar bij iedere auto de situatie weer anders is.
Een andere bron van storingen bij een rijdende auto zijn de wielstoiingen en de bandenstoringen, welke vooral bij een droog wegdek
optreden. Door de oliefilm op de assen zijn de wielen tijdens het
rijden geïsoleerd van de carrosserie en kan er een electrische lading
ontstaan, die zo af en toe door doorslag door de oliefilm weglekt. Dit
geeft een kraakstoring. Door de inwendige wrijving van de banden
kunnen deze zich ook opladen; deze lading geeft ook weer aanleiding
tot kraakstoringen.
Tegen wielstoringen gebruikt men antikraakveren in de wieldoppen,
terwijl men in Amerika tegen bandenstoring een soort grafietpoeder
binnen in de band aanbrengt. Ook schijnen er banden te zijn van een
bepaalde rubbersoort, die geen last van dit opladen hebben.

Fig. 167. Auto-ontvanger NX 491 V. Een geheel met ingebouwde luidspreker.
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Fig. 167 geeft een afbeelding van een auto-ontvanger met ingebouwde
luidspreker; fig. 168 en 169 vertonen een boven- en onderaanzicht
hiervan, nadat het metalen omhulsel is weggenomen. Fig. 170 vertoont
een auto-ontvanger, waarbij de luidspreker met het voedingsapparaat
in een afzonderlijke kast is ondergebracht; in fig. 171 ziet men de
ontvanger met afgenomen afschermmantel; fig. 172 vertoont het
voedingsgedeelte met afgenomen bovenkap, waarin de luidspreker is
aangebracht.

?—

Fig. 168. Auto-ontvanger NX 491 V. Bovenaanzicht chassis.
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Fig. 169.

Auto-ontvanger NX491V. Onderaanzicht chassis.
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Fig. 170.

Fig. 171.

Auto-ontvanger NX 570 V met voeding en luidspreker in
afzonderlijke kast.

Chassis NX 570 V met afgenomen afschermmantel (schuin van
boven gezien).
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Fig. 172. Kast met voeding en luidspreker, welke in de afgenomen bovenkap
is aangebracht.
3. Stationnairc batterij =ontvanger
Voor de voeding van stationnaire batterij-ontvangers kan men accubatterijen of droge batterijen nemen. Gebruikt men accu's, dan kan
men met voordeeJ een tiilleromvormer gebruiken, zoals beschreven in
IV.M. Om echter het lastige en omslachtige onderhoud der accu's te
vermijden, gebruikt men in de regel droge batterijen.
De anode- en schermroosterspanningen der verschillende buizen
worden geleverd door een batterij van gewoonlijk 90 of 120 V, terwijl
de gloeistroom wordt betrokken van een batterij van 1,5 V. Beide
batterijen zijn van verschillende constructie, daar de eerste slechts een
kleine, doch de laatste een veel grotere stroom moet leveren. Soms
zijn beide batterijen in één blok verenigd. In vele gevallen worden de
afmetingen van de kast van de ontvanger zo gekozen, dat de batterijen
erin kunnen worden geplaatst; bij eenvoudige, goedkope ontvangers
worden ze er los naast gezet.
Teneinde de levensduur der vrij kostbare batterijen zo groot mogelijk
te maken, is het gewenst de vereiste gloeistroom, anodestroom en
schermroosterstroom der buizen zo laag mogelijk in te stellen. Om
dezelfde reden worden speciale buizen voor deze ontvangers ver
vaardigd (zie Deel 2, hfdst. IV.F), die bij een zo laag mogelijk stroom
verbruik nog bevredigende resultaten leveren.
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Bij het ouder worden der batterijen neemt de inwendige weerstand
toe, waardoor bij belasting de klemspanning geleidelijk daalt. Men
beschouwt een batterij gewoonlijk als uitgeput, wanneer de klem
spanning bij belasting is gedaald tot 2/3 van de nominale waarde. De
ontvanger behoort dus zo te zijn geconstrueerd, dat hij nog werkt
met deze verlaagde spanningen, zij het dan ook met verminderde
gevoeligheid en sterk verminderd uitgangsvermogen.
Afgezien van het voedingsgedeelte komt het schema van deze ont
vangers in principe geheel overeen met dat van ontvangers voor wisselstroomvoeding. Alleen die punten, waarin beide soorten verschillen,
willen we nader beschouwen.
De buizen, die tegenwoordig in een batterij-ontvanger worden ge
bruikt, worden direct verhit. De vereiste gloeispanning is in de regel
1,4 V. Enkele typen, o.a. DL 41 en DL 92, zijn voorzien van een
dubbele gloeidraad, waarbij men naar believen de gloeidraden parallel
of in serie kan schakelen of wel slechts één der gloeidraden gebruiken.
Bij het gebruik der beide gloeidraden, hetzij parallel, hetzij in serie
(in het laatste geval aangesloten op de dubbele spanning), zijn de
steilheid en het afgegeven vermogen groter dan bij het gebruik van
een enkele gloeidraad, doch het gloeistroomvermogen, zowel als het
anode- en schermroostervermogen, zijn ook groter, zodat de batterijen
eerder uitgeput zijn. Wenst men nu eens een groot uitgangsvermogen
en een grote gevoeligheid, dan weer een klein uitgangsvermogen en
geringe gevoeligheid, dan spaart men de batterijen door een schakelaar
aan te brengen, die in het laatste geval een der gloeidraden uit
schakelt en bovendien een weerstand in de gemeenschappelijke anodeen schermroosterleiding schakelt, waardoor het uit ieder der batterijen
opgenomen vermogen daalt. Een betere methode om de anodebatterij
te sparen bestaat in het toepassen van een balanseindtrap, in Binstelling (zie Deel 2, hfdst. V.B.8). Daarbij verkrijgt men een vrij groot
uitgangsvermogen, terwijl de belasting van de anodebatterij vrij
klein blijft. Nadelen van deze balanseindtrap zijn de hogere kosten,
die het gebruik van een extra eindbuis en een fase-omkeerbuis of een
transformator medebrengt en de grotere vereiste ruimte op het chassis
om deze onderdelen een plaats te kunnen geven. Om zoveel mogelijk
aan deze bezwaren tegemoet te komen heeft men eindbuizen ge
construeerd, waarbij twee penthoden in één ballon zijn ondergebracht,
o.a. DLL 21.
Het uitschakelen van de hier bedoelde apparaten geschiedt ge
woonlijk door de pluspool van de gloeispanning en de pluspool van de
anodespanning met een dubbelpolige schakelaar, die gekoppeld is aan
de geluidssterkteregelaar, te onderbreken. Meestal worden echter de
contacten van de schakelaar, die de hoogspanning onderbreekt, over
brugd door een hoge weerstand, ter beveiliging van de gloeidraden
van de eindbuis. Het belang van dit laatste kan men als volgt inzien.
De anode van de laagfrequentversterkerbuis is via een koppelcondensator met het rooster van de eindbuis verbonden. Wanneer het
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apparaat wordt ingeschakeld, treedt een plotselinge positieve spanningsstoot op de anode van de laagfrequentversterkerbuis op. Deze spanningsstoot komt ook via de koppelcondensator op het rooster van de eindbuis, zodat deze buis een grote positieve roosterspanning krijgt. Dit
is nadelig voor de gloeidraad van deze buis, vooral wanneer deze nog
niet de normale gloeitemperatuur heeft bereikt, waardoor de electronenemissie nog klein is. Overbrugt men de onderbreekcontacten van de
schakelaar in de positieve hoogspanningsleiding met een weerstand,
zodat de anodespanning op de anode van de laagfrequentversterkerbuis
blijft staan wanneer het apparaat is uitgeschakeld, dan kunnen bij
het weder inschakelen geen grote spanningsstoten optreden.
Nieuwe anodebatterijen bezitten een kleine inwendige weerstand.
Tijdens het gebruik neemt deze weerstand echter geleidelijk toe, terwijl
tevens de klemspanning daalt. Indien de klemspanning io a 15 % is
gedaald, is de inwendige weerstand soms al zoveel toegenomen, dat
er ongewenste koppelingen ontstaan, daar de anode- en schermroosterstromen van alle buizen door dezelfde batterij vloeien. Om deze koppe
ling te voorkomen brengt men een grote condensator met een capaciteit
van 10 a 15 fxP aan parallel aan de batterij. Dan kan men de batterij
veel langer gebruiken, bv. totdat de spanning gedaald is tot ongeveer
2/3 van de oorspronkelijke waarde.
Evenals bij ontvangers, die uit het wisselstroomnet worden gevoed,
wordt automatische geluidssterkteregeling toegepast, werkende op de
eventuele hoogfrequentbuis, de mengbuis en de middenfrequentbuis.
Als mengbuis wordt in batterij-ontvangers gewoonlijk een penthode,
hexode of octode toegepast, daar de constructie van een triode-hexode
of triode-heptode voor batterij-ontvangers verschillende moeilijkheden
oplevert, zodat een dergelijke buis niet in de handel is. Men mist
dus de voordelen, die laatstgenoemde huistypen opleveren. Dien
tengevolge verandert de frequentie van de oscillator, indien men de
negatieve gelijkspanning van het stuurrooster van de buis voor de
automatische sterkteregeling verandert. Bij lange- en middengolven is
deze frequentieverandering gering en nog toelaatbaar; bij korte golven
echter niet. Daarom wordt bij batterij-ontvangers in het kortegolfgebied de automatische sterkteregeling alleen op de middenfrequent
buis en, indien aanwezig, op de hoogfrequentbuis toegepast; in het
lange- en middengolfgebied echter ook op de mengbuis.
De oscillatorspanning is bij de gebruikelijke batterij buizen, wegens
hun geringe steilheid, vooral in het kortegolfgebied vrij laag. Daarom
wordt in de regel de positieve spanning voor de als oscillatoranode
fungerende electrode niet toegevoerd over een weerstand, parallel
aan de afgestemde kring, zoals bij ontvangers met wisselstroomvoeding gewoonlijk het geval is, doch over de oscillatorspoel of de
terugkoppelspoel. Op deze wijze wordt de dempende invloed van ge
noemde weerstand vermeden.
Meestal krijgen de buizen, met uitzondering van de eindbuis, geen
extra negatieve roosterspanning. Daar de kathode direct verhit wordt
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door gelijkstroom en het roostercircuit met de negatieve gloeidraadpool wordt verbonden, is de roosterspanning voldoende negatief ten
opzichte van de gemiddelde spanning van de gloeidraad. Het stuurrooster van de laagfrequentversterkerbuis wordt meestal over een grote
weerstand (enkele MD) aan het chassis gelegd, zodat bij optredende
roosterstroom het rooster automatisch negatief wordt. De negatieve
roosterspanning voor de eindbuis wordt verkregen door een weerstand
op te nemen in de leiding, waar de gezamenlijke anode- en schermroosterstromen van het gehele apparaat door vloeien.
Een minder aangename eigenschap van de meeste als middenfrequentversterker gebruikte batterij buizen is de vrij grote rooster-anodecapaciteit. Deze capaciteit is bij wisselstroombuizen ongeveer een
factor 3 tot 4 kleiner. Door deze grote capaciteit bestaat het gevaar
van oscilleren of althans van het onsymmetrisch worden van de resonantiekromme der middenfrequentbandfilters. Om dit te voorkomen is
het gewoonlijk nodig, het rooster of de anode of beide aan te sluiten
op een aftakking van de spoel van de desbetreffende afgestemde kring.
Hierdoor gaat echter de gevoeligheid van het apparaat achteruit.
Zoals in Deel 2, hfdst. VI, is uiteengezet, levert een diodedetector
een laagfrequente spanning gelijk aan de veranderingen van de topspanning van het toegevoerde gemoduleerde signaal, mits dit ge
moduleerde signaal voldoende sterk is. Is dit signaal niet voldoende
sterk, dan is het verkregen laagfrequente signaal kleiner. Bij batterij buizen is de vereiste spanning van het toegevoerde signaal voor de
gunstigste detectie groter dan bij wisselstroombuizen. Hierdoor gaat
de gevoeligheid van het apparaat nogmaals achteruit.
Batterij buizen zijn in sterkere mate gevoelig voor microfonie dan
wisselstroombuizen. Een gelukkige omstandigheid is hierbij evenwel,
dat het uitgangsvermogen van een batterij-ontvanger gewoonlijk veel
kleiner is dan van een wisselstroomapparaat. Toch is het raadzaam,
de bij wisselstroomontvangers gebruikelijke maatregelen ter voor
koming van microfonie ook hier toe te passen. Een zeer hinderlijke soort
microfonie is die, welke ontstaat in de laagfrequentversterkerbuis.
Deze kan reeds optreden bij matige l.f.-versterking, bv. 25 maal. Daar
de l.f.-versterking in de regel 50 maal of meer is, dient men maatregelen
te nemen om deze microfonie te voorkomen. In de regel is het plaatsen
van de l.f.-versterkerbuis op rubber af doende.
Daar het door een batterij-eindbuis afgegeven vermogen vrij klein
is vergeleken met dat van een wisselstroomeindbuis, gebruikt men bij
voorkeur een luidspreker met een zo groot mogelijk rendement, om
het acoustisch uitgangsvermogen op een redelijk peil te brengen.
Daar batterij-apparaten niet met het lichtnet zijn verbonden, hebben
ze het grote voordeel boven wisselstroomapparaten, dat er geen zg.
netstoringen optreden, die bij wisselstroomapparaten soms een on
gestoorde ontvangst onmogelijk maken.
Daar men bij batterij-ontvangers het uit de voedingsbronnen
opgenomen vermogen zo klein mogelijk wil houden, brengt men geen
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schaalverlichtingslampjes aan. Doch daarbij loopt men de kans, dat bij
omlaag gedraaide sterkteregelaar, waarbij de luidspreker geen geluid
geeft, het apparaat lange tijd nodeloos ingeschakeld blijft staan.
Daarom brengt men een of andere in het oog lopende indicatie aan,
die aangeeft of het apparaat ingeschakeld is of niet. Daarvoor kan
men bv. gebruiken een venstertje, waarachter een schijfje kan be
wegen, gekoppeld met de uitschakelaar. Is het apparaat ingeschakeld,
dan is het venster rood; wordt het uitgeschakeld, dan komt er een
wit schijfje voor het venster. Hierop kan men vele variaties verzinnen.
Batterij buizen bezitten de onaangename eigenschap, dat zij in het
algemeen eerder door een groot signaal overbelast worden dan wisselstroombuizen. Daarom worden batterij-ontvangers gewoonlijk voor
zien van een tweede antenne-aansluiting, die over een weerstand of
een condensator met de normale antenne-aansluiting is verbonden.
(Engels; „local tap".) Bij ontvangst van een zender, die ter plaatse
van ontvangst een sterk veld geeft, sluit men de antenne aan op deze
tweede aansluiting, waardoor het signaal op het rooster van de hoogfrequentbuis en de mengbuis kleiner wordt.
Voorzover de hier niet besproken onderdelen betreft, komt een
batterij-ontvanger met een wisselstroomontvanger overeen. Fig. 173
geeft een afbeelding van een batterij-ontvanger.

Fig. 173. Philips batterij-ontvanger (tafelinodel), type BX 484 B.
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4. Draagbare ontvangers
Wat het schema en de electrische eigenschappen betreft komt de
draagbare ontvanger overeen met de onder 3. besproken stationnaire
batterij-ontvangers. Doch in mechanisch opzicht moet aan strengere
eisen worden voldaan.
Draagbare ontvangers moeten gemakkelijk hanteerbaar zijn, gering
van gewicht en van afmetingen, geen ver uitstekende assen of knoppen
bezitten, niet kwetsbaar zijn (dus geen glazen afstemschaal) en bestand
tegen een minder voorzichtige wijze van vervoer (bv. op de fiets).
Bij de mechanische constructie moet dus met deze eisen rekening
worden gehouden.
Daar men in het algemeen een draagbare ontvanger wil kunnen
gebruiken op iedere willekeurige plaats, ook daar, waar geen antenne
aanwezig is, wordt in de regel gebruik gemaakt van een aan het appa
raat bevestigde raamantenne (zie IV.E, fig. 69). Een dergelijk raam heeft
het bezwaar, dat de verhouding tussen plaatselijke storingen en ge
wenst signaal in vele gevallen ongunstiger is dan bij een antenne,
gevormd door een hoog uitgespannen draad. Soms biedt echter het
richteffect van het raam in dit opzicht voordelen. Ook worden draag
bare ontvangers wel voorzien van een aansluiting voor een normale
antenne, zodat men deze kan gebruiken wanneer deze ter beschikking
staat. De constructie is dan gewoonlijk zo, dat de antennesteker het
raam uitschakelt.
Bij gebruik van een raamantenne bestaat het gevaar, dat het raam,
althans wanneer het in bepaalde standen is gedraaid, gekoppeld is
met andere onderdelen, bv. afgestemde kringen, in het apparaat. Hier
door kunnen instabiliteiten optreden, zelfs oscilleren. Het is daarom
nodig, voor goede af
.......:*/
- ƒ
scherming der onderdelen
van het apparaat zorg te
dragen.
Vooral bij kortegolfontvangst kan het voor
komen, dat metalen voor
werpen in de buurt van
de ontvanger de afgestemde raamkring zo
danig verstemmen, dat de
resonantiefrequentie van
de raamkring ongeveer
samenvalt met de oscilDaarlatorfrequentie.
door wordt het apparaat
instabiel en bestaat ge
vaar voor ontoelaatbare
Fig. 174. Philips draagbare ontvanger,
oscillaties.
type LX 381 B.
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Bij de fabricage van ontvangers met raamantenne is het nodig, dat
de ontvanger wordt afgeregeld, terwijl het chassis zich in de kast
bevindt, daar de aanwezigheid van het chassis in de nabijheid van
het raam de zelfinductie van het raam beïnvloedt. Bij de opbouw van
het apparaat moet hiermede rekening worden gehouden; de bijstelcondensatoren enz. moeten, ook als het apparaat volledig gemonteerd
in de kast is geplaatst, gemakkelijk van buiten af bereikbaar en instel
baar zijn.
Fig. 174 geeft een afbeelding van een draagbare ontvanger.
5. Miniatuurontvangers
Onder miniatuurontvangers verstaat men draagbare ontvangers, waar
van de afmetingen zo klein mogelijk zijn gehouden en het gewicht zo
gering mogelijk is.
De voedingsbatterijen neemt men zo klein en licht mogelijk; hun
levensduur is daardoor echter niet zeer groot. Ter besparing van
afmetingen en gewicht neemt men een anode batterij van slechts 45 of
67»5 V.
Het schema van deze ontvangers houdt men zo eenvoudig mogelijk;
alle onderdelen, die niet strikt noodzakelijk zijn, worden weggelaten.
Voor alle onderdelen neemt men die, welke de kleinste afmetingen
hebben. Men stelt zich in de regel tevreden met één frequentiegebied,
nl. het middengolfgebied.
Het spreekt vanzelf, dat men aan deze apparaten geen hoge eisen
kan stellen betreffende gevoeligheid, getrouwheid en uitgangsvermogen.
In de regel zijn deze apparaten gemonteerd in een doosje, gesloten
door een deksel, waarin zich de raamantenne bevindt. Door het open
klappen van het deksel wordt het apparaat automatisch door een
palletje ingeschakeld en bij het dichtklappen weer uitgeschakeld.

O
BIJZONDERE VERFIJNINGEN
1. Inleiding
Onder verfijningen (Eng.: features) verstaat men o.a. allerlei inrich
tingen, die het afstemmen van een omroepontvanger extra vereen
voudigen of die de gebruiker in staat stellen de ontvanger bij bepaalde
ontvangstomstandigheden aan te passen en aan daarmee samenhangende
weergave-eisen te laten voldoen. De voornaamste hiervan willen we
thans beschouwen.
Radiotechniek III — 15

22Ö

IV.O.2-3

2. Bandbreedteschakelaar en kwaliteitsschakelaar
Bij ontvangst van een sterke zender is het niet nodig, de uiterste selec
tiviteit te hebben. Men kan een veel betere weergave bereiken door de
m.f.-resonantiekromme breder te maken, en wel door de koppeling
van* het eerste m.f.-bandfilter te vergroten. Men doet dit bv. door voor
de „brede" stand met behulp van de bandbreedteschakelaar een extra
koppelspoel bij te schakelen. Voor ontvangst van zwakkere signalen
moet men de bandbreedteschakelaar weer op „smal" zetten.
Bij het m.f.-omschakelen op de stand „breed" is het voor het ver
krijgen van een goede kwaliteit meestal gewenst, ook de l.f.-karakteristiek te wijzigen. Tegelijk met de bandbreedte-omschakeling vinden
dan omschakelingen plaats in het l.f.-gedeelte.
Dit laatste doet men ook, als men een „spraak"-stand eist. Voor
spraak is het nl. zeer aangenaam, als de allerlaagste tonen niet of
althans zwak worden weergegeven.
Verder kan het voorkomen, dat men bij het luisteren naar vrij zwakke
kortegolfstations de uiterste gevoeligheid eist. Voor dit geval wil men
dan graag de l.f.-tegenkoppeling uitschakelen, waarbij men nog het
voordeel heeft, dat de weergave der lage tonen minder wordt (goed in
verband met soms optredende „brom"-fading) en de weergave der
hoge tonen vermindert, wat goed is in verband met geruis.
Al deze overwegingen leiden dikwijls tot een kwaliteitsschakelaar
met de volgende standen, in het Engels aangeduid met:
а.
б.
c.
d.

„local" voor sterke zenders, zeer goede weergave;
„norma/" voor zenders met gemiddelde sterkte, goede weergave;
„speech" voor zenders met gemiddelde sterkte, minder lage tonen;
,,foreign” voor zwakke, dus meestal veraf gelegen buitenlandse KGzenders, geen tegenkoppeling (zie hfdst. IV.B en VII.B).

Natuurlijk zijn hierop allerlei variaties te bedenken en men zal die in
de practijk ook tegenkomen.
Zo kan men deze kwaliteitsschakelaar nog completeren met een
5e stand, nl. voor „pick-up". In deze stand wordt dan de gramofoonopnemer aangesloten op de sterkteregelaar en wordt ervoor gezorgd,
dat er geen radiomuziek of geruis meer op het rooster van de l.f.-bu;s
terecht komen.
3. Vereenvoudiging van het afstemmen
Heeft men een ontvanger uitgerust met een fijnregeling met vrij grote
overbrenging, dan moet men de afstemknop nogal veel omwentelingen
laten maken om van een station aan de ene kant van de schaal naar
een station aan de andere kant van de schaal over te gaan.
Om aan dit bezwaar tegemoet te komen voorziet men de afstemknop
van een vliegwiel. Door de afstemknop een flinke „zet" te geven gaat
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de wijzer van de ene kant van de schaal naar de andere. Dit systeem
is bekend onder de naam „vliegwielafstemming”.
Teneinde het nauwkeurig afstemmen op een station mogelijk te
maken zonder naar een of andere zichtbare afstemindicatie behoeven
te turen kan men een apparaat voorzien van „voelbare afstemming”.
Globaal aangegeven is de werking ervan ongeveer als volgt. Bij het
afstemmen op een station ontstaat in de mengbuis een m.f.-spanning,
die via ie m.f.-bandfilter, m.f.-buis en 2e m.f.-bandfilter versterkt op
de muziekdiode en A.S.R.-diode terecht komt. Ergens voor de diode
wordt een gedeelte van deze m.f.-spanning afgenomen en toegevoerd
aan een aparte versterker, welke voorzien is van een zeer goede m.f.kring, zodat de resonantiekromme zeer scherp is. Deze apart versterkte
m.f.-spanning wordt gelijkgericht. De gelijkgerichte spanning dient
om via een of andere relaisbuis een magneet te bekrachtigen,
welke magneet via een remschijf de aandrijving blokkeert. Door met
wat meer kracht aan de afstemknop te draaien kan men de aantrekkende
kracht van de magneet overwinnen en desgewenst op een andere zender
afstemmen. Daar de m.f.-kring zeer scherp is, zal de gelijkgerichte
spanning alleen dan groot genoeg zijn, als de ontstane middenfrequente
spanning een frequentie heeft, die dicht in de buurt van de resonantie frequentie van de scherpe kring ligt, d.w.z. alleen als nagenoeg juist
op een station is afgestemd. Bij voelbare afstemming moet men ervoor
zorgen, dat de resonantiefrequentie van de scherpe kring precies gelijk
is (en ook blijft) aan de middenfrequentie van het apparaat, daar
anders de voelbare afstemming niet de juiste afstemming is.
Ondanks een uitstekende fijnregeling vereist het met de hand af
stemmen op een station altijd nog enige oplettendheid. Om bv. te
weten welk station men heeft moet men naar de schaal kijken. Om dan
naar een ander bepaald station te verstemmen moet men de wijzer
blijven volgen tot het gewenste station is bereikt. Sommige mensen
vinden dit bij een normaal „huiskamer"-apparaat al lastig, doch in
andere gevallen kan het soms zelfs gevaarlijk zijn, zoals bij het af
stemmen van een ontvanger door de bestuurder van een rijdende auto.
Naast de gebruikelijke handafstemming voorziet men dan de ont
vanger van „drukknopafstemming”.
Een van de eenvoudigste systemen is dat, waarbij voor ieder station,
dat men wil kiezen, bepaalde van te voren door fabriek of handelaar
afgeregelde kringen aanwezig zijn. Door op een bepaalde knop te
drukken wordt een bepaalde kring ingeschakeld en daarmee een be
paald station afgestemd, terwijl dan de handafstemming niet meer
werkzaam is. In plaats van met drukknopschakelaars kan men bij dit
systeem ook omschakelen met een draaiende schakelaar (stationskiezer). Ten gevolge van het feit, dat de kringen van te voren worden
afgeregeld (electrisch) wordt dit systeem wel aangeduid met de naam
„electrical pre-set”.
Een nadeel van dit systeem is, dat het zeer moeilijk is, om zonder
hulp van meetapparatuur een eenmaal ingestelde drukknop op een
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ander station in te stellen. De oscillatorkring is ge makkelijk op een
ander station in te stellen (men draait maar aan de trimmer of ijzerkern
van de desbetreffende kring tot men het gewenste station hoort), doch
het nauwkeurig instellen van de antennekring op het station is alleen
maar mogelijk, wanneer het station zeer zwak is, daar anders door de
A.S.R. zeer lastig een maximum in geluidssterkte te constateren is.
Is het station dus niet „zwak", dan zal de h.f.-kring er practisch
altijd een eind naast staan.
Vooral in dit opzicht zijn de systemen, waarbij het normale afstemmechanisme door de drukknoppen wordt bediend, veel gunstiger. Bij
deze systemen worden nl. de afstemcondensatoras of de kernen bij
ijzerkernafstemming, steeds in één of andere stand „gedrukt" en is de
padding voor alle standen in orde.
De aandrijving van het afstemmechanisme geschiedt voor deze
systemen meestal via een schommel met tandkrans en rondsel of via
tandheugels. Bij het drukken op een drukknop moet de handaandrijving
automatisch worden uitgeschakeld. De schommel kan men nu direct
met de drukknop in een bepaalde stand drukken (deze stand is bij
iedere drukknop anders in te stellen) of men kan met een drukknop
een relais bedienen, dat de schommel de juiste stand laat innemen.
Er bestaan ook systemen, waarbij de stand van het afstemorgaan
wordt bepaald door een soort „revolverkop". Deze wordt met behulp
van een magneetspoel met beweegbare kern bij het drukken op een
drukknop in een bepaalde stand gebracht. Ook op het gebied van
drukknopafstemming zijn weer vele variaties mogelijk en allerlei
systemen in gebruik.
Vermeldenswaardig is nog een systeem, bekend onder de naam
„automatische afstemming". Als men hierbij op een knop drukt, begint
een motor het afstemorgaan te bewegen en stopt de motor, zodra er
afgestemd is op een behoorlijk sterk station (werking ongeveer als bij
bovengenoemde voelbare afstemming). Drukt men nu weer op de
knop, dan gaat de motor weer draaien tot het volgende sterke station
en stopt dan weer.
4. Stille afstemming
Meestal voorziet men een „drukknop"-apparaat ook van een inrichting,
die er voor zorgt, dat het apparaat „stil" is, als het niet op een station
staat afgestemd. Men noemt dit stille afstemming (Eng.:silent tuning).
Ook bij een ontvanger, voorzien van de boven vermelde „voelbare
afstemming", kan men op eenvoudige wijze tevens voor stille af
stemming zorgen.
Is er geen inrichting voor stille afstemming aanwezig, dan hoort
men na het drukken op een drukknop allerlei rare kraakgeluiden en
gesis bij het snel door de stations draaien.
Stille afstemming is bij drukknopsystemen zeer gemakkelijk te
verwezenlijken, indien men een of ander contact aanbrengt, dat de
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luidspreker kortsluit zodra een drukknop wordt ingedrukt. In geval
van de bovengenoemde „automatische afstemming” moet dit contact
gesloten blijven tot de motor stopt. Ook als een apparaat geen drukknopafstemming heeft past men wel eens stille afstemming toe. In
zo'n- geval gebeurt het meestal door te zorgen, dat buiten afstemming
het rooster van de l.f.-buis met behulp van een diode zo'n hoge nega
tieve spanning krijgt, dat de buis afgeknepen staat.
5. Automatische frequentiecorrectie
Om het nauwkeurig afstemmen van een ontvanger, d.w.z. het zodanig
afstemmen, dat men midden op de m.f.-resonantiekromme afstemt,
zonder veel inspanning mogelijk te maken, heeft men wel automatische
frequentiecorrectie (afgekort: A.F.C.) toegepast. Door middel van een
„frequentiedetector” (zie Deel 2, hfdst. VI) en de daarbij ontstaande
gelijkspanningen zorgt men via een „reactantiebuis”, dat de frequentie
van de oscillator automatisch goed wordt ingesteld zodra men in de
„buurt” van de juiste afstemming komt.
Afgezien van het feit, dat dit een zeer duur „feature” is, heeft men
het nadeel, dat, al staat de oscillator goed, de h.f.-afstemming er nog
een behoorlijk eind naast kan liggen, met alle ongewenste conse
quenties daarvan. Daarom wordt A.F.C. in omroepontvangers zelden
toegepast.

P
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VOOR
RADIOTOESTELLEN
1. Algemeen
Bij slordige bouw of reparatie van een toestel, of bij gebruik van
ongeschikte onderdelen of schakelingen, bestaat de mogelijkheid, dat
het radiotoestel gevaar oplevert voor de gebruiker. Daarom zijn be
paalde voorzorgsmaatregelen noodzakelijk.
. .
Internationaal houden de C.E.E. (International Commission for the
regulation and control of Electrical Equipment) en de I.E.C. (Inter
national Electrotechnical Commission) zich bezig niet het opstellen
van veiligheidsvoorschriften.
n .
. ,
De C.E.E. is samengesteld uit de lichamen, die, elk m eigen land,
de macht hebben voorschriften op te stellen. (In de practijk zijn dit de
officiële keurbureaux.) Op het ogenblik zijn 13 Europese landeakd,
terwijl enkele experts een adviserende stem in dit co ege• e en.
De commissie voor radiotoestellen heeft in Juni 194
Jj, een
voorschrift voor uit het net gevoede radiotoestellen vastgesteia.
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De I.E.C. omvat 26 landen (o.a. U.S.A.) en is samengesteld uit
vertegenwoordigers van de nationale Electrotechnische Commissies
(voor ons land de N.E.C.). Door haar samenstelling is de I.E.C. meer
algemeen dan de C.E.E. De I.E.C. heeft in October 1948 te Stockholm
een ontwerp-voorschrift voor radiotoestellen gereed gekregen en daar
er een nauw contact tussen C.E.E. en I.E.C. bestaat, vertonen beide
voorschriften onderling een grote overeenkomst.
In Nederland heeft de N.E.C. (Nederlandse Electrotechnische
Commissie), die is samengesteld uit vertegenwoordigers van de keurbureaux, de industrie en de gebruikers, eveneens een voorschrift voor
radiotoestellen in ontwerp. Verwacht mag worden, dat dit ontwerp
zich practisch geheel zal aansluiten aan het I.E.C.-ontwerp. Voor
bereidingen worden getroffen om in Nederland de verkoop of het in
voorraad hebben van niet-veilige radiotoestellen strafbaar te stellen.
Diverse andere landen (o.a. de Scandinavische) hebben reeds een
wettelijk verplichte veiligheidskeuring. De fabrikant, die een toesteltype op de markt wil brengen, is verplicht van te voren één exem
plaar ter keuring in te zenden en pas na verkregen goedkeuring mag
het desbetreffende type in de handel worden gebracht. Het keurbureau
neemt later steekproeven bij de handelaren, teneinde zich te over
tuigen, dat de verkochte toestellen gelijk zijn aan het onderzochte
monsterapparaat.
Het is onmogelijk om in een handboek alles te behandelen, wat op
de veiligheid betrekking heeft. In het volgende zullen dan ook alleen
die punten worden behandeld, die van meer algemeen primair belang
zijn. Voor verdere, meer exacte gegevens zij verwezen naar de ge
noemde voorschriften.
2. Kern der voorschriften
Hoe ook de voorschriften onderling mogen verschillen, in principe
gaat men er steeds van uit, dat een radiotoestel geen aanrakings- en
geen brandgevaar mag opleveren voor de gebruiker.
De verlangde veiligheid moet niet alleen gegarandeerd worden onder
normale condities, doch ook, wanneer er een fout in het toestel zou
optreden.
Onder normale condities worden o.a, verstaan:
ie. normale positie van het toestel;
2e. een omgevingstemperatuur van 25 ± 10 °C;
3e. een overspanning op het net van ± 10 %;
4e. de ongunstigste netfrequentie of stroomsoort, waarvoor het toestel
wordt verkocht;
5e. het toestel al dan niet geaard;
6e. het net al dan niet geaard;
7e. de netsteker mag op willekeurige wijze in het stopcontact worden
gestoken.
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Onder storingscondities (storingsgeval) worden o.a. verstaan:
ie. kortsluiting van kruipwegen,
< 2 mm voor spanningen beneden 34 Vt0p;
< 3 mm voor spanningen tussen 34 V en 354 Vt0p;
< 4 mm voor spanningen tussen 354 V en 500 Vt0p;
2e. kortsluiting van luchtwegen,
< 2 mm voor spanningen beneden 34 VtopJ
< 3 mm voor spanningen tussen 34 V en 500 Vt0p;
3e. kortsluiting van emissiewegen in buizen;
4e. kortsluiting van variabele condensatoren en electrolytische conden
satoren;
5e. kortsluiting van emaillak-, textiel- en dergelijke isolaties, tenzij deze
dienst doen als isolatie tussen windingen van spoelen;
6e. kortsluiting van condensatoren of isolaties, die de voorgeschreven
proefspanningen niet uithouden;
'7e. kortsluiting of onderbreking van weerstanden, die, bij kortsluiting
of onderbreking, gevaar opleveren en niet de voorgeschreven
proeven uithouden.
3. Aanrakingsgevaar
a. Aanraakbare delen
In principe worden de antenne-, aarde-, gramofoon- en extra luidsprekeraansluitingen als aanraakbaar beschouwd.
Andere delen worden geacht aanraakbaar te zijn, wanneer ze:
ie. kunnen worden aangeraakt met de normaalvinger (zie fig. 175);
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Fig. 176. Genormaliseerde af
metingen van een bananen
steker.

2e. kunnen worden aangeraakt met
een bananensteker (zie fig. 176), voor
zover deze delen zich binnen 25 mm
afstand bevinden van antenne-, aarde
gramofoon- of extra luidsprekeraansluitingen.

Assen worden geacht aanraakbaar te
zijn, wanneer de daarop aangebrachte knoppen zodanig zijn bevestigd,
dat ze zonder hulp van gereedschap of per ongeluk verwijderd kunnen
worden, of wanneer ze met een soepele staaldraad van 2 mm diameter
kunnen worden aangeraakt.
Het inwendige van het toestel wordt als aanraakbaar beschouwd,
wanneer het toestel zonder hulp van gereedschap geopend kan worden,
tenzij bij het openen door middel van een veiligheidscontact de net
spanning dubbelpolig wordt uitgeschakeld.
6. Wanneer zijn aanraakbare delen gevaarlijk?
Een aanraakbaar deel wordt als spanningvoerend en dus als gevaarlijk
beschouwd, indien:
ie. de stroom, die van het aanraakbare deel naar aarde kan vloeien,
groter is dan 0,5 mA; overwogen wordt om voor de gramofoonaansluiting een stroom van 2 mA toe te staan voor beide aansluitcontacten samen;
2e. de spanning tussen het aanraakbare deel en een ander aanraakbaar
deel hoger is dan 34 Vtop;
3e. de stroom van het aanraakbare deel naar één der netpolen groter
is dan 0,5 mA;
4e. de capaciteit tussen het aanraakbare deel en een netspanningvoerend deel groter is dan 0,1 F (dit geldt alleen voor toestellen
met voeding uit een gelijkstroomnet).
De waarden worden bepaald met een stroommeter met een inwendige
weerstand van 2000 Q en een spanningsmeter met een inwendige weer
stand van 50 000 Q.
Aanraakbare delen kunnen ook gevaarlijk worden, indien de isolatie
tussen deze delen en netspanningvoerende delen niet voldoende is. In
het algemeen dient de isolatieweerstand, gemeten bij een spanning van
500 V —, ook bij regenachtig weer, hoger te zijn dan 2 MD. Verder
moeten de desbetreffende isolaties gedurende 1 minuut een proefspanning van 2000 V uithouden; in de practijk wordt dit onderzocht
door alle aanraakbare delen met elkaar door te verbinden en dan
tussen deze en de beide doorverbonden netstekerpennen de proefspanning aan te leggen.
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4. Brandgevaar
Brandgevaar voorkomt men het best door zoveel mogelijk onbrandbare
materialen te gebruiken.
Dit is echter niet mogelijk voor alle toestelonderdelen en daarom is
het noodzakelijk, dat bij de constructie en bij de bouw van het toestel
verdere voorzorgen worden genomen.
In principe tracht men meestal het ontstaan van gevaarlijke tempe
raturen te voorkomen en zo is men er toe gekomen, bepaalde maximumtemperatuurverhogingen voor te schrijven, waarvan in onderstaande
tabel enkele voorbeelden worden gegeven.
Toelaatbare temperatuur
verlaging in °C
Delen

Binnenkant houten toestelkast
Binnenkant toestelkast van isolatiemateriaal

bij normale
conditie

in het storingsgeval

60

80

80

100

Windingen met emaillak-isolatie:
a. indien de lagen onderling gescheiden
zijn door papier e.d.
b. indien de lagen niet onderling gescheiden
zijn

70

i35

60

135

Rubberisolatie

30

50

Kunsthars

80

120

Hardpapier

60

80

Opdat aan deze eisen kan worden voldaan, zijn m bepaalde gevallen
stroom- of temperatuurveiligheden noodzakelijk. Zo zal men in wisse stroomtoestellen meestal een temperatuurveiligheid op e voe ings
transformator en in universele apparaten vaak een stroomvei ïg ei in
het voedingsgedeelte aantreffen. Voorts worden weers an
\
• .

5. Speciale eisen voor het

voedingsgedeelte

voedingsgedeelte bijzondere
Wat de veiligheid betreft, verdient het
hierin gemakkelijk grote
aandacht. Vooral in het storingsgeval kunnen optreden en kan ook
stromen vloeien, kunnen te hoge temperaturenontstaan. Het gedeelte
een geleidende verbinding met het chassis
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tussen de netsteker en de dubbelpolige netschakelaar staat meestal
levenslang onder spanning en wordt dus veel zwaarder belast dan de
rest van het toestel.
Het is dan ook vanzelfsprekend, dat de veiligheidseisen hiermee
rekening houden:
ie. de in 2. genoemde lucht- en kruipwegeisen moeten hier beslist
worden aangehouden;
2e. alle isolaties in dit gedeelte moeten 2000 V proefspanning uit
houden;
3e. aan het netsnoer en de netsteker worden speciale electrische en
mechanische eisen gesteld;
4e. netleidingen mogen niet worden samengebundeld met andere lei
dingen;
5e. doorvoeropeningen in het chassis e.d. moeten zodanig zijn uit
gevoerd, dat de netleidingen niet worden beschadigd;
6e. bij contactschroeven mag de contactdruk niet worden overgebracht
door isolatiemateriaal;
7e. contactschroeven voor verbindingen, die meer dan 20 mA stroom
voeren, moeten geborgd zijn.
Voor toestellen met voedingstransformator met gescheiden wikkeling
geldt het deel vanaf de netsteker tot en met de primaire wikkeling
van de transformator als voedingsgedeelte.
Voor universele toestellen geldt als voedingsgedeelte dat deel, waarin
bij kortsluiting de stroom groter dan 9 A is.
6. Opschriften
Opschriften hebben tweeërlei doel:
ie. het toestel moet te herkennen zijn (dus fabrikant, bestelnummer,
serie, enz.);
2e. teneinde te voorkomen, dat toestellen, ten gevolge van foutieve
aansluiting op het lichtnet, gevaar opleveren, is het noodzakelijk,
dat duidelijk is aangegeven, voor welke stroomsoort en netspanning
het toestel geschikt is.
Gebruikelijk is aan te geven:
de netspanning in V,
de frequentie in Hz of c/s,
de stroomsoort als ~~ voor gelijkstroom en ~ voor wisselstroom.
Staat geen stroomsoort aangegeven, dan wordt verondersteld,
dat het toestel zowel voor gelijk- als voor wisselspanning geschikt is.

r
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Verder zijn de volgende symbolen gebruikelijk:
Luidspreker
Hoofdtelefoon

□1
d

Gramofoon

0

Antenne

Microfoon

d

Aarde

Y

7. De uitwendig bereikbare delen
In hoofdzaak komen 3 verschillende toesteltypen voor:
a. Het toestel met voedingstransformator met gescheiden wikkelingen,
geschikt voor aansluiting op een wisselstroomnet. Het chassis is
hierbij geïsoleerd van het netgedeeltef terwijl antenne, aarde, gramo
foon en extra luidspreker met het chassis kunnen zijn verbonden.
Duidelijkheidshalve noemen wij dit toestel „geïsoleerd”.
Het toestel zonder voedingstransformator en geschikt voor aan
sluiting op gelijk- en wisselstroomnetten. Het chassis is hierbij
meestal geleidend met een pool van het net verbonden, terwijl antenne,
aarde, gramofoon en extra luidspreker van het chassis geïsoleerd
zijn.
Dit toestel wordt „spanningvoerend” of „niet geïsoleerd” genoemd,
c. Het toestel met trilleromvormer.
Dit is een toestel volgens a., doch het is door middel van de triller
geschikt gemaakt voor aansluiting op gelijkstroomnetten. Alleen het
triJlergedeelte vereist speciale attentie; overigens is dit toestel geheel
gelijk aan dat genoemd onder a.
Het is dus ook „geïsoleerd” en zal in het volgende niet nader worden
behandeld.
Telkens verwijzende naar de cijfers in fig. i77> worden op pag. 236
voor elk der typen a. en b. enige nadere aanwijzingen gegeven be
treffende de eisen, waaraan de uitwendige delen van een ontvanger
met het oog op de veiligheid moeten voldoen.
stationswijzer ©
stationsschaai

=nJuidsp7e_kerdoei<. _©—

p
netschak
vol. reg

9 9 Q
toonreg

afstemknop \
goifschak.

Fig- 177* De gebruikelijke uitmonstering van
ontvangt*

;

achterwand ©

j

6) (7)
tekstplaat je

de voor- en achterzijde van een

I
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Deel

Eisen voor geïsoleerde toestellen

Eisen voor niet geïsoleerde toestellen
Knoppen met 2 schroeven bevestigen of
wel met 1 schroef in schroefdraad in de as.
Beycstigingsschroef
laticlak.

aflakken

met

iso-

1

Afstand tussen achterkant knop en de
kast < 2 mm.
Knoppen moeten aan bepaalde mecha
nische eisen voldoen.
De netschakelaar moet dubbclpolig zijn.
De overtemperatuur mag niet meer dan 50 °C in normale gevallen en niet meer dan
60 °C in het storingsgeval bedragen.
2

Bij een druk van 5 kg met de normaalvinger op het luidsprekcrdoek uitgeoefend,
mogen geen spanningvoerende delen het luidsprekcrdoek raken.

3

Overtempcratuur normaal ^ 60 °C en in het storingsgeval ^ 70 °C.

4

Achterwand moet voorzien zijn van een dubbelpolig veiligheidscontact of wel de achter
wand moet alleen met behulp van gereedschap kunnen worden verwijderd.

5

Niet afwasbare opgave van fabrikaat, stroomsoort, spanning in V en van frequentie
in c/s of Hz.
Aansluitingen moeten t.o.v. nctstekerpennen gedurende 1 min een proefspanning van
2000 V uithouden.
Luidsprckertransformator
primair—secundair > 500 V proef
spanning.
Tot en met een afstand van 25 mm vanaf de aansluitcontacten mogen met een
bananensteker geen spanningvoerende delen aangeraakt kunnen worden.

6

De bijbehorende stekers mogen niet verwisselbaar zijn met de nctstekcr.
Eventuele scheidingscondensator
< 5000 pF met proefspanning 2000 V.
Isolaticwccrstand tussen chassis en alle
aansluitingen gezamenlijk > 2 MQ.
De spanningsindicatie moet bij het omschakclcn op een andere netspanning automamatisch mee omgeschakeld worden.
7

Het omschakelen op een andere netspanning mag alleen in spanningsloze toestand
nnen geschieden, tenzij gereedschap voor het omschakclcn nodig is.
De ingcstelde spanning moet eenduidig en duidelijk leesbaar zijn.
nische°'sterkte^bczltter moctcn 2000 ^ proefspanning uithouden en voldoende mccha-

8

Sn bioÓ,r8Sdeuedeliik ontlast «m en mag
9

bij de invoer niet aan beschadiging

De aanraakbare metalen stationswijzer moet geïsoleerd z*Jn van het chassis en van
het net.
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8. Enkele nuttige wenken voor de installateur en reparateur
ie. Raadpleeg bij behandeling van een u onbekend toestel steeds de
gebruiksaanwijzing.
2e. Controleer of het toestel ingesteld staat op de juiste netspanning
en stroomsoort. Het voorkomt onnodig brandgevaar en onnodige
reparatiekosten.
3e. Gebruik geen normale contactdoos voor montage van de antenne
en aardleiding. Montage van een dergelijke contactdoos onmiddellijk
naast eenzelfde contactdoos voor de netaansluiting leidt tot ver
gissingen, heeft al veel antennespoelen het leven gekost en ver
oorzaakt groot aanrakingsgevaar.
4e. Zorg er voor, dat bij het uitwisselen van onderdelen steeds de
voorgeschreven onderdelen worden ingebouwd.
5e. Maak uw soldeerverbindingen deugdelijk.
6e. Zorg er voor, dat door uw reparatie geen nieuwe fouten ontstaan
(sluitingsmogelijkheden enz.).
7e. Repareer nooit een temperatuurveiligheid met normaal tinsoldeer.
8e. Vervang een veiligheid nooit door een stukje koperdraad.

Q
MECHANISCHE OPBOUW VAN RADIO-ONTVANGERS
Bij het ontwerpen van radio-omroepontvangers moet niet alleen aan
de electrische, doch eveneens aan de mechanische opbouw de nodige
aandacht worden geschonken.
Men stelt eerst vast, hoe groot het aantal te fabriceren apparaten
ongeveer zal zijn; men onderscheidt enkelfabricage, waarbij het aantal
bv. beneden 10 blijft, seriefabricage, waarbij het aantal hoogstens
enkele honderdtallen bedraagt, en massafabricage, waarbij het aantal
groter is. Vooral in het laatste geval is het van belang, bovendien te
weten, hoeveel ontvangers in één maal worden gefabriceerd, m.a.w.
hoe groot de fabricageserie is.
De constructeur van het mechanisch gedeelte bepaalt tezamen met
de ontwerper van het radiotechnische deel de afmetingen en de op
stelling der onderdelen. Daarna kan men uitmaken, voor welke prijs
het apparaat kan worden vervaardigd. Deze prijs is in sterke mate
afhankelijk van het aantal apparaten, dat zal worden gefabriceerd Ook
de wijze, waarop het mechanische gedeelte zal worden vervaardigd,
hangt van dit aantal af.
Bij enkelfabricage zal men geen speciaal gereedschap maken voor
stamp- en buigwerk; draaiwerk zal men niet vervaardigen op een
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revolver- of automatische draaibank. Het ingewikkelde speciale gereed
schap en de lange tijd, nodig voor het instellen van deze draaibanken,
zouden te grote kosten meebrengen. Het is dus van belang, dat de
metalen stukken zo worden geconstrueerd, dat ze met eenvoudig
gereedschap kunnen worden vervaardigd. Het zal dikwijls gewenst
zijn, ingewikkelde onderdelen uit verschillende eenvoudige stukken
door samenvoeging op te bouwen.
Bij seriefabricage is het economisch verantwoord, enig goedkoop
speciaal gereedschap te vervaardigen, waarmede eenvoudige stamp- en
trekbewerkingen kunnen worden uitgevoerd. Het draaiwerk kan met
voordeel op een revolverbank worden gemaakt. Evenals bij enkelfabricage kunnen de kasten het goedkoopste van hout worden gemaakt.
Massafabricage veroorlooft het vervaardigen van ingewikkelde, dure
speciale gereedschappen, waarmee de fabricage eenvoudiger en gemakkelijker wordt en waardoor men tenslotte tot een zeer goedkoop
product kan komen. Hierbij is het echter nodig, bij het construeren
van de onderdelen er ernstig op te letten, op welke wijze van dit ge
reedschap het grootste profijt kan worden getrokken. Soms kan men
door een kleine wijziging in de vorm van een onderdeel de levensduur
van het hiervoor nodige kostbare gereedschap aanzienlijk vergroten.
Hoewel de prijs van de werktuigen in het algemeen geen grote rol
speelt bij het bepalen van de prijs van de massaproducten, is het toch
van belang, de kosten, nodig voor deze werktuigen, zo laag mogelijk
te houden. Lage kosten gaan samen met een gering aantal gereedschapmakersuren en daar omroepontvangers seizoenartikelen zijn met een
betrekkelijk korte looptijd, is de tijd, die voor het maken van de gereed
schappen beschikbaar is, meestal kort. De constructeur moet goed
inzien, dat het veel moeilijker is in een korte ontwikkelingstijd met
eenvoudige hulpmiddelen goede radiotoestellen te maken, dan via een
langdurige ontwikkeling ingewikkelde machinerieën, die niets meer
presteren en ook niet beter verkoopbaar zijn dan de meer eenvoudige
toestellen. Ook hier geldt, dat de eenvoud het kenmerk is van het ware.
Waar het voor de mechanische constructeur op aan komt, is een aan
trekkelijk uiterlijk van het apparaat, zoals het publiek graag ziet, ver
rijkt met hulpmiddelen, die de bediening gemakkelijk maken. Dit op
eenvoudige wijze met een zo gering mogelijk aantal en zo goed en
goedkoop mogelijke onderdelen te bereiken in een zo kort mogelijke
tijd, is de taak van de constructeur.
De kasten voor radio-ontvangers kunnen worden vervaardigd uit
hout, plastische stoffen of metaal. Van houten kasten maakt men ge
bruik in streken, waar het hout goedkoop is, verder voor de dure en
grote apparaten en voor toestellen, waarvan slechts enkele stuks of
Kleine series worden vervaardigd. Van alle uitvoeringen worden houten
asten het meest door het publiek gewaardeerd, vooral die uitvoeringen,
aarvan het oppervlak met fraaie houtsoorten is gefineerd en voorzien
haaide,?-* en met,een sterke glans. Deze fraaie lak wordt door herpuiten aangebracht en is vrij kostbaar. Wanneer deze bewerking
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de kasten te duur maakt, wordt dikwijls met een, in minder be
werkingen te verkrijgen, matte glans genoegen genomen. Kasten met
dunne wanden zijn goedkoop; daartegenover is een dikwandige kast
niet alleen sterker, maar trilt ook niet zo spoedig mee. Indien houten
kasten in massa worden gefabriceerd, geschiedt de opbouw aan de
lopende band uit vooruit klaar gemaakte onderdelen. Deze onderdelen
worden gefabriceerd met daarvoor geconstrueerde gereedschappen.
De vooruit klaar gemaakte delen worden op mallen samengevoegd.
Het fineren van de kasten geschiedt in hoofdzaak aan de losse onder
delen in vlakke toestand. Voor het maken van kasten voor apparaten
uit een goedkope prijsklasse kunnen, indien de serie groot genoeg is,
thermoplastische en thermohardende stoffen worden gebruikt. Thermo
plastische stoffen hebben het nadeel, dat ze bij de vrij hoge tempera
turen, veroorzaakt door transformatoren, buizen en weerstanden, te
spoedig week worden, dat ze te zacht zijn om met succes schroeven,
die in daarvoor in de kasten gesneden draad zijn gedraaid, vast te
houden en dat ze gemakkelijk worden bekrast. Bovendien is de hoge
prijs een nadeel. Thermohardende stoffen (bakeliet, philite) zijn hard,
hebben, indien de matrijs goed gepolijst is, een fraaie, niet gemakkelijk
te beschadigen glans, zijn in verhouding tot de geringe wanddikte
vrij sterk, kunnen van goed houdbare schroefdraadgaten worden voor
zien, zijn licht en goedkoop. Het materiaal is een zeer goede isolator.
De gereedschapskosten zijn zeer hoog en moeten geheel in de prijs
van het product worden verrekend. De vorm moet zo worden gekozen,
dat de onder zeer hoge druk staande persmassa gemakkelijk stroomt,
materiaalspanningen worden vermeden en het geperste product ge
makkelijk uit de matrijs kan lossen en van de stempel kan worden
afgedrukt. De perstijd wordt bepaald door de grootste wanddikte;
vandaar dat zware gedeelten moeten worden vermeden. Metalen
kasten worden voor radio-apparaten niet dikwijls toegepast. Het publiek
koopt metalen kasten niet graag en het gevaar bestaat, dat loshangende
draden sluiting tegen de kast maken, waardoor levensgevaar kan ont
staan. De oppervlaktebehandeling van metalen kasten is kostbaar.
Gereedschappen voor het vervaardigen van metalen kasten zijn niet
zo duur als die voor plastische stoffen.
De dragers van de stroomvoerende onderdelen, de chassis, worden
meestal uit plaatijzer gemaakt en van een roestwerende laag voorzien.
Plaatijzeren chassis zijn sterk en kunnen zowel met eenvoudig gereed
schap in enkel- als met ingewikkeld gereedschap in massafabricage
worden vervaardigd. Chassis uit messing en koperplaat zijn te kost
baar. Montageplaten van aluminiumplaat zijn, tenzij duraluminium
wordt gebruikt, veel minder sterk dan plaatijzeren. Een voordeel is,
dat de oppervlakte niet van een roestwerende laag behoeft te worden
voorzien. Terwijl onderdelen uit plaatijzer gemakkelijk aan elkaar
gepuntlast kunnen worden, is dit bij aluminium veel moeilijken
Soldeerverbindingen kunnen practisch niet worden gemaakt. Het is
mogelijk zeer stabiele chassis te gieten of uit aluminium te spuitgieten.
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Deze chassis worden alleen toegepast voor zeer speciale kostbare
apparaten.
Montagechassis van isolatieplaten gemaakt kunnen worden gebruikt
in zeer kleine ontvangers, waar het gemakkelijk is spanningvoerende
punten op de platen vast te zetten. Chassis gemaakt van bakeliet zijn
wel gebruikt in die gevallen, waar metaal gespaard moest worden en
waarbij huishouders enz. in één bewerking meegeperst werden.
Om de afstemming te kunnen aflezen voorziet men het apparaat
van een golflengteschaal. In vroeger jaren kreeg de schaal een verdeling
van o—ioo of van o—180 en bestond uit een schaalplaat, waarvoor
in het midden een knop, gemonteerd op de condensator, was aan
gebracht. De knop was voorzien van een wijzer, waarmee de schaal
verdeling werd aangewezen. Dergelijke knoppen met schaalverdeling
worden nog op meetinstrumenten gemonteerd. Ook zijn knoppen met
rand, waarop een schaalverdeling, gebruikt. Deze schaal draaide met
de knop rond; de kast werd voorzien van een stilstaande indicator.
Weer later zijn apparaten gemaakt, waarbij vóór de kastwand de knop
en achter de wand de draaiende schijf werd geplaatst. In de kastwand
kwam een venstertje met een indicatiestreep. Tegenwoordig worden
de schalen voorzien van een golflengteverdeling in meters of kilohertz
en van punten, waarbij de namen van verschillende omroepzenders
zijn geplaatst. Meestal worden ze door gloeilampjes verlicht. De een
voudigste schaalplaten hebben een bedrukking, waarvoor een wijzer
draait. Indien deze schaal van ondoorschijnend materiaal wordt ge
maakt, moet het licht vóór de schaal vallen. Als de schaal doorzichtig
is, kan de wijzer er achter worden geplaatst. Duurdere apparaten
worden voorzien van rechthoekige schaalplaten, waarlangs een wijzer
heen en weer kan schuiven over een geleiding. Indien deze schalen
van glas of ander doorzichtig materiaal van voldoende dikte worden
vervaardigd, kunnen de verlichtingslampjes tegen het smalle einde
worden gemonteerd. Het licht valt door het glas en doet de op de
achterzijde gedrukte letters oplichten.
De onderdelen, zoals draaicondensatoren en spoelen, kunnen door
middel van schroeven, felsbussen, klinknagels e.d. aan de montageplaat worden bevestigd. Om het in trilling raken van de condensatoren
en huishouders te voorkomen, plaatst men ze dikwijls op veren of
soepele rubber. Ook de chassisplaat kan met tussenvoeging van rubbertulles „microfonievrij” aan de kast worden bevestigd.
Het chassis moet zó in de kast worden geplaatst, dat het uitkasten
voor eventuele reparatie zeer gemakkelijk wordt. Om inspectie zonder
uitkasten mogelijk te maken, worden de kasten veelal voorzien van een
door een plaat afgesloten gat in de bodem.
De constructie van de radio-apparaten moet zodanig zijn, dat ze in
een niet te dure verpakking zeer zwaar transport kunnen doorstaan
zonder defect of ontregeld te raken.
Als aan alle electrische apparaten, worden ook aan de radioontvangers strenge eisen gesteld wat betreft aanrakings- en
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brandveiligheid. Hiervoor bestaan uitgebreide internationale regels
(zie IV.P.).
Toestellen, die naar tropische streken moeten worden gezonden,
zijn onderhevig aan inwerking van vocht, schimmels en insectenvraat.
Verschillende onderdelen moeten hiertegen geïmpregneerd worden en
met roestwerende lagen worden bedekt.

R
VOORBEREIDING VAN DE FABRICAGE

Wil een fabriek van radio-omroepontvangers een nieuw type apparaat
in een groot aantal vervaardigen, dan worden door een of meer ont
werpers het schema en de mechanische opbouw tot in bijzonderheden
aangegeven.
Vóór echter de fabricage van grote aantallen apparaten wordt ter
hand genomen, is het noodzakelijk, dat deze fabricage met zorg wordt
voorbereid.
Uit de voorgaande hoofdstukken blijkt, dat een grote hoeveelheid
werk moet worden verricht, alvorens een apparaat ontwikkeld is tot
een voor fabricage geschikt product. Reeds tijdens deze ontwikkeling
vervult de Fabricage voorbereiding een deel van de haar toegedachte taak.
Ten opzichte van de ontwerper is deze taak adviserend; het ontwerp
wordt bekeken met „fabricage-ogeri’. Dit houdt in, dat adviezen worden
gegeven ten aanzien van de te verwachten moeilijkheden voor de fabriek.
De fabricagemethoden, die door een betrekkelijk grote fabriek tegen
woordig vrijwel algemeen worden toegepast (waarover straks meer),
vereisen, dat tijdens de fabricage geen stagnatie plaats heeft op straffe
van grote productieverliezen. Vandaar, dat alle gegevens, die de ont
werper aan de fabriek zal verstrekken, eerst zorgvuldig worden ge
controleerd. Eventueel kunnen suggesties voor verbetering of aan
vulling worden gegeven. Van belang is echter, dat de taak van de
„uitvinder" bij de ontwerper blijft. Het controleren kan het beste
geschieden door het maken van een model, met onderdelen, die nauw
keurig volgens tekening zijn gemaakt (electrisch en mechanisch).
Met de overtuiging, dat alle gegevens juist zijn, kan de ontwerper
daarna deze overdragen aan de fabriek. De onderdelen voor de appa
raten kunnen dan dus worden besteld.
De vraag rijst onmiddellijk:
„Als deze onderdelen binnen komen, hoe moet dan zo'n apparaat
worden gemaakt?"
Radiotechniek III — 16
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In de fabriek beschikt men over:
a. de tekeningen en de bijbehorende stuklijsten;
b. het schema en de bijbehorende gegevens;
c. de tekeningen met de nodige gegevens van de diverse electrische
onderdelen.
Met deze gegevens zou men dus door vaklieden (radiomonteurs) de
apparaten kunnen laten bouwen. Maar, zoals bij ieder „handwerk”,
zijn goede vaklieden schaars en duur. Een „radio” is echter een artikel,
dat goed moet zijn en toch goedkoop. Bovendien is de vraag naar dit
artikel groot. Deze controverse heeft ook hier, zoals in vele andere
industrieën, geleid tot het gebruik van ongeschoolde krachten.
Voor deze ongeschoolde arbeidskrachten is het noodzakelijk, dat
nauwkeurig wordt aangegeven, hoe een apparaat moet worden opge
bouwd, welke handelingen moeten worden verricht en in welke volg
orde dit moet gebeuren; of er speciaal montage- en meetgereedschap
of speciale apparatuur voor nodig is. Het verstrekken van deze gegevens
aan de fabriek is de belangrijkste taak van de Fabricagevoorbereiding.
Voordat tot de definitieve fabricage wordt overgegaan, is het van
belang, eerst nog een generale repetitie te houden, een proeffabricage,
waarbij de apparaten worden samengesteld uit onderdelen, zoals deze
ook bij de definitieve fabricage zullen worden gebruikt.
Bij deze proeffabricage is er dus gelegenheid tot controleren van
de voor de fabricage opgestelde voorschriften, van de gebruikte onder
delen (o.a. of de toegestane toleranties zijn aangehouden), van het
montagegereedschap, de meetapparatuur, de gecalculeerde tijden, van
de apparaten zelf en tenslotte van de verpakking. Eventueel nood
zakelijke correcties kunnen nog worden aangebracht en daarmee is de
taak van de voorbereiding afgelopen.
Het apparaat heeft aan de ontwerper en de voorbereider reeds veel
moeite en zorg gekost, maar het vraagt daarna nog heel wat inspanning
van de bij de fabricage betrokken mensen, voordat de productie op
volle toeren loopt.

V. OMROEP-ONTVANGERS VOOR SIGNALEN
MET FREQUENTIEMODULATIE
i. Inleiding
In Deel 2, hfdst. II.C.3, is aangegeven, wat men verstaat onder een
signaal met frequentiemodulatie. In Deel 4, hfdst. IV, zal worden
beschreven, op welke wijze men de frequentie van een zender kan
moduleren, terwijl in Deel 3, hfdst. VI.B, de schakeling is vermeld,
waarmee men de modulatie van een signaal met frequentiemodulatie
weer te voorschijn kan brengen. In Deel 5b, hfdst. I worden frequentie
modulatie (FM) en amplitudemodulatie (AM) met elkaar vergeleken,
in het bijzonder met het oog op toepassing van beide modulatiemethoden bij de omroep. Daarbij blijkt, dat toepassing van FM soms
eigenaardige bezwaren heeft, doch soms belangrijke voordelen kan
bieden boven AM. Thans willen we de opbouw van een omroepontvanger voor FM nader beschouwen.
Uit de beschouwingen van Deel 5b, hfdst. I, volgt, dat FM voordelen
biedt boven AM indien de frequentiezwaai Af groter is dan de hoogste
modulatiefrequentie. Daaruit volgt, dat de bandbreedte, door een
dergelijke FM-zender ingenomen, enige malen zo groot is als de band
breedte, ingenomen door een AM-zender. Daarom kan men practisch
voor FM-omroep alleen gebruik maken van hoge frequenties (korte
golven), nl. frequenties boven ongeveer 40 MHz (golven korter dan
ongeveer 7 m), want golven met deze frequenties worden vrijwel riet
door de ionosfeer gereflecteerd, zodat eenzelfde frequentiegebied op vol
doende afstand (enkele honderden km) nogmaals kan worden gebruikt.
Men wenst bij FM-omroep ook de hoogste hoorbare frequenties
weer te geven, daar dit hier, in tegenstelling met AM-omroep, geen
practische bezwaren ondervindt. Daardoor zal de hoogste modulatie
frequentie ongeveer 15 kHz bedragen. De maximale frequentiezwaai
moet enige malen zo groot zijn, wil men de voordelen, die FM kan
bieden, ook inderdaad behalen. Men gebruikt gewoonlijk voor deze
maximale frequentiezwa&i 75 kHz. Teneinde onderlinge storingen der
FM-zenders te voorkomen is het gewenst, dat het verschil van de
centrale frequenties der verschillende zenders meer dan tweemaal de
maximale frequentiezwaai bedraagt. Men kiest voor dit frequentie
verschil in de regel 200 kHz. Bij onze beschouwingen van FM-omroepontvangers willen we ons baseren op deze waarden.
De voordelen, die FM kan bieden boven AM, zijn in hoofdzaak de
geringere storing door geruis, door andere zenders en door eventuele
andere storingsbronnen, en de mogelijkheid, het gehele hoorbare fre
quentiegebied getrouw weer te geven zonder daardoor de selectiviteit
van de ontvanger te verminderen. We willen nagaan, hoe men de ont
vanger behoort te construeren om deze voordelen inderdaad te bereiken.
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Fig. i. Algemene opbouw van een FM-ontvanger. i. hoogfrequentgedeelte; 2. mengtrap; 3. oscillator; 4. middenfrequentgedeelte;
5. begrenzer; 6. detector; 7. laagfrequentgedeelte.
2. Algemene opbouw
De opbouw van een FM-ontvanger komt in vele opzichten met die van
een AM-ontvanger overeen. Zoals reeds in Deel 2, hfdst. VI, is be
schreven, is echter een andere detector vereist. Ten einde het grote
voordeel van FM boven AM te verkrijgen, nl. de geringe invloed van
geruis en andere storingen, is het nodig, de amplitude van het signaal
te begrenzen vóór het de detector bereikt, zoals in Deel 5b, hfdst. I,
wordt uiteengezet. De algemene opbouw van een FM-ontvanger is in
fig. 1 in blokvorm aangegeven. Het hoogfrequentgedeelte (1), de mengtiap (2), de oscillator (3), het middenfrequent- (4) en het laagfrequent
gedeelte (7) zijn, althans in principe, niet anders dan b.j een AMontvanger. De begrenzer (5) kwam echter in een AM-ontvanger niet
voor, terwijl de detector (6) hier anders is. De voedingsappaiatuur
komt bij beide soorten ontvangers vrijwel overeen. In bijzonderheden
wijken echter de verschillende trappen enigszins af van de overeen
komstige in AM-ontvangers.
We willen nu de genoemde trappen ieder nader beschouwen.
3. Het hoogfrequentgedeelte
Bij een AM-omroepontvanger wenst men met een- en dezelfde antenne
het gehele frequentiegebied van ongeveer 150 kHz tot 20 MHz (2000
tot 15 m) te ontvangen. Daardoor heeft de antenne niet voor alle
frequenties de meest geschikte lengte, doch is voor het grootste deel
van het frequentiegebied veel korter dan nodig zou zijn om een zo
groot mogelijk signaal aan de ontvanger toe te voeren. Bovendien
moet men de antenne zo koppelen met de eerste kring van de ontvanger,
dat de invloed van de antenne op de resonantiefrequentie van deze
kring niet te groot is, daar de ontvanger gebruikt moet kunnen worden
met iedere practisch voorkomende antenne (zie IV.E en IV.F). Bij
FM is men, wegens het relatief veel kleinere frequentiegebied en de
hogere frequentie, in veel gunstiger omstandigheden (dit heeft eigenlijk
niets te maken met de modulatiemethode; wanneer men op deze zelfde
frequenties, voor eenzelfde relatief klein frequentiegebied, AM zou
toepassen, zou men wat de antenne betreft, in dezelfde gunstige
omstandigheden verkeren). Men neemt als antenne een zg. dipool
(zie IV.E en IV.F en Deel 4-b), bestaande uit twee staven of buizen in
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eikaars verlengde (fig. 2), ieder % golflengte lang. De vlak bij elkaar ge
plaatste naar elkaar toegekeerde einden worden met een twee-aderige ka
bel met de ontvanger verbonden. De antenne heeft tussen de aansluitpunten een weerstand van ongeveer 70 D. De golfweerstand van de
kabel (zie Deel 2, hfdst. III.D.2) moet bij voorkeur deze zelfde waarde
hebben, terwijl de koppeling van deze kabel met de eerste kring van
de ontvanger zo moet zijn, dat de kabel ook weer met een weerstand
van 70 O. is afgesloten. Op deze wijze verkrijgt men de maximale
energie in de eeiste kring van de ontvanger. De antennelengte is niet
zeer kritisch; een kleine afwijking geeft niet veel verlies. Daarom maakt
men de antenne zo lang als overeenkomt met een frequentie midden
in het te ontvangen gebied; dan kan men in het gehele gebied goede
ontvangst verkrijgen.
De genoemde golfweerstand van de kabel moet men niet verwarren
met de conductieve weerstand; deze laatste is bij een goede kabel zeer
veel kleiner. De golfweerstand is onafhankelijk van de lengte van de
kabel, de conductieve weerstand neemt evenredig met de kabellengte
toe. Indien de ontvanger ver van de antenne is geplaatst, heeft men
een lange kabel nodig en treedt verlies, op door de conductieve weer
stand van de kabel. Het is dus gewenst, de kabel niet langer tz nemen
dan nodig is, dus de ontvanger zo dicht mogelijk bij de antenne te
plaatsen. Daar het veld van een zender sterk toeneemt met toenemende
hoogte boven de aarde verdient het aanbeveling, de ontvangantenne
zo hoog mogelijk op te stellen. Daar de electromagnetische golven,
die de zender uitzendt, gepolariseerd zijn (zie Deel 2, hfdst. X), moet
de ontvangantenne in de juiste richting worden geplaatst. Zou men de
ontvangantenne loodrecht op de richting van de electrische component
van het veld plaatsen, dan zou men vrijwel niets ontvangen.
Bij AM-ontvangers hebben we gezien (IV.G), dat een trap hoogfrequentversterking de gevoeligheid van de ontvanger verhoogt en de
selectiviteit verbetert, maar dat er voor moet worden gezorgd, dat de
kringen niet te „scherp” zijn, om te voorkomen, dat een gedeelte der
zij banden zou worden afgesneden. Bij FM-ontvangers gebruikt men,
evenals men dit bij AM-ontvangers voor dit frequentiegebied zou
doen, slechts één enkele afgestemde kring tussen de antenne en de
eerste buis. Twee kringen, sterker dan kritisch gekoppeld, zijn niet
nodig, daar zelfs bij de hoogst bereikbare kwaliteit van de kring de
top van de resonantiekromme nog zo breed is, dat geen zijbanden
worden afgesneden. Bij een maximale frequentiezwaai van 75 kHz
moet men een bandbreedte van ongeveer 2 X 1,5 X 75 = 225 kHz
doorlaten (zie Deel 2, hfdst. II.C.3,
hfdst. VI.B, blz. 445 en Deel 5b
V4
V<
hfdst. I). Bij een centrale frequentie
van 100 MHz en een kring, waar
jhpf
voor Q = 100, is de breedte van de
resonantiekromme, gerekend tus
sen de frequenties, waar deze kromFig. 2. Dipoolantenne.
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Fig. 3. Hoogfrequenttrap van een FM-ontvanger.
me op 1/V2 van de maximale waarde is gevallen, 1000 kHz, zodat het
FM-signaal de vlakke top niet verlaat. Daar Q = 100 reeds een hoge
waarde is, is er geen gevaar vooi het afsnijden van zijbanden.
De schakeling van de hoogfrequenttrap is dus in principe zoals
fig. 3 aangeeft. De dipoolantenne is door middel van een kabel ver
bonden met de spoel L3, die inductief is gekoppeld met de spoel Lj,
die deel uitmaakt van de afgestemde kring LjCj. Voor niet te hoge
frequenties is de impedantie tussen rooster en kathode van de buis een
kleine capaciteit Cgk. Voor de hoge frequenties, die voor FM in aan
merking komen, moet men hieraan een weerstand parallel denken (zie
Deel 2, hfdst. IV.K). Deze weerstand geeft een demping op de kring
L1C1, waardoor de spanning tussen rooster en kathode van de buis
vermindert. De bereikbare totale versterking van deze trap, gerekend
van de antenne tot het rooster van de volgende buis, is dan ook be
perkt (bv. 10 x).
De bijdrage, die het hoogfrequentgedeelte levert tot de selectiviteit
van het apparaat, bestaat in hoofdzaak in het onderdrukken van de
spiegelfrequentie. Daar men de middenfrequentie vrij hoog kiest (ge
woonlijk tussen 2 en 10 MHz) zal men met twee hoogfrequentkringen,
zoals in fig. 3 aangegeven, practisch geen hinder ondervinden van de
spiegelfrequentie. Zelfs bij gebruik van een enkele kring zou de spiegel
frequentie in de regel reeds voldoende worden verzwakt. Er is dan
geen principieel bezwaar, de hoogfrequentbuis B1 en de kring L2 C2
weg te laten en de kring L, Cj rechtstreeks met het rooster van de
mengbuis B2 te verbinden. Bij AM-ontvangers biedt verhoogde selec
tiviteit van het hoogfrequentgedeelte verder het voordeel van ver
minderde kans op kruismodulatie. Doch zoals in Deel 5b, hfdst. I,
wordt uiteengezet, treedt bij FM geen kruismodulatie op.
4. De mèngtrap en de oscillator
Om dezelfde redenen als bij AM wordt ook bij FM de ontvanger ge
construeerd volgens het superheterodyne beginsel. Daar de midden
frequentie steeds het verschil is tussen de frequentie van het ont
vangen signaal en de oscillatorfrequentie vindt men de frequentievariaties van het ontvangen signaal onveranderd in het middenfrequente
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signaal terug. De frequentiezwaai van het middenfrequente signaal is
dus precies dezelfde als die van het ontvangen signaal.
Wil men bij de constructie van het middenfrequente gedeelte (zie
hieronder) geen onoverkomelijke moeilijkheden ondervinden, dan is
het nodig, de middenfrequentie vrij hoog te kiezen. Ook voor de ver
zwakking der spiegelfrequenties is een hoge middenfrequentie aan te
bevelen. Zoals reeds gezegd, kiest men gewoonlijk een frequentie
tussen 2 en 10 MHz. Bij AM nam men in de regel de oscillator frequentie hoger dan de te ontvangen frequentie, teneinde het ge
wenste frequentiegebied te kunnen bestrijken. Bij FM-omroep is
evenwel steeds het frequentiegebied relatief klein; in ieder geval is de
hoogste frequentie van een bepaald gebied veel kleiner dan driemaal
de laagste frequentie. Er is dus bij FM geen bezwaar, de oscillatorfrequentie lager te nemen dan de te ontvangen frequentie. Dit heeft
integendeel een voordeel. De oscillatorfrequentie moet na afstemming
gedurende lange tijd constant blijven, onafhankelijk van variaties in
de netspanning en in de temperatuur. Hoe lager de oscillatorfrequentie,
des te ge makkelijker kan men aan deze eis voldoen.
Daar het te bestrijken frequentiegebied relatief klein is, is het niet
doelmatig, als variabele afstemcondensator de normale draaicondensator
met een maximale capaciteit van ongeveer 500 /«/tF te gebruiken. Men
neemt gewoonlijk een condensator met een maximale capaciteit van
bv. 50
Zo kan men het gehele frequentiegebied van bv. 80 tot
100 MHz over de gehele afstemschaal uitstrekken. (In het hoogfrequentgedeelte gebruikt men dan eveneens dergelijke condensatoren.)
Vooral bij gebruik in FM-ontvangers moet men bij deze conden
satoren bijzonder letten op een stevige constructie om „microfonisch
effect" te vermijden. De luchttrillingen, afkomstig van de luidspreker,
kunnen de platen van de afstemcondensator van de oscillator bereiken
en deze platen in trilling brengen. Daardoor zal de oscillatorfrequentie
variëren, waardoor de frequentie van het middenfrequente signaal
wordt gemoduleerd. Deze ongewenste modulatie wordt evenals de
gewenste modulatie gedetecteerd en aan de luidspreker toegevoerd,
waarmee de keten gesloten is, zodat op deze wijze oscilleren kan
optreden. Een zeer geringe capaciteitsvariatie tengevolge van de lucht
trillingen, door de luidspreker veroorzaakt, is reeds voldoende om dit
oscilleren te doen optreden, terwijl dit effect, ook al treedt nog geen
oscilleren op, oorzaak kan zijn van vervorming. Bij afstemming door
middel van een variabele zelfinductie, bij constante capaciteit, is het
gevaar voor dit microfonisch effect vrijwel niet aanwezig.
Indien de centrale frequentie van het ontvangen signaal en dus ook
de oscillatorfrequentie niet te hoog zijn, kan men als mengbuis een
triode-heptode (bv. ECH 21) gebruiken, op dezelfde wijze als in een
AM-omroepontvanger. Bij zeer hoge frequenties kan het dan echter
voorkomen, dat op het eerste rooster een vrij groot signaal komt te
staan, afkomstig van de oscillator, ten gevolge van de inwendige capa
citeiten van de buis. Daardoor kan bij de schakeling volgens fig. 3,
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waarbij B2 de mengbuis is, roosterdetectie optreden, waarbij het
eerste rooster van het heptodedeel een veel te grote negatieve gelijk
spanning verkrijgt. Dientengevolge kan de werking van deze buis
zeer veel slechter worden (geringere conversiesteilheid). Bij gebruik
van een afzonderlijke oscillatorbuis is de kans hierop veel kleiner.
(Uit deze laatste beschouwing volgt, dat dit verschijnsel niets te maken
heeft met de modulatiemethode, doch uitsluitend het gevolg is van
de gebezigde hoge frequentie.)
Daar de FM-omroepbanden relatief smal zijn, is het niet nodig,
de paddingkromme in drie of meer punten juist in te stellen; het is
practisch voldoende, indien dit in twee punten gebeurt: een punt aan
het begin en een punt aan het eind van de schaal. Men kan dit be
reiken door juiste keuze van de zelfinductie van de oscillatorkring en
van de parallelcapaciteit (trimmer).
5. Het middenfrequentgedeelte
We hebben gezien, dat de mengbuis het ontvangen signaal met de
frequentiemodulatie omzet in een middenfrequentsignaal, dat ge
moduleerd is op dezelfde wijze als het ontvangen signaal, met eenzelfde
frequentiezwaai. Het middenfrequentgedeelte moet dus een frequentiegebied van ongeveer 225 kHz doorlaten en zonder ontoelaatbare ver
vorming versterken. Zoals we nog zullen zien wenst men aan het eind
van het middenfrequentgedeelte een spanning van minstens enkele volts,
ook bij het zwakste signaal, dat nog behoorlijk kan worden ontvangen,
nl. 10 a 25 /«V op de antenneklemmen van de ontvanger. Men kan dit
practisch niet bereiken (bij de gegeven bandbreedte van 225 kHz) met
één middenfrequentbuis, zoals bij AM-omroepontvangers regel is; men
heeft hiervoor twee middenfrequentbuizen nodig. Tussen twee opeen
volgende buizen gebruikt men telkens twee inductief gekoppelde afge
stemde kringen, op dezelfde wijze als bij AM-ontvangers gebruikelijk
is. Het schema ziet er dan in principe uit zoals fig. 4 aangeeft. B2 is
de mengbuis, B3 en B4 zijn de middenfrequentversterkerbuizen.
Bij AM hebben we gezien, dat, ter voorkoming van distorsie, de
„amplitudekarakteristiek” van het middenfrequentgedeelte vlak moet
zijn in het frequentiegebied, door de zij banden ingenomen. De „fasekarakteristiek” (d.i. het faseverschil tussen ingangs- en uitgangsspanning als functie van de frequentie) speelt daarbij een onder
geschikte rol. Bij FM is het evenwel anders. Daar is de fasekarakteristiek
belangrijker dan de amplitudekarakteristiek. Zoals we nog zullen zien,
volgt op het middenfrequentgedeelte een begrenzer, die de toppen
van het signaal afsnijdt en daardoor aan de detector een signaal levert,
waarvan iedere periode dezelfde amplitude heeft. Een ongelijkmatige
amplitudekarakteristiek van het middenfrequentgedeelte wordt dus
gecorrigeerd door de begrenzer. Een amplitudekarakteristiek echter,
die zeer onregelmatig verloopt, stelt zwaardere eisen aan de begrenzer.
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Fig. 4. Middenfrequentgedeelte van een FM-ontvanger.
Daarom is een 20 gelijkmatig mogelijke amplitudekarakteristiek in het
doorlaatgebied toch wel aan te bevelen.
De fasekarakteristiek is bij FM belangrijk. Indien de fasekarakteristiek recht is, d.w.z. indien het faseverschil tussen de ingangs- en
de uitgangsspanning met toenemende frequentie evenredig met de
frequentie toeneemt, veranderen de afstanden tussen de nuldoorgangen
van het signaal niet, dus blijft de frequentiemodulatie onvervormd. Is
de fasekarakteristiek gebogen, dan treedt vervorming van de modu
latie op, zoals in Deel 5b, hfdst. I, zal worden toegelicht. Indien de
modulatie van het middenfrequente signaal vervormd is, is ook het
gedetecteerde laagfrequente signaal vervormd.
We moeten de middenfrequente bandfilters dus zo construeren, dat
de bandbreedte (d.w.z. het frequentiegebied, waar de versterking vrij
wel constant is) 225 kHz bedraagt, terwijl de fasekarakleristiek in dit
gebied vrijwel recht is. In fig. 5 zijn voor enige waarden van de
koppeling, aangegeven door k/ö, de amplitude- en de fasekarakteristieken weergegeven als functie van p/ö. Hieruit ziet men bv., dat,
als k/ö = 1,5, de amplitudekarakteristiek tamelijk vlak is tot P/ö = 1,5,
doch dat de bijbehorende fasekarakteristiek vrij veel van een rechte
lijn afwijkt. Voor k/ö = 1,0 varieert de amplitudekarakteristiek meer,
doch vertoont de fasakarakteristiek veel geringere afwijking van een
rechte lijn. Daarom verdient het, met het oog op distorsie, aan
beveling, de koppeling niet sterker dan kritisch te maken (k/d = 1).
Deze koppeling stelt echter zwaardere eisen aan de nog te bespreken
begrenzer dan een wat sterkere koppeling. Kiezen we bv. k/ö = 1,0,
terwijl de middenfrequentie 4 MHz bedraagt en de frequentiezwaai
75 kHz, dan moeten we de karakteristieken tot op ongeveer 100 kHz
afstand van de centrale frequentie aan de gestelde eisen laten voldoen,
dus tot p = 2X 100/4000 = 0,05. Gaan we nu tot p/ö = 1,25, dan moet
ó = PI 1,25 = 0,04 gemaakt worden. Kiest men voor de capaciteit
der kringen 35 jn/xF (zie verder), dan is de impedantie dezer capaciteit,
die, wat de grootte betreft, dezelfde is als die der zelfinductie,
_____ io12____
= 1140 O. Indien voor de kringen zonder extra
2 n X 4X io6 X 35
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Fig. 5. Amplitude- en fasekarakteristieken voor twee gekoppelde kringen.
Zie ook Deel 2, hfdst. III.B.3.

demping ö = 0,02 zou zijn, dan moet dit bedrag met 0,02 worden
verhoogd door een weerstand van 1140/0,02 = 57000 ft parallel aan
ieder der kringen te schakelen. De impedantie van een enkele kring
is dan coL/ö = 1140/0,04 = 28 500 ft; van de twee kritisch ge
koppelde kringen de helft hiervan, dus 14 250 ft. Gebruikt men als
versterkerbuis een penthode met 5 = 3 mA/V, dan verkrijgt men een
versterking per trap van 3Xio“3Xi4 25o = ruim 40 maal voor de
centrale frequentie. (Hierbij bedenke men, dat bij twee kritisch ge
koppelde kringen de spanning over de secundaire kring even groot
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is als die over de primaire kring.) Voor de uiterste optredende momen
tele frequenties is P = 2X75/4000 = 0,0375 en PI ^ — 0>°375/0/°4 =
= 0,94, waarbij volgens de grafiek de versterking op 0,91 is gevallen.
Om aan de gestelde eisen betreffende de amplitude- en de fasekarakteristieken te voldoen is men dus genoodzaakt, de kringen sterk
te dempen. Om redenen, waarop we niet nader willen ingaan, is het
gewenst, deze demping aan te brengen door parallel aan de primaire
en parallel aan de secundaire kring gelijke weerstanden te plaatsen en
niet één weerstand van de helft van de waarde parallel aan één der
beide kringen. Daar de kringen toch op deze wijze moeten worden
gedempt heeft het geen zin, kringen van zeer goede kwaliteit te nemen.
Wegens de noodzakelijke grote demping der kringen wordt de ver
sterking per trap klein. Om deze versterking zo groot te maken als
in de gegeven omstandigheden nog mogelijk is, neemt men de capa
citeit der afgestemde kringen zo klein mogelijk. Men kan echter niet
zonder bezwaar hiermee tot het uiterste gaan. ParaUel aan de kringcapaciteit staat de buiscapaciteit (5 a 10 ju/nF). Deze laatste is niet
geheel constant; vooral indien automatische sterkteregeling wordt toe
gepast, varieert Cgk aanzienlijk, waardoor de kringen worden verstemd. Daarom neemt men doorgaans de capaciteit van de kringen
niet kleiner dan ongeveer 35 ,u/.iF.
Als middel om de versterking per trap zo groot mogelijk te maken
blijft dan nog over het gebruik van buizen met grote steilheid.
6. De begrenzer
De laagfrequente uitgangsspanning, die de gebruikelijke frequentiedetector levert, is evenredig zowel met de frequentie-uitwijking als
met de amplitude van het toegevoerde signaal (zie Deel 2, hfdst. VI.B).
Indien de amplitude van het toegevoerde signaal niet geheel constant
is, zal dus een vervormd laagfrequentsignaal het gevolg zijn. Deze
niet geheel constante amplitude kan het gevolg zijn van het niet geheel
vlak zijn van de amplitudekarakteristiek der kringen in zender en
ontvanger, doch kan ook veroorzaakt worden door allerlei storingen
(bv. van andere zenders) en door geruis. Men brengt daarom tussen
het middenfrequentgedeelte en de detector een zg. begrenzer aan, die
de amplitude der middenfrequente trillingen terugbrengt tot een
constant bedrag, dat natuurlijk lager is dan de gemiddelde amplitude,
die zonder begrenzer aan de detector zou worden toegevoerd. Het zal
geen verwondering wekken, dat deze begrenzer niet volkomen ideaal
werkt. Indien een signaal met amplitudemodulatie met een modulatiediepte m1 aan de begrenzer wordt toegevoerd, zal het signaal, dat aan
de detector wordt toegevoerd, nog een kleine modulatiediepte m2
bezitten. Men noemt
K = mjm*
de onderdrukkingsfactor. Deze factor K hangt in het algemeen af van
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de amplitude van het ingangssignaal en, hoewel gewoonlijk in mindere
mate, van de modulatiediepte en de modulatiefrequentie van dit sig
naal. Voor een bevredigende werking van de begrenzer moet de onderdrukkingsfactor K minstens io è 20 bedragen.
Van de verschillende bekende begrenzerschakelingen willen we de
voornaamste nader beschouwen.
a. De roosterstroombegrenzer
De roosterstroombegrenzer is een versterkerbuis, waarin roosterdetectie optreedt (fig. 6). Bij vergroting van de roosterwisselspanning
neemt dus de negatieve roostergelijkspanning toe. Door de grotere
roosterwisselspanning zou de anodewisselspanning toenemen, doch
door de grotere negatieve roostergelijk
spanning neemt de versterking af. Bij
een waarde van de roosterwisselspanning
tussen twee bepaalde grenzen is nu de
anodewisselspanning vrijwel onafhan
kelijk van de amplitude van de rooster
wisselspanning. Fig. 7 geeft voor een
buis, waarvan de roosterstroomsteilheid
dl
—g- = imA/V,
Fig. 6. Roosterstroombegrenzer.
dVg
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Fig. 7. Karakteristieken van een roosterstroombegrenzer volgens
fig. 6 voor verschillende waarden van R. De getallen langs de
verticale as zijn slechts verhoudingsgetallen.
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het verband aan tussen de rooster
en de anodewisselspanning voor
verschillende waarden van R.
58 000 Q
Voor dit geval blijkt R
het gunstigst te zijn. Daarvoor is
echter nodig, dat de roosterwisselspanning blijft tussen 2 en
20 Veff.

253

/f\
o
o
o
o

o—

o
o
o
o

X

b. De diodebegrenzer

Fig. 8. Diodebegrenzer met vaste
gelijkspanning.
Bij positieve anodespanning is
de inwendige weerstand van een
diode klein (van de orde van
1000 D); bij voldoende negatieve
anodespanning is deze weerstand
o o
zeer groot. Hiervan maakt men o—
o o
o o
gebruik bij de begrenzerschakeo
ling volgens fig. 8. Een diode
met een gelijkspanning in serie
"?Tc O
—i—l---------is parallel aan een afgestemde
kring geschakeld. Zolang de waar
de van de spanning over de kring Fig. 9. Diodebegrenzer met auto
matische gelijkspanning.
kleiner is dan deze gelijkspanning,
heeft de diode geen invloed;
stijgt de spanning over de kring boven deze waarde, dan vertegen
woordigt de diode een grote demping over de kring, waardoor de
spanning over de kring ongeveer gelijk aan de genoemde gelijkspanning
blijft. De gelijkspanning kan worden geleverd door een batterij, zoals
in de figuur aangegeven, doch kan ook worden ontleend aan de
voedingsspanning (op analoge wijze als men een negatieve roosterspanning daaraan kan ontlenen, zie IV.M).
Een variant op deze schakeling is voorgesteld in fig. 9. Hier wordt
een gelijkspanning voor de diode automatisch verkregen. Voor een
signaal met een constante amplitude geeft de diode over de kring een
demping, even groot als een weerstand Rl2 parallel aan de kring (zie
Deel 2, hfdst. VI.A.i.g). Voor een tijdelijk groter signaal is de dem
ping echter groter, indien R en C zo groot zijn, dat de gelijlppanning
over de condensator C nog enige tijd vrijwel dezelfde blijft. Hier
voor is nodig, dat de „tijdconstante" RC groot is ten opzichte van
de laagste hoorbare frequentie (bv. C = 2 fiF, R = 40 000 Q voor
een kring, waarvoor LICR0 = io5 D, waarbij R0 de equivalente
serieweerstand in de kring is zonder de demping door de diode).
Voor een tijdelijk kleiner signaal valt de demping door de diode ge
heel weg, daar er dan geen diodestroom vloeit, waardoor de versterking
toeneemt.
Voor een goede begrenzer is ieder dezer schakelingen afzonderlijk

Li

W '■>

Ex

254

V.6-7

bTI
b2

n

X
A S R

i

-OTL—1

Fig. io. Begrenzertrap met een diodebegrenzer en een roosterstroombegrenzer
B., diodebegrenzer; B3 roosterstroombegrenzer. De spanning voor de auto
matische sterkteregeling wordt ontleend aan de roostergelijkspanning van B;{.
in vele gevallen onvoldoende. Men kan dan twee begrenzertrappen na
elkaar aanbrengen, ofwel twee der genoemde schakelingen combineren,
zoals men in fig. io aan een voorbeeld ziet.
7. De detector
Als detector in een FM-ontvanger gebruikt men gewoonlijk de schake
ling, in Deel 2, hfdst. VI.B. beschreven. Dit is een balansschakeling,
die tot op zekere hoogte de werking van de begrenzer ondersteunt.
Indien de frequentie van het toegevoerde signaal niet gemoduleerd is,
is de uitgangsspanning nul, onafhankelijk van de amplitude van het
toegevoerde signaal. Is deze amplitude dus niet constant, bv. ten
gevolge van een der onder 6. genoemde oorzaken, dan zal hiervan in
de uitgangsspanning niets te bemerken zijn. Doch dit geldt slechts,
indien de frequentie van het toegevoerde signaal samenvalt met de
centrale frequentie van de frequentiedetector. Valt de frequentie van
het toegevoerde signaal daar niet mee samen, doch is dit signaal on
gemoduleerd (geen FM en geen AM), dan verkrijgt men aan de uit
gang van de detector een gelijkspanning, waarvan de grootte afhangt
van (bij een ideale frequentiedetector evenredig is met) het verschil
tussen de centrale frequentie van de detector en de frequentie van het
toegevoerde signaal, doch bovendien evenredig is met de amplitude
van het toegevoerde signaal. Indien deze amplitude dus verandert,
bv. door een der onder 6. genoemde oorzaken, dan zal men deze ver
andering in de uitgangsspanning terugvinden. Bij de frequentiemodulatie schommelt de momentele frequentie voortdurend om de
centrale frequentie, dus zal dit verschijnsel voortdurend optreden.
Hieruit volgt, dat een balansdetector wel de werking van de be
grenzer ondersteunt, doch deze niet overbodig maakt. In Deel 5b,
hfdst. I, komen we hier nader op terug.
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8. Het laagfrequentgedeelte
We hebben reeds vermeld, dat bij de gebruikelijke wijze van FM de
door het gemoduleerde signaal ingenomen bandbreedte vrijwel onaf
hankelijk is van de modulatiefrequentie, hetgeen bij AM niet het geval
is. Daarom is er geen reden, bij FM de geluidskwaliteit te bederven
door van het laagfrequente signaal (spraak of muziek) de hoge tonen
af te snijden. Men heeft dus de mogelijkheid van een zeer natuur
getrouwe weergave. Om dit grote voordeel ook inderdaad tot zijn recht
te laten komen, moet het laagfrequentgedeelte van de ontvanger ook
geschikt zijn om alle hoorbare frequenties (bv. van 30 tot 15 000 Hz)
gelijkmatig te versterken en hoorbaar te maken. Hierop dient men dan
ook te letten bij de bouw van het apparaat, de constructie van de
uitgangstransformator en van de luidspreker. Indien de beschikbare
luidspreker niet in staat zou zijn de hoogste frequenties even sterk
weer te geven als de lagere, kan men de laagfrequentversterker zo
inrichten, dat deze de hoge frequenties meer versterkt dan de lagere
en zo het afvallen van de luidsprekerkarakteristiek compenseren.
Bij de weergave van het gehele hoorbare frequentiegebied worden
echter eventueel aanwezige onvolkomenheden duidelijker waarneem
baar, vooral ook door de tevens bij FM aanwezige onderdrukking van
het geruis en andere storingen door de begrenzer. Om dus ten volle
van de gunstige eigenschappen van FM te kunnen profiteren, nl. de
afwezigheid van geruis en andere storingen en de weergave van het
gehele hoorbare frequentiegebied, behoort men te zorgen, dat de
distorsie zeer gering is (door een goede tegenkoppeling) en dat het
gebrom ook zeer gering is.
Bij AM is het dikwijls gebruikelijk bij de uitzending de verschillen
tussen sterke en zachte passages der muziek te verminderen, zodat
het gemiddelde niveau van het gereproduceerde geluid minder varieert
dan in het origineel.
Dit is soms nodig om te voorkomen, dat gedurende de zachte
passages het gewenste geluid wordt overstemd door het geruis en bij
de sterke passages de eindbuis wordt overbelast. Bij FM is het geruis
practisch afwezig, zodat bovengenoemde moeilijkheid niet optreedt.
Men zendt daarom muziek uit met de natuurlijke sterkteverhoudingen.
Om ook tijdens de sterke passages geen vervorming te krijgen zal
men bij een FM-ontvanger gaarne een groter uitgangsvermogen, dus
een grotere eindbuis (eventueel twee buizen parallel of in balans
schakeling) wensen dan bij AM-ontvangers gebruikelijk is.
9. Automatische sterkteregeling
Bij AM-ontvangers is het doel van de automatische sterkteregeling
de amplitude van de middenfrequente spanning, die aan de detector
wordt toegevoerd, vrijwel onafhankelijk te maken van de sterkte van
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het signaal, dat de antenne aan de ontvanger toevoert. Daarmee be
reikt men, dat de invloed van „fading" sterk vermindert, dat bij een
zelfde stand van de sterkteregelaar de verschillende zenders vrijwel
even sterk worden gehoord en dat overbelasting der baizen en daar
mee distorsie wordt voorkomen.
Bij FM is de situatie enigszins anders. Een ideaal werkende be
grenzer kan men beschouwen als een ideaal werkende automatische
sterkteregeling: hoe groot het aan de begrenzer toegevoerde signaal
ook is, hij zou steeds een signaal met eenzelfde amplitude aan de
detector leveren. Overbelasting der voorafgaande buizen is geen be
zwaar; de amplitude der trillingen, die de begrenzer bereiken, speelt
geen rol; slechts de momentele frequentie dezer trillingen bepaalt het
gedetecteerde laagfrequente signaal, en deze momentele frequentie
wordt vrijwel niet beïnvloed door overbelasting der buizen. Op deze
gronden zou men kunnen denken, dat een afzonderlijke automatische
sterkteregeling voor een FM-ontvanger overbodig is. Doch de begrenzer
werkt slechts bevredigend, indien de amplitude van het toegevoerde
signaal tussen bepaalde grenzen ligt, nl. in het gebied, waar de kromme
volgens fig. 7 niet te veel van een horizontale lijn afwijkt. Het is dus
gewenst, een automatische sterkteregeling aan te brengen, die zorgt,
dat bij het sterkste ontvangen signaal, waarmee men in de practijk
rekening moet houden, de amplitude van het signaal, dat aan de be
grenzer wordt toegevoerd, niet te groot is. Het is verder wenselijk,
bij deze automatische sterkteregeling een drempelspanning aan te
brengen, zodanig, dat de regeling pas begint te werken wanneer de
ingangsspanning van de begrenzer zo groot is, dat deze laatste begint
te werken, dus bij een roosterstroombegrenzer volgens fig. 6 en 7
een drempelspanning van 2 V.
10. „Pres" en „desemphasis"
Ter vermindering van het geruis en van andere storingen is het ge
bruikelijk, in een FM-zender de hoge frequenties van het laagfrequente
signaal meer te versterken dan de lagere alvorens dit signaal aan de
modulator toe te voeren. Men noemt dit met een Engels woord
„pre-emphasis". De amplitude van de hoge hoorbare frequenties is in
normale spraak en muziek veel kleiner dan die van de lagere. Door
deze pre-emphasis wordt dus de maximaal optredende amplitude van
het laagfrequente signaal slechts weinig groter, dus, bij gelijkblijvende
frequentiezwaai voor de lagere frequenties wordt de maximaal op
tredende frequentiezwaai ook niet veel groter. In de FM-ontvanger
herstelt men de oorspronkelijke amplitudeverhoudingen na de detectie.
Men noemt dit „de-emphasis". Aan de ingang van de ontvanger zijn
in het geruis alle frequenties gemiddeld even sterk vertegenwoordigd;
na „de-emphasis" worden de componenten met de hoogste frequenties,
die na de detectie tot de totale geruisenergie de grootste bijdrage
leveren, belangrijk verzwakt. Door toepassing van deze pre- en
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de-emphasis wordt dus de verhouding tussen het gewenste signaal en
het geruis gunstiger. Men verkrijgt deze de-emphasis bv. door de
gedetecteerde spanning aan te sluiten op een serieschakeling van een
weerstand Ra en een condensator Cd, zoals in fig. 11 is aangegeven.
Proefondervindelijk is gebleken, dat men de gunstigste resultaten ver
krijgt, indien men de tijd T = RC ongeveer 75 ^sec neemt. Bij depreemphasisschakeling in de zender moet men natuurlijk dezelfde tijd
constante nemen. Fig. n geeft de de-emphasisschakeling, fig. 12 de
bijbehorende frequentiekarakteristiek voor drie verschillende waarden
van de tijdconstante i?dQi*
A
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Fig. 11. „De-emphasis”-schakeling. Het gedetecteerde signaal is
aanwezig tussen A en B; het verder te versterken signaal wordt afge
nomen tussen D en E.
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Fig. 12. Frequentiekarakteristieken van de schakeling volgens fig. 11;
kromme a voor /?d Cd = 100 /<sec; kromme b voor i?d Cd = 75 /*sec;
kromme c voor Rd Cd = 5° /<sec.
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11. De afstemindicatie
Bij gebruik van een balansdetector, zoals beschreven in Deel 2,
hfdct. VI, is het van belang, dat de ontvanger zo goed mogelijk wordt
afgestemd, d.w.z. dat de oscillatorfrequentie zo wordt ingesteld, dat
het verschil tussen de centrale frequentie van het ontvangen signaal
en de oscillatorfrequentie, d.i. de centrale frequentie van het middenfrequente signaal, zo nauwkeuiig mogeJijk samenvalt met de centrale
frequentie, waarvoor de frequentiedetector is ingesteld. Alleen in dat
geval veikrijgt men ten volle de voordelen van de balansschakeling,
nl. sterke vermindering van de storingen door geruis en andere oorzaken.
Een goede afstemindicator is dus wenselijk.
Bij een AM-ontvanger maakt men voor de afstemindicatie in de regel
gebruik van de niet-vlakke top der resonantiekromme van de laatste
m.f.-kring, die een vrij goed gedefinieerd maximum bezit. Bij een
FM-ontvanger is deze eenvoudige methode niet aan te bevelen, daar de
toppen der resonantiekrommen juist met opzet vlak zijn gemaakt. Toch
gaat men wel eens eenvoudigheidshalve op deze wijze te werk en sluit
de afstemindicator aan op de gelijkspanning, die ontstaat aan het rooster
van de roosterstroombegrenzer. Men stemt dan af zo goed mogelijk op
het midden van het „vlakke" deel. Er is echter nog een bezwaar aan
deze methode verbonden. Zoals we reeds hebben gezien, kiest men de
capaciteiten van de middenfrequentkringen kleiner dan bij AM ge
bruikelijk is, bv. 50 of 35 nf.iF. De variaties in de ingangscapadteit der
buizen ten gevolge van een verandering der negatieve roosterspanning
door de regeling der buizen veranderen de afstemming der kringen
merkbaar, zodat het midden van het vlakke deel der resonantiekromme
niet meer samenvalt met de centrale frequentie van de frequentie
detector, daar deze laatste door de regeling der buizen niet verandert.
Het is daarom beter, de afstemindicatie te ontlenen aan de frequentie
detector zelf. Bij juiste afstemming is de gelijkspanning tussen de van
elkaar afgekeerde uiteinden van de detectieweerstanden nul; in andere
gevallen niet. Bij afwijking van de frequentie naar de ene zijde heeft
deze spanning het tegengestelde teken van de spanning, die optreedt
bij een afwijking van de frequentie naar de andere zijde. Als indicatieinstrument kan men een micro-ampèremeter gebruiken of een kathodestraal indicator.
Bovendien zou bij onjuiste afstemming het frequentiegebied, dat
door de momentele frequentie wordt doorlopen, niet samenvallen met
het frequentiegebied, waarin de detectiekarakteristiek recht is, waar
door ernstige vervorming zou optreden.
a. Een micro-ampèremeter als indicator
De stroom door de detectieweerstanden is klein. Daar de aangesloten
indicator de werking van de detector niet merkbaar mag benadelen,
mag de stroom, die het meetinstrument aan de detector onttrekt,
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slechts klein zijn. Zijn de detectieweerstanden bv. ieder 25 000 ü, dan
kan men een //A-meter in serie met een weerstand van 0,1 MD tussen
de uiteinden der detectieweerstanden aansluiten. Men neemt een meter
met het nulpunt in het midden van de schaal en die de volle uitslag
(naar iedere zijde) geeft bij 50 /1A. Een dergelijk meetinstrument is
echter vrij kostbaar. Daarom wordt deze methode in normale omroepontvangers niet toegepast.
b. Afstemindicatie met een kathodestraalindicator
Fig. 13 geeft een voorbeeld van een schakeling, waarbij een kathode
straalindicator wordt gebruikt.
De diodes Dj en D2, de weerstanden Rx en R2 en de condensatoren
Cx en C2 vormen het laatste deel van de in Deel 2, hfdst. VI beschreven
frequentiedetector. De penthoden B, en B2 zijn op de aangegeven wijze
met de uiteinden van Rx en R2 verbonden. Is er geen spannings
verschil tussen de punten P en Q, dan is er ook geen verschil in spanning
tussen de punten S en T, de spanningen der beide anoden van de
indicatorbuis (bv.- EM 4, zie Deel 2, hfdst. IV.M, fig. in) zijn dus
gelijk, zodat de beide lichte sectoren van deze buis even groot zijn.
Wordt het punt Q negatief ten opzichte van het punt P, dan neemt de
anodestroom van de buis Bt af. Deze stroom vloeit door de weeistand
R3; de negatieve roosterspanning van de buis B2 wordt kleiner, zodat
de anodestroom van deze buis toeneemt. Deze stroomveranderingen
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Fig. 13. Schakeling van een kathodestraalafstemindicator.
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hebben tot gevolg, dat het punt T positief wordt ten opzichte van het
punt S, waardoor de ene lichte sector van de indicatorbuis groter wordt,
terwijl de andere kleiner wordt. Wordt het punt Q positief ten opzichte
van het punt P, dan vindt het omgekeerde plaats.

I

12. Het voedingsgedeelte
Zoals reeds opgeinerkt, moet men bij een FM-ontvanger nog meer
dan bij een AM-ontvanger zorgen voor een zeer laag niveau van het
gebrom. De afvlakking van de door het voedingsgedeelte geleverde
gelijkspanningen moet dan ook aan hoger eisen voldoen. Verder moet
men zorgen, dat het strooiveld van de voedingstransformator geen
spanning induceert in de overige delen van de ontvanger, in het bij
zonder niet in het laagfrequentgedeelte.
In verband met de hoge frequentie, die zeer constant moet zijn, is
het noodzakelijk, dat de anodespanning van de oscillator niet te veel
varieert met fluctuaties in de netspanning. Zo nodig gebruikt men
daartoe een stabiUsatorbuis. Uiteraard is dit alleen nodig voor de
voeding van de osciJlatorbuis, niet voor de overige buizen.
13. De mechanische constructie
Behalve de eisen, die bij AM-omroepontvangers aan de mechanische
constructie worden gesteld, moet men bij FM-ontvangers nog enkele
bijzonderheden beschouwen, die een gevolg zijn, deels van de voor FM
gebruikelijke hoge frequenties, deels van de andere modulatiemethode.
De versterking van het middenfrequente gedeelte is vrij groot.
Daarom moet men bijzonder waken voor ongewenste terugkoppelingen.
Een parasitaire terugkoppeling zou oorzaak kunnen zijn van oscilleren.
Doch een terugkoppeling, die daarvoor niet groot genoeg is, kan toch
reeds oorzaak zijn, dat de resonantiekrommen scheef worden en in
het doorlaatgebied niet vlak blijven. Dit maakt het noodzakelijk, de
schermrooster- en anodevoedingsleiding vlak bij de buisvoeten te ont
koppelen. De impedanties van de toevoerleiding en van de electrolytische condensatoren in het voedingsgedeelte zouden anders groot
genoeg kunnen zijn om ongewenste koppelingen te veroorzaken. Ook
de toevoerleidingen voor de automatische sterkteregeling moeten goede
afvlakking bezitten.
De gloeistroomleidingen vormen een verbinding tussen alle buizen
en kunnen daardoor ook koppelingen veroorzaken. Het is daarom
raadzaam, deze leidingen tegen het chassis aan te leggen en zo nodig
ontkoppelcondensatoren aan te brengen.
Bij de bespreking van het oscillatorgedeelte is reeds gewezen op
microfonisch effect. Behalve de variabele condensator behoren ook de
andere onderdelen van de oscillator zo te worden gemonteerd, dat me
chanische trillingen worden voorkomen. Het verdient daarom aanbe
veling, het gehele oscillatorgedeelte verend op het chassis te plaatsen.
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14. De gecombineerde AMsFMsontvanger
Daar een FM-ontvanger grotendeels dezelfde onderdelen bevat als
een AM-ontvanger, is het niet economisch twee afzonderlijke ont
vangers te bezitten; men zal de voorkeur geven aan een combinatieontvanger, waarbij men aan de golflengteschakelaar een stand voor de
FM-band toevoegt.
De omschakeling van het hoogfrequente deel geschiedt op de nor
male wijze. Het middenfrequentgedeelte, dat bij alle AM-banden on
veranderd bleef, moet voor FM echter ook worden omgeschakeld,
omdat daarbij een hogere middenfrequentie, een grotere bandbreedte
en in de regel een versterkertrap meer nodig zijn. Men schakelt ge
woonlijk de m.f.-transformatoren zowel primair als secundair in serie,
zoals fig. 14 aangeeft. Dan behoeft men hierin niet om te schakelen.
Voor de betrekkelijk lage middenfrequentie, die bij AM optreedt, is
de impedantie van de kringen, die op de betrekkelijk hoge midden
frequentie, die bij FM ontstaat, zijn afgestemd, een kleine impedantie
en omgekeerd. Een bezwaar is, dat de capaciteit van de „bovenste”
kring tegen „aarde” parallel aan de „onderste” kring staat. Men
plaatst nu de AM-kringen onder en de FM-kringen boven, omdat de
capaciteit, die in de AM-kringen is opgenomen, groter is dan de
capaciteit, die in de FM-kringen is aangebracht. De extra-versterkertrap, de begrenzer, de frequentiedetector en het netwerk voor „deemphasis” worden uitgeschakeld bij AM-ontvangst.
Bij FM zal men gewoonlijk de spanningen voor de automatische
sterkteregeling anders willen verdelen voor de verschillende buizen,
dan bij AM. De hiervoor nodige omschakelingen bieden geen bij
zondere moeilijkheden.
Onder VII.D wordt een dergelijke combinatie-ontvanger beschreven.
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Fig. 14. Een middenfrequenttrap van een
combinatie-ontvanger voor FM en AM.

VI. ONDERDELEN VOOR ONTVANGERS
EN VERSTERKERS
A
MATERIALEN VOOR ONDERDELEN
Dit gedeelte bedoelt een overzicht te geven van die materialen, welke
wegens hun electrische eigenschappen bij de samenstelling van de
radio-onderdelen worden gebruikt.
1. Geleidend materiaal
In de practijk is het gebruikelijk de materialen naar hun geleidingsvermogen in twee groepen te verdelen, nl. geleidend materiaal en
isolatiemateriaal. Geleidend materiaal kan weer in twee groepen worden
gesplitst, nl. goede geleiders en weerstanimateriaal.
Van de goede geleiders vinden we de voornaamste electrische eigen
schappen vermeld in Tabel i.
Over de toepassing, speciaal voor onderdelen, kunnen we hier het
volgende vermelden.
a. Koper
Dit wordt in hoofdzaak vanwege zijn lage specifieke weerstand voor
electri che geleiders gebruikt, in de regel in draadvorm met ronde
doorsnede. Het wordt door trekstenen op de gewenste diameter geTabel 1. Goede geleiders
Temp.-coëff.
van de
weerstand
bij 20 °C
x io-3

Coëff. v.
therm. ge
leid. in
W/cm °C1

1,724

3,93

3,88

6,76

2—7

1,2

1083
920

4,9
4,2
3,81

2,03
0,64
4,19
0,6

660
231,9
960,5
1452

Materiaal

Soort.
gew.

Spec. weerst.
bij 20 °C in
ohm-cm
x io-6

Koper
Messing
(66 % Cu
+ 34 % Zn)
Aluminium
Tin
Zilver
Nikkel

8,89
8,47

2,828

2,7
7,3
10,5

8,85

xx,5
1,629
10

5,o

Smeltpunt
in °C

1 De coëfficiënt van thermische geleidbaarheid is een materiaalconstante, die
het warmtetransport door het materiaal aangeeft, nl. het aantal watts, dat wordt
getransporteerd bij een weglengte van 1 cm, een doorsnede van 1 cm2 en een
temperatuurverschil van 1 °C.
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trokken en afgewerkt. Als montagedraad wordt het steeds vertind om
oxydatie van de oppervlakte te voorkomen, waarna het in vele gevallen
nog van een isolatielaag wordt voorzien, bv. omsponnen met katoen
of zijde, soms papier, of voorzien van een isolatielak (zg. emaildraad)
ofwel voorzien van rubber of podur.
Een belangrijke toepassing vindt koper als wikkeldraad voor
transformatoren en spoelen. Voor transformatoren wordt meestal email
draad toegepast (althans zolang met niet al te hoge spanningen wordt
gewerkt). Voor hoogfreq ïentspoelen wordt vaak, om de hoogfreq rentverliezen geringer te maken, zg. litzedraad gebruikt, waarbij een aantal
tevoren geëmailleerde koperdraden tezamen worden „geslagen”. Ook
voor soepele snoeren (bij beweeglijke aansluitingen) worden een aaital
dunne draadjes samengeslagen. Emailleren wordt in dit geval achter
wege gelaten. Wel wordt het, evenals normaal montagedraad, tevoren
vertind.
b. Messing
Dit wordt voor onderdelen veel minder gebruikt, omdat zijn specifieke
weerstand hoog is. Alleen wanneer tevens hoge eisen worden gesteld
aan mechanische stevigheid komt messing in aanmerking, bv. voor
platen in variabele condensatoren.
c. Aluminium
Dit materiaal is zeer licht en gemakkelijk te bewerken. Daarom wordt
het veel voor onderdelen gebruikt. Bussen voor spoelen en electrolytische condensatoren, onderdelen van trimmers en variabele conden
satoren worden veel van aluminium geconstrueerd. In folievorm wordt
het ook als gewikkelde electrode in electrolytische condensatoren
gebruikt.
d. Tin
Vrijwel uitsluitend toegepast als tinfolie in gewikkelde condensatoren
(electrolytische en papier).
e. Zilver
Dit is weliswaar duur, maar electrisch hoogwaardig materiaal. De
verwerkingsmethoden zijn er steeds op gericht, het gebruik zo zuinig
mogelijk te doen zijn.
Het kan worden opgedampt als electrode op micaolaatjes (micacondensatoren) of vloeibaar geschreven (keramische condensatoren) of
electrolytisch worden aangebracht op koperdraad (voor hoogfreq ïentdoeleinden) of op contacten van schakelaars ter verlaging van de overgangsweerstand.
ƒ. Nikkel
Dit wordt slechts zelden voor normale onderdelen toegepast, doch is
wel belangrijk als samenstellend materiaal voor diverse soorten weerstanddraad.
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Tabel 2.

Materiaal

Constantaan

Weerstandmateriaal

Soort.
gew.

Spec.
weerst. bij
20 °C in
ohm-cm
6
X io—

Temp.|
coëff. v/d v.Coëff.
therm. Smelt-•
weerst. geleid,
m
in punt
°C
bij 20 °C W/cm °C
X IO-3

8,9

49

0,02

40

0,03

0,218

1210

!
Nickelin

Manganin

8,5

45

0,02

0,63

Chroomnikkel
(= ijzervrij)
Nichroom
(met ijzer)

8,4

106-109

0,11

0,136

1400

8,25

113

0,17

0,132

1350

Nieuwzilver
(= nikkelzilver)
Isabellin

8,72

27/7

0,26

o,33

IIIO

7/97

50-60

—0,02

0,33

940

Monel

8,8

0,25

1300

48

i/9

910

a
i

1350

c
Samenstelling

55 % Cu;
1 45 % Ni.
67 % Cu;
30-31% Ni;
2-3 % Mn.
84 % Cu;
12 % Mn;
4% Ni.
80% Ni;
20 % Cr.
65 % Ni;
12 % Cr;
1 23 % Fe.
1 64 % Cu;
18 % Zn;
; 18% Ni.
1 83 % Cu;
15 % Mn;
2% Al.
, 67% Ni;
i 30 % Cu;
; 1,4 % Fe;
1 % Mn.

g. Weerstandmateriaal
De belangrijkste soorten weerstandmateriaal vinden we in Tabel 2.
De gebruikelijke toepassingsvorm is draad, dat op kokers van isolatie
materiaal (glas of keramiek) tot draadweerstanden wordt samengesteld.
Er zijn drie groepen draadweerstanden, die ieder hun speciale eisen
stellen aan het weerstandmateriaal, nl.:
ie. precisieweerstanden voor meetapparatuur;
2e. instelbare (aftakbare) weerstanden;
3e. weerstanden voor groot vermogen (emailweerstanden).
2. Isolatiemateriaal
Dit kunnen we onderverdelen in twee grote groepen, nl. natuurlijke
en kunstmatige isolatiematerialen. Elk van deze groepen kan weer
worden verdeeld in anorganische en organische stoffen.
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ia. Natuurlijke anorganische isolatiematerialen zijn bv. mica, marmer,
kwarts.
ib. Natuurlijke organische isolatiematerialen zijn bv. zijde, hars, was,
diverse oliesoorten, zoals toegepast in oliepapier en olielinnen.
2a. Kunstmatige anorganische stoffen zijn glas, keramiek, enz.
2b. Kunstmatige organische stoffen zijn paraffine, celluloid, polystyreen,
enz.
Een andere verdeling richt zich naar de aard van de toepassing
in laagfrequent- en hoogfrequentisolatiemateriaal.
Zo worden was, paraffine, papiei, hardpapier, podur, compound enz.
vrijwel uitsluitend gebruikt voor het isoleren van laagfrequente wissel
spanningen of gelijkspanningen.
Daarentegen lenen zich glas, mica, porcelein, kwarts, keramiek,
polystyreen bij uitstek voor het isoleren van hoogfrequente spanningen,
omdat de daarbij optredende diëlectrische verliezen (aangegeven door
de verliesfactor tg ó) acceptabel zijn in tegenstelling tot die van de
eerstgenoemde groep.
Tabel 3 (Hz. 265) geeft een overzicht van de voornaamste eigen
schappen van de meest gebruikte isolatiematerialen.
3. Hoogfrequent magnetisch materiaal
Het meest bekende magnetische materiaal is ijzer. Voor gebruik bij
lage frequenties komt het voor als weekijzer of als magneetstaal en
wordt o.a. toegepast in relais en luidsprekers.
De i i het magnetische circuit optredende wervelstroomverliezen zijn
evenredig met de factor
d2
(1)

/2ï’

waarin: ƒ = frequentie;
d = dikte van het magnetische materiaal;
0 = soortelijke weerstand.
Voor die toepassingen, waar de verliezen moeten worden beperkt,
verdeelt men het magnetische circuit in parallel lopende circuits met
kleine doorsnede, de zg. lamellen, o.a. bij transformatoren.
Uit (1) volgt, dat de verliezen toenemen evenredig met het kwadraat
van de frequentie. Voor gelijke verliezen moet dus de dikte d omge
keerd evenredig met de frequentie worden verkleind. Dit heeft geleid
tot het toepassen van de zg. „poederijzerkennn”. Deze bestaan uit
zeer fijne metaalkorrels, welke zijn voorzien van een isolerend huidje
en zijn samengeperst tot een conglomeraat met zeer grote dichtheid.
Hierdoor blijven de verliezen, ook bij hoge frequenties, nog vrij ge
ring, maar tevens is de permeabiliteit sterk verminderd, omdat de
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metaalkorrels zijn gescheiden door
isolatiemateriaal, dat zich als
„luchtspleten” gedraagt.
Jarenlang is van dit materiaal
een dankbaar gebruik gemaakt en
nog steeds wordt het voor vele
doeleinden toegepast.
Bij al deze verbeteringen heeft
het doel voorgestaan, de wervel stroomverliezen te verminderen
door verkleining van de factor d.
Een ander middel is echter ver
groting van de factor p, de soorte
\
lijke weerstand van het materiaal.
Met magnetische ijzerlegeringen
\ ..
komt men echter niet ver genoeg
in deze richting. Men is daarna Fig. i. Ferroxcube onderdelen voor
een m.f.-bandfilter, geplaatst op
overgegaan tot het onderzoek van
millimeterpapier.
niet-metallische magnetische stof
fen. Een belangrijke groep hierbij zijn de ferrieten. Dit zijn ijzeroxyden, die een hoge soortelijke weerstand bezitten. De algemene
formule hiervoor is MFe204, waarin M een tweewaardig metaal voor
stelt. Men kent bv.:
ferroferriet Fe304 (magnetiet);
cupriferriet CuFe204;
loodferriet PbFe204.
In de practijk wordt thans toegepast het zg. „ferroxcube", een ferriet bestaande uit zg. mengkristallen. De voordelen van dit materiaal
zijn de hoge permeabiliteit en lage hysteresisverliezen.
Al deze eigenschappen maken het mogelijk, spoelen en bandfilters
met zeer geringe afmetingen te construeren, terwijl niettemin de
kwaliteit zeer goed blijft. Fig. i geeft een in druk van de grootte der
ferroxcube onderdelen in een modem m.f.-bandfilter.

B
WEERSTANDEN
1. Inleiding
De weerstanden, die in de radiotechniek worden gebruikt, kunnen,
naar het gebruik, dat men ervan maakt, worden verdeeld in:
а. vaste weerstanden, eventueel met een of meer vaste aftakkingen;
б. weerstanden met instelbare aftakkingen, met een of meer aftakkingen,
die éénmaal naar verkiezing kunnen worden ingesteld;
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c. variabele weerstanden en potentiometers, die steeds naar behoefte
kunnen worden ingesteld.
Naar de constructie kan men ze verdelen in:
i* massaweerstanden, waarbij het gehele weerstandslichaam deel uit
maakt van een stroomkring;
2. oppervlakteweerstanden, waarbij een betrekkelijk dunne laag van
weerstandmateriaal op een drager van een ander, isolerend, mate
riaal is aangebracht;
3. draadweerstanden, waarbij een draad met een hoge soortelijke weer
stand op een geschikte drager is gewikkeld.
Bij de constructie en het gebruik moet men letten op de volgende
eigenschappen.
Electrische eigenschappen:
a. de bij kamertemperatuur gedefinieerde nominale weerstandswaarde;
b. de tolerantie in de waarde van de weerstand;
c. het toelaatbare vermogen als functie van de omgevingstemperatuur;
d. de temperatuurscoëfficiënt;
e. de maximale bedrijfsspanning;
ƒ. de afhankelijkheid van de weerstand van de spanning;
g. de ruisspanning;
h. de afhankelijkheid van de weerstand van het vermogen.
Mechanische eigenschappen:
tril- en schoksterkte, aftrekkracht van de aansluitdraden.
Klimatologische eigenschappen:
bestandheid tegen vocht en tegen tropische omstandigheden.
2. Massaweerstanden
De massaweerstanden bestaan gewoonlijk uit een cilindervormig
persstukje van een geleidend poeder, vermengd met kleipoeder, met
aan beide uiteinden centraal ingeperste aansluitdraden, dat wordt
gebakken. De variatie in de persmassa en de spreiding bij het bakken
leidt tot grote toleranties. Daarom is dit type weerstand alleen ge
schikt voor fabricage van zeer grote aantallen met verschillende
waarden van de weerstand, die zo worden gekozen, dat zij, met de
gegeven tolerantie bij de fabricage, een aaneengesloten reeks vormen.
Wanneer het bv. mogelijk is, massaweerstanden te maken met een
tolerantie van ± 10 %, dan worden deze in een weerstandsreeks met
ongeveer 20 % opklimmende nominale waarden geleverd, met een
tolerantie van 10 %. Door de grote aantallen kan dan practisch zonder
uitval worden gefabriceerd. Bezwaren van de massaweerstand zijn de
onmogelijkheid om de weerstand nauwkeuriger af te regelen en de
slechte warmte-afvoer.

;
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Een bijzondere uitvoering van een massaweerstand is de zg. „temco
weerstand”. Het persstukje kan bestaan uit ijzeroxyde (Fe203), dat
tijdens het bakproces overgaat in Fe304. Dit laatste bezit een grote
negatieve temperatuurscoëfficiënt, nl. enkele percenten per °C temperatuursverhoging. De eindvlakken van het persstukje worden door
middel van een chemisch mengsel versterkt. Hierop worden doppen
aangebracht, waarin de aansluitdraden zijn bevestigd (fig. 2). Wegens
de grote negatieve temperatuurscoëfficiënt zijn deze weerstanden zeer
geschikt voor de compensatie van de positieve temperatuurscoëfficiënt
van de gloeidraden van radiobuizen. In ontvangers, waar de gloeidraden der buizen in serie zijn geschakeld (zie hfdst. IV.M.5.b),
plaatst men bovendien een temcoweerstand in serie, waardoor men
kan bereiken, dat de gloeistroom direct na het inschakelen en tijdens het
opwarmen der buizen niet boven de normale waarde stijgt. Zo is bv.
de weerstand in koude toestand (20 °C) 2000 a 3000 Q, doch nadat
er gedurende 2 min een stroom van 100 mA door heeft gevloeid,
hebben zowel de gloeidraden der buizen als de temcoweerstand de
eindtemperatuur bereikt en is de weerstand van deze laatste (bij
130 °C) 220 D. Aan deze eigenschap, de invloeden van temperatuurveran
deringen te compenseren, hebben deze weerstanden hun naam te danken.

Fig. 2. Temcoweerstanden.

270

VI.B.2-3

Traag werkende com
penserende weerstanden
bestaan uit een combi
massa
natie van een massaweerbi —rLTL
a)
stand en een oppervlaktekoud lOOOOfl
R massa
weerstand (fig. 3). Het
warm 250 O
cilindervormige
persFig. 3. a. Traag werkende compenserende
stukje
wordt
gedompeld
weerstand; b. vervangingsschema.
in een koolmengsel, dat
hierop hecht. Het geheel
is een parallelschakeling van twee weerstanden, zoals in fig. 3 is aan
gegeven. In koude toestand is de totale weerstand 3000 Q en vloeit de
stroom grotendeels door de oppervlakteweerstand. Daardoor wordt de
massaweerstand met grote negatieve temperatuurscoëfficiënt ver
warmd, doch dit vraagt meer tijd dan wanneer de volle stroom door de
massaweerstand vloeide. In opgewarmde toestand wordt de totale
weerstand bepaald door die van de laatste.
Ropp.-«aoon

Ropp.

I

3. Oppervlakteweerstanden
Twee bezwaren van de massaweerstand, nl. de slechte warmte-afvoer
en het ontbreken van een afregelmogelijkheid, ondervindt men niet
bij de oppervlakteweerstanden.
a. Het type oppervlakteweerstand, dat het meest wordt gebruikt,
is de zg. „mengselkoolweerstand” of „geschreven koolweerstand”. Als
drager neemt men een keramisch buisje. Dit geeft goede isolatie, is
mechanisch voldoende sterk, goed bestand tegen temperatuursvariaties,
bestand tegen slijpen (van belang met het oog op de afregeling van de
weerstand), terwijl de koollaag er goed op hecht.
Het keramisch mengsel voor deze buisjes wordt door een cilinder
vormige opening geperst, ter lengte van ongeveer 20 cm. De geperste
buisjes worden op twee roterende walsjes gelegd, terwijl een derde walsje
met inrilmessen in het nog zachte buisje wordt gedrukt. Op de plaatsen,
waar de rillen ontstaan, kan het buisje later gemakkelijk in stukken
worden verdeeld. De buisjes worden vervolgens gebakken en schoongebrand om vet en stof te verwijderen, die hinderlijk zouden zijn voor
het aanbrengen van de koollaag. De koollaag, bestaande uit een mengsel
van klei, grafiet en een kleverig bindmiddel, wordt op de lange buizen
„geschreven”. Terwijl de buis om zijn as draait, loopt een schrijfwieltje, gedompeld in het koolmengsel, van het ene uiteinde van de
buis naar het andere. Na beschreven te zijn wordt de buis in een
zuurstofvrije omgeving gebakken, waarbij vluchtige stoffen worden ver
wijderd en de klei vast bakt. De koollaag wordt mechanisch beschermd
door het geheel te dompelen in lak, die vervo’gens wordt gedroogd.
Vervolgens wordt de buis bij de inrillingen in stukjes gebroken,
aan beide einden voorzien van doppen, die door de laklaag heen
voldoende contact maken met de koollaag. Dit contact wordt nog
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bevorderd door deze doppen te dompelen in
een heet tinbad. Bij het afkoelen krimpt dan
//
de dop stevig op de drager vast. Hierna
7
volgt het sorteren op de weerstandswaarde in
groepen. Dit is nodig wegens de spreiding in
rde koolmengsels.
Om de gewenste waarde van de weerstanden
te verkrijgen met kleine toleranties kan de
weerstand worden afgeregeld door het zg.
„beitelen”, d.i. het schroefvormig wegslijpen
van de koollaag, waardoor een langere kooi
weg en dus een grotere weerstand ontstaat
tussen de beide uiteinden. De verhouding
4. Koolweerstanden
tussen de weerstand na het beitelen en de Fig.
voor i, 7, en 7-, W.
oorspronkelijke weerstand wordt beitelfactor
genoemd en kan 100 a 300 bedragen.
Tijdens het wegslijpen wordt de weerstand doorlopend gecontroleerd
op een ohmmeter. Het slijpsel wordt verwijderd, waarna de weerstand
van een gekleurde laag wordt voorzien, waarop de waarde van de weer
stand, typenummer enz., worden gestempeld.
Tegenwoordig worden in hoofdzaak drie typen van deze weerstanden
gemaakt, nl. voor 1, l/2 en V4 W toelaatbare continue belasting (fig. 4).
Kortstondig, bv. bij het inschakelen van een apparaat, mag de dubbele
nominale belasting worden toegelaten. Met deze drie typen kan men
aan vrijwel alle behoeften bij radio-ontvangers en versterkers voldoen.
Het is gewenst, te kunnen beschikken over een aaneengesloten reeks
van waarden der weerstanden. Legt men deze waarden ongeveer 20 %
uiteen en laat men een tolerantie van 10 % toe, dan is er bij het fabri
ceren van grote aantallen geen uitval. De nominale waarden der weer
standen zijn tegenwoordig 10, 12, 15, 18, 22, 27, 33, 39, 47, 56, 68,
82, 100 H en deze waarden, vermenigvuldigd met opvolgende machten
van 10. Tabel 4 bevat enkele gegevens der gebruikelijke weerstanden.
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Tabel 4.
Vermogen (W)
Lengte (mm)
Diameter (mm)
Gewicht (g)
Weerstand

I
0,25
11

4
1,2
10 O—2,2 MO

o,5
17

4
i,4
15 Q—4,7 MD

i

34
4
2

39 H—10 MO

Lengte der aansluitdraden: 30 mm.
De maximaal toelaatbare spanning V wordt enerzijds bepaald door
het toelaatbare vermogen V2IR, anderzijds door de toelaatbare spanning
over de slijpgroef. Voor 1 W-weerstanden is deze spanning hoogstens
550 V, voor de 1j2 W- en V4 W-weerstanden hoogstens 360 V.
I

|
;
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Het is algemeen gebruikelijk, koolweerstanden niet boven 75 % van
de nominaal toelaatbare belasting te gebruiken, teneinde enige reserve
te hebben in verband met netspanningsschommelingen, toleranties in
de schakeling, enz. De temperatuurscoëfficiënt van de weerstand is
ongeveer — 0,1 %. De maximale temperatuur, die onder de on
gunstigste omstandigheden op de warmste plaats van het weerstandslichaam mag optreden, is 120 °C. Bij hogere temperatuur wordt door
de negatieve temperatuurscoëfficiënt de weerstand steeds lager, waar
door, bij constante spanning, het vermogen steeds stijgt en tenslotte
de koollaag verbrandt.
6. Een tweede type oppervlakteweerstand is de zg. „opgedampte
koolweerstand”. Hierbij wordt dezelfde keramische drager als hiervoor
beschreven in een koolwaterstofgas gebracht bij een temperatuur van
ongeveer 1000 °C, waarbij het gas wordt ontleed en de kool zeer fijn
verdeeld als grafiet neerslaat op de drager. Deze zuivere koollaag bezit
betere eigenschappen dan het koolmengsel van de geschreven weerstand,
waar de bijmengsels een ongunstige invloed uitoefenen. Het toelaat
bare vermogen bedraagt V12 W per cm2 oppervlak.
Tabel 5 bevat enkele gegevens der gebruikelijke weerstanden van
dit type.
Tabel 5.
Vermogen (W)
Lengte (mm)
Diameter (mm)
Weerstand

Vs

lU

Va

12

17
3,5

24

4,5

6

48
8

110 D—

110 D—

110 D—

110 Q—

0,39 MD

0,62 MD

1 MD

i,6 MO.

2,5
no n—
0,24 Mn

2
34

Weerstandstoleranties: ± 10, 5, 2 of 1 %.
Maximaal toelaatbare bedrijfsspanning: Vs en 1U W:
V2 en 1 W:

500 V;
750 V;
1000 V.
2 W:
Toelaatbare bedrijfstemperatuur: bij weerstanden met ± 1 % tole
rantie: 100 °C; bij de overige weerstanden: 125 °C.
Verandering van de weerstand bij belasting: bij toenemende belasting
neemt de weerstand af; doch bij maximale belasting minder dan 2 %.
Verandering van de weerstand bij plotselinge spanningsverandering:
bij een plotselinge toename van de spanning neemt de weerstand af;
bij een toename tot de maximaal toelaatbare spanning minder dan 0,5 %.
Temperatuurscoëfficiënt: —0,3 Xio-3 per °C (dit is ongeveer een
factor 10 kleiner dan bij de mengselkool weerstanden).
Ruis: deze is het gevolg van fluctuaties in het meer of minder goed
contact tussen de kooldeeltjes, veroorzaakt door uitzetting door de
warmte-ontwikkeling bij stroomdoorgang, of door variërende isolatie
bij spanningsveranderingen. De ruis wordt uitgedrukt in pVfV (de
ruisspanning gedeeld door de aangelegde gelijkspanning), gemeten bij
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Fig. 5. Meting van de ruisspanning van een weerstand.
te onderzoeken
weerstand; i?2. ruisvrije weerstand; /?3. ruisvrije weerstand met grote waarde;
F. versterker (ca 80 dB).

Fig. 6. Koolpotentiometers.
de maximaal toelaatbare spanning, bv. met de schakeling volgens
fig. 5* Voor opgedampte koolweerstanden met een zuivere koollaag
bedraagt de ruis 1 tot 1,5 ^V/V.
c. Glas-koolweerstanden zijn mengselweerstanden, waarbij het meng
sel een bij lage temperatuur smeltend email bevat, die op de drager
wordt ingebrand. Daardoor is de toelaatbare belasting hoger, nl. 1/4 tot
V2 W per cm2. Men maakt deze weerstanden in verschillende uit
voeringsvormen, o.a. voor kunstantennes in de zendertechniek, waar
zij met lucht .of water worden gekoeld. Voor dit doel maakt men ze
voor grote belastingen, tot 15 kW.
d. De allergrootste weerstanden zijn te bereiken met metaalweerstanden. Deze worden gemaakt door een metaal in vacuum te ver
stuiven of te verdampen en te laten neerslaan op de drager. Deze weer
standen zijn zeer gevoelig voor atmosferische invloeden en worden, in
glazsn buisjes ingesmclten, alleen voor laboratoriumdoeleinden gebruikt.
e. Koolpotentiometers. Bij koolpotentiometers wordt hetzelfde meng
sel, waarmee de geschreven koolweerstanden worden gemaakt, met be
hulp van een mal als een cirkelvormige schijf op een isolerende plaat
aangebracht. De gewenste waarde van de weerstand verkrijgt men door
de koollaag te polijsten. Daardoor verkrijgt men tevens een mooi hard
en glad oppervlak voor het afneemcontact, c’at eveneens uit kool be
staat (fig. 6). De weerstandslaag is geïsoleerd van het metalen huis,
Radiotechniek III — : <

274 VI.B.3
waarin het verende afneemcontact is bevestigd, dat op de koollaag
rust. Dit contact is eveneens geïsoleerd van de as.
De holle as maakt het mogel.jk, de potentiometer samen te bouwen
met andere constructie- en schakelelementen.
Deze koolpotentiometers worden gebruikt als sterkteregelaar en toonregelaar in ontvangers en versterkers (zie hfdst. IV). Het toelaatbare
vermogen is 0,25 W bij 20 °C en 0,15 W bij 70 °C. Deze waarden
gelden voor potentiometers met een lineair verloop van de weerstand
als functie van de draaiingshoek. Bij een logarithmisch verloop zijn
deze waarden resp. 0,2 en 0,1 W.
Het verloop van de weerstand als functie van de draaiingshoek kan
men regelen door verschillende mallen te gebruiken, die achtereen
volgens verschillende delen van het oppervlak van de drager vrij
laten, waarop koolmengsels van verschillende samenstelling worden
gespoten. Door op een punt van de omtrek van de koollaag een extra
contact aan te brengen kan men een vaste aftakking maken. In fig. 7
is voor verschillende typen het verloop van de weerstand als functie
van de draaiingshoek a uitgezet. De totale slag is ongeveer 2950.
Voor een lineaire potentiometer is de weerstand R = R0 -j- k a; voor
een logarithmische potentiometer is R = R0 -f- k log a.
De weerstand R0 is afhankelijk van de overgangsweerstand tussen
het afneemcontact en de koollaag, die afhangt van de contactdruk. Voor
sterkteregelaar wordt gewoonlijk een logarithmische potentiometer ge
bruikt (zie hfdst. IV). Op de waarde van de weerstand, die varieert
van 5 a 500 Ü tot 10 000 Q
h 2 Mü, laat men een
tolerantie toe van 10 a
20 %.
De toelaatbare bedrijfsspanning wordt bepaald
door het toelaatbare ver
mogen en door de kruipwegen, en is hoogstens
500 V. In vele gevallen
wordt de potentiometer
samengebouwd met de netschakelaar (in dat geval is
de draaiingshoek 2950 plus
250 voor de schakelaar).
In verband hiermee is een
proefspanning van 2000 V
vereist tussen de stroomvoerende delen en het
huis.
o 30 PO 90 120 150 180 2io 240 270 295° De bedrijfstemperatuur
Fig. 7. De weerstand als functie van de draaiings mag hoogstens 70 °C be
dragen.
hoek voor verschillende koolpotentiometers.
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Een bijzonder kleine koolpotentiometer, die in de bedieningsknop
kan worden ondergebracht en daardoor geen extra ruimte vraagt, is
afgebeeld in fig. 8; de constructie is aangegeven in fig. 9. De diameter
van deze „dwergpotentiometer” is slechts 18 mm; de hoogte 7 mm.
Het toelaatbare vermogen is Vs W.

Fig. 8. Dwergpotentiometer.
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Fig. 9. Constructie van de dwergpotentiometer. 1. knop; 2. koollaag; 3. loper;
4. sleepring; 5. bevestigingsnok; 6—7. uiteinden van de weerstand; 8. middencontact.
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4. Draadwcerstandcn
a. Gelakte draaiweerstanden
Draadweerstanden (fig. 10) kunnen met groter nauwkeurigheid worden
gefabriceerd dan de tot nog toe besproken typen weerstanden. Ook is,
bij gelijke afmetingen, het toelaatbare vermogen groter. Ze zijn even
wel duurder, dus alleen dan economisch verantwoord, als grote nauw
keurigheid of grote belasting zijn vereist.
Men wikkelt de weerstanden gewoonlijk van een der drie volgende
draads gorten.
a. Nichroomdraad; dit heeft een hoge soortelijke weerstand, nl.
io-4 f^-cm (d.w.z. de weerstand van een draad met 1 mm2 doorsnede,
1 m lang, is 1 Q); de temperatuurscoëfficiënt (AR/R per °C) is
0,11 X 10 3 tot 0,4 Xio-3, afhankelijk van de bijmengsels.
6. Constantaandraad; soortelijke weerstand 0,5x10 4 f^-cm; tem
peratuurscoëffiënt cngeveer 0,1 X 10 3.
c. Manganin draad; soortelijke weerstand 0,4 X io-4 £2-cm; tempe
ratuurscoëfficiënt ongeveer ioxio-6.
De laatste twee soorten worden, daar ze schaars en duur zijn, alleen
gebruikt voor precisieweerstanden voor meetapparaten enz.

Fig. 10. Gelakte draadwesrstanden.
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De draad wordt door diamantstenen op de juiste diameter getrokken.
De eigenschappen van de weerstand hangen in sterke mate af van de
hierbij optredende rek. Het is noodzakelijk, de draad na het trekken
zacht uit te gloeien.
Men kan de weerstand berekenen uit
R = -i)De^,
waarbij D de diameter en l de lengte van de drager, S de spoed en g
de soortelijke weerstand voorstelt (l/S is het aantal windingen).
Als drager gebruikt men dikwijls een glazen buis. De uiteinden van
de weerstandsdraad worden stevig verbonden met de aansluitdoppen,
die zo zijn gevormd, dat de lucht vrij door het inwendige van de buis
kan stromen. Door deze luchtstroming wordt de weerstand gekoeld.
De weerstand wordt bedekt met een lak, die bij hoge temperatuur
wordt gebakken. Daardoor wordt de draad beschermd tegen atmos
ferische invloeden en blijven de draden ook bij grote belasting op
hun plaats. Vooral bij dunne draad, die voor grote waarden van de
weerstand nodig is, is dit van belang.
Deze weerstanden worden gemaakt voor 1,5, 3 en 5 W. Dit zijn de
maximale vermogens, die blijvend toelaatbaar zijn bij normale om
gevingstemperatuur. Gedurende korte tijd, bv. bij het inschakelen van
een apparaat, mag de belasting hoger zijn. Is de omgevingstemperatuur
hoger dan normaal, dan mag de belasting niet hoger zijn dan die,
waarbij de temperatuur van de weerstand 130 °C wordt. De maximaal
toelaatbare omgevingstemperatuur is 70 °C.
Deze weerstanden zijn verkrijgbaar van 5,6 f2 tot resp. 3900, 8200 en
18000 f2 voor de drie genoemde vermogens. De diameter is 13 mm,
de lengte resp. 18, 29 en 46 mm.
b. Geëmailleerde draadweerstanden
Geëmailleerde draadweerstanden (fig. 11) kunnen zwaarder worden be
last dan die van de juist beschreven soort. Daar de uitzetting van glas
niet gelijkmatig is, neemt men voor deze weerstanden een keramische
drager, die bovendien bij grotere afmetingen niet zo breekbaar is.
De keramische buizen worden, evenals bij de koolweerstanden, op een
pers gevormd en vervolgens gestookt. Vervolgens wordt de buis met
de weerstanddraad bewikkeld. De draadeinden worden op stevige
hulpbeugels gelast. Daarna wordt het emailmengsel aangebracht en bij
zeer hoge temperatuur gebakken, zodat de draad niet meer kan ver
schuiven en het geheel een glad, glanzend ui terlijk krijgt. De grootste
soorten worden nog van extra zware bevestigingsbeugels voorzien.
De toelaatbare temperatuur bij belasting is ongeveer 350 °C zonder
schade aan de weerstand te veroorzaken. De toelaatbare belasting is
1,2 W/cm2, dus veel hoger dan bij de vroeger beschreven, weerstanden.
Voor eenzelfde vermogen zijn daardoor de afmetingen kleiner. Deze
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Fig. 11.

Geëmailleerde draadweerstanden.
weerstanden kunnen ook zonder gevaar voor beschadiging van de oppervlaktelaag bij volle belasting in- en
uitgeschakeld worden.
De geëmailleerde draadweerstan
den sluiten, wat het vermogen be
treft, aan bij de gelakte draadweer
standen. Ze worden gemaakt voor
vermogens van 6 tot 400 W. Tabel 6
geeft als voorbeeld de gegevens van
drie verschillende typen.

—1

o
o

Fig. 12. Geëmailleerde draadweerstand met instelbare aftakking.
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Tabel 6.
Toelaatbaar
vermogen
6W
40 W
400 W

Maximale
bedrijfsspanning

Weerstand
max.
min.

300 v
2 400 v
12 000 v

2Ü
10 n

I

1n

5 000 n
45 000 n
280 000 n

Lengte

Diameter

30 mm
100 mm
400 mm

7 mm
12 mm
32 mm

Deze geëmailleerde weerstanden komen ook voor in een uitvoering
met een instelbare aftakking (fig. 12). Hiertoe is in de emaillaag een
uitsparing gelaten, die het mogelijk maakt, een losse, verschuifbare
beugel aan te brengen.

j
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De tolerantie van de weerstand is ± 5 of 10 %. De maximaal toe
laatbare temperatuur is 370 °C bij een omgevingstemperatuur van
70 °C. De tempcratuurscoëfficiënt is ± o,i5Xio-3. Een kortstondige
overbelasting is toelaatbaar; 20 zal het io-voudige vermogen ge
durende enkele secunden geen schade veroorzaken. Bij instelbare
weerstanden kan de plaatselijke belasting bij verschillende belasting
verschillend zijn. De genoemde maximaal toelaatbare temperatuur mag
echter nimmer worden overschreden.
De maximale spanning mag
ie. de waarde \/R W'nominaal niet overschrijden;
2e. bij instelbare weerstanden hoogstens 10 V per mm wikkellengte en
bij niet-instelbare weerstanden hoogstens 30 V per mm wikkel
lengte bedragen.
De laagste waarde van ie. en 2e. is beslissend,
c. Precisie-draadweerstanden
Precisie-draadweerstanden (fig. 13) worden gebruikt voor meetdoeleinden, waarbij een hoge mate van stabiliteit, zeer kleine toleranties,
een zeer lage temperatuurscoëfficiënt (bv. 10 X io~6) en een practisch
te verwaarlozen thermo-electromotorische kracht worden vereist. Ze
30
worden o.a. gebruikt voor meet-

Fig. 13. Precisie-draadweerstanden.
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Een hoge mate van stabiliteit
wordt o.a. verkregen door langdurig
en zorgvuldig verouderen, door hardsolderen v;n de mangan'ne weerstrnidraad aan de ccntactelementen
en door hermetische afsluiting met
een geglazuurde keramische buis,
waaraan metalen einikappen zijn be
vestigd. De weerstanden zijn daar
door geschikt voor gebruik in voch
tige en tropische streken, en bestand
tegen een zouthoudende atmosfeer.
De waarden, die voor de weerstan i
Fig. 14. Toelaatbare belasting en
verandering van de weerstand als worden opgegeven, gelden gewocnfunctie van de temperatuur van de lijk bij gelijkstroom, een omgevings
weerstand voor precisie-draadtemperatuur van 20 °C en een be
weerstanden.
lasting van hoogstens 20 % van het
toelaatbare vermogen. In de weer
stan dswaarde is in de regel 15 mm
van de aan luitdraden begrepen. Bij
1
r-P
een langdurige belasting met het aan
gegeven toelaatbare vermogen (gewocnlijk cngeveer 1 W) mag de blij
15
15
15
15
vende weerstandsverandering slechts
zeer klein zijn, bv. 0,015 %. De toe
Fig. 15. Wijze van aansluiten van laatbare bedrijfstemperatuur is on
geveer 50 °C. Bij een omgevings
een precisie-draadweerstand bij
metingen. De klemmen R zijn
temperatuur hoger dan 20 °C moet
stroomklemmen, de klemmen P
men er rekening mee houden, dat de
potentiaalklemmen.
toelaatbare belasting kleiner is. Zie
hiervoor fig. 14.
Bij gebruik als losse standaard verdient het aanbeveling, de weer
standen te monteren in afzcnierlijke metalen doosjes met isolerende
bovenolaat en de aansluitingen te monteren als vierpool, zoals fig. 15
aan geeft. Hierin zijn R stroomklemmen en P potentiaalklemmen.
Het gebruik van deze weerstanden wordt toegelicht in Deel 7b, hfdst. II.

c
VASTE CONDENSATOREN
1. Inleiding
In deze paragraaf zullen wij de verschillende soorten condensatoren
beschouwen, waarvan de capaciteit niet kan worden veranderd en die
daarom, in tegenstelling met de hierna te bespreken condensatoren
met een variabele capaciteit, vaste condensatoren worden genoemd.
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Hierbij komen de constructie, de fabricage en de electrische en mecha
nische eigenschappen aan de orde.
Er zijn vele verschillende soorten vaste condensatoren in gebruik.
Men kan ze het best indelen naar hun diëlectricum, omdat dit in het
algemeen beslissend is voor de electrische eigenschappen, het volume,
het gewicht en de prijs. In dit opzicht onderscheidt men ccndensatoren met als diëlectricum: vacuum, lucht, mica, kwarts, polystyreen,
keramische stoffen, papier en aluminiumoxyde (de zg. electrolytische
condensatoren, waarbij niet de electrolytische vloeistof het diëlectricum
is, doch een dun laagje aluminiumoxyde).
2. Diëlectrische verliezen
Is een condensator aangesloten op een gelijkspanning, dan vloeit er
gewocnlijk een zeer kleine gelijkstroom, die men lekstroom noemt. Men
kan de condensator dus beschouwen als een capaciteit met een weer
stand eraan parallel. Bij condensatoren met vacuum of lucht als dielectricum vloeit de lekstroom alleen door het isolatiemateriaal, dat dient
ter bevestiging van de electroden, en is de lekstroom zo klein, dat men
deze kan verwaarlozen. Ook bij de overige genoemde diëlectrica streeft
men gewconlijk naar een zo klein mogelijke lekstroom; in de regel
kan men deze wel buiten beschouwing laten, uitgezonderd bij de
electrolytische condensatoren. Men kan een condensator, bij aansluiting
aan een gelijkspanning, dus beschouwen als een capaciteit met een
grote weerstand, de zg. isolatieweerstand, parallel.
Sluit men een condensator aan op een wisselspanning, dan vloeit
door de condensator een wisselstroom, waarvan het faseverschil met
de aangelegde spanning afwijkt van het faseverschil, dat men op grond
van de lekstroom bij gelijkspanning zou verwachten. De condensator
gedraagt zich als een capaciteit C, vrijwel gelijk aan de capaciteit bij
gelijkspanning, met een weerstand R parallel, aanzienlijk kleiner dan
de met gelijkspanning gemeten lekweerstand (fig. 16a), en waarvan de
grootte afhangt van de aard van het diëlectricum. Bovendien consta
teert men, dat deze schijnbare parallelweerstand R afhankelijk is van
de frequentie. Een physische verklaring van dit verschijnsel zou ons
te ver voeren. In deze weerstand
treedt energieverlies op (electrische
energie, die in warmte wordt om
gezet). Men noemt dit diëlectrische
verliezen. Voor de schakeling volgens
fig. 16a kan men het admittantiediagram fig. 16b tekenen (zie Deel 2,
hfdst. III). De diëlectrische verliezen
b)
karakteriseert men op de meest pracFig. 16. a. Vervangingsschema
tische wijze door de verlieshoek ö, be voor
een condensator met ver
paald door
liezen; b. admittantiediagram
(2)
tg <5 = 1 /RojC
voor de schakeling a.
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Uit fig. 16b blijkt, dat tg ö de verhouding is van de „wattcomponent1’
tot de „wattloze component” van de stroom. Hoe groter de schijnbare
parallelweerstand R, des te kleiner is tg ö en des te beter is de kwaliteit
van de condensator. Het is wel merkwaardig, dat de schijnbare parallel
weerstand R gewoonlijk varieert met de frequentie en wel voor ver
schillende diëlectrica op verschillende wijze.
3. Eisen, waaraan een condensator moet voldoen
Afhankelijk van het doel, waarvoor men een condensator wil gebruiken,
stelt men verschillende eisen. Deze betreffen:
a. electrische eigenschappen, nl. de capaciteit, de capaciteitstolerantie, de toelaatbare bedrijfsspanning, hetzij gelijk-, hetzij wissel
spanning, en in het laatste geval tevens de frequentie, bij gelijk
spanning de zg. „rimpelspanning” (d.i. een wisselspanning, die even
tueel op de aangelegde gelijkspanning is gesuperponeerd), de toelaat
bare piekspanning gedurende een bepaalde tijd, de minimale en maxi
male toelaatbare bedrijfstemperatuur, de isolatieweerstand, de verlieshoek, de temperatuurscoëfficiënt (d.i. de relatieve capaciteitstoename
zlC/C per graad Celsius), de levensduur;
b. mechanische eigenschappen, nl. de tril- en schoksterkte, de toe
laatbare aftrekkracht en de torsie en de buigbaarheid van de aansluitdraden;
c. klimatologische eigenschappen, nl. vocht- en tropenbestandheid,
o.a. met het oog op schimmelvorming, in sommige gevallen bestandheid in kust-, woestijn- of poolgebieden, tegen zoutnevel, zand, lang
durige koude en insecten;
d. uiterlijke eigenschappen, zoals de kleur, de er op aangebrachte
kentekenen betreffende de capaciteit, de toegelaten spanning, enz. en
de wijze van bevestigen*
De eisen, die men betreffende de genoemde eigenschappen in ieder
voorkomend geval stelt, hangen af van het doel, waarvoor men de
condensator wil gebruiken.
4. Het gebruik van vaste condensatoren
In de radiotechniek gebruikt men vaste condensatoren:
a. in afgestemde kringen en in filters;
b. als koppel- en ontkoppelcondensatoren;
c. als afvlakcondensatoren in voedingsapparaten.
In het onder a. genoemde geval gebruikt men de condensatoren in
combinatie met spoelen. Men wenst dan gewoonlijk geringe diëlectrische verliezen (kleine tg ó), een nauwkeurige capaciteitswaarde (kleine
tolerantie) en een kleine temperatuurscoëfficiënt, terwijl de verlangde
capaciteit gewoonlijk klein is.
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In het onder b. genoemde geval verlangt men in de regel een grote
isolatieweerstand, doch worden aan tg <5 minder strenge eisen gesteld.
De vereiste capaciteit is gewoonlijk vrij groot.
In het onder c. genoemde geval verlangt men op de eerste plaats
een zo groot mogelijke capaciteit en een vrij hoge bedrijfsspanning
met een zekere toelaatbare rimpelspanning.
Na de beschouwing der verschillende soorten vaste condensatoren
en hun eigenschappen kan men voor ieder voorkomend geval zijn
keuze doen.
5. De verschillende soorten vaste condensatoren
en hun eigenschappen
a. Condensatoren met lucht of vacuum als diëlectricum
Condensatoren met lucht of vacuum als diëlectricum veroorzaken vrij
wel geen verliezen (tg ö vrijwel nul) en vrijwel geen lekstroom (isolatie
weerstand vrijwel oneindig groot). De mechanische constructie der
electroden moet robust zijn, daar er geen diëlectricum aanwezig is,
dat stevigheid kan verlenen. De diëlectrische constante van het dielectricum is slechts 1, zodat de afmetingen groot zijn, terwijl de
capaciteit steeds betrekkelijk klein is. Vaste condensatoren met lucht
of vacuum als diëlectricum gebruikt men alleen in zeer bijzondere
gevallen.
b. Condensatoren met kwarts, mica of polystyreen als diëlectricum
Condensatoren met kwarts, mica of polystyreen als diëlectricum ver
oorzaken slechts geringe diëlectrische verliezen. Bij gegeven afme
tingen kan men met deze diëlectrica een redelijke capaciteit verkrijgen.
De isolatieweerstand is zeer groot; de toelaatbare spanning is voor de
meeste gevallen meer dan voldoende.
Kwarts is schaars, duur en moeilijk te verwerken tot dunne plaatjes.
Daarom gebruikt men kwartscondensatoren alleen in bijzondere ge
vallen voor laboratoriumdoeleinden.
Mica vindt men als mineraal, hoofdzakelijk in India. Het hoofd
bestanddeel is Si02. Men splijt het mica tot dunne plaatjes, 20 tot
60 [i dik, die worden gesorteerd naar kwaliteit en dikte. Deze be
werkingen moeten uit de hand geschieden. Alleen de goede kwaliteit
is voor condensatoren bruikbaar. De plaatjes worden tot de gewenste
afmetingen gestampt, waarbij uit de aard der zaak materiaal verloren
gaat. Het opbouwen van de condensator moet geschieden door veel
betrekkelijk kleine plaatjes op elkaar te stapelen. Door al deze nood
zakelijke bewerkingen en de grote uitval wordt het materiaal, dus ook
de condensator, duur.
De micacondensatoren van de beste kwaliteit (waarmee men op de
eerste plaats bedoelt zeer kleine tg <5) worden samengesteld uit zeer
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zorgvuldig gesorteerde plaatjes, waarbij die met zichtbare afwijkingen,
zoals luchtblaasjes, donkere plekken of interferentiekleuren, worden
verwijderd. De plaatjes worden ontvet, waarna de bekleedsels direct
op het mica worden aangebracht door verzilveren in vacuum, zodat
het bekleedsel een geheel uitmaakt met het diëlectricum. Daardoor
worden insluitsels van lucht en vocht voorkomen, waardoor de stabili
teit van de capaciteit zeer groot wordt en tg ó zeer klein.
De opbouw van de condensator blijkt uit fig. 17. Tussen de ver
zilverde micaplaatjes worden, beurtelings aan iedere zijde, koperfolies
ingestoken, die zorgen voor het contact van de bekleedsels met de ter
weerszijden aangebrachte klembeugeltjes, waaraan de aansluitdraden
zijn bevestigd. De waarde van de capaciteit kan worden gecorrigeerd
door de opgebrachte zilverlaag gedeeltelijk weg te nemen. Vervolgens
wordt de condensator geïmpregneerd met was, waardoor insluitsels van
lucht en vocht worden verwijderd. Daarna wordt de condensator ge
woonlijk gedompeld in een vochtwerende massa met een hoog smelt
punt. Ten slotte worden de waarde van de capaciteit en eventueel
verdere kentekenen er op gestempeld (fig. 18).
De voornaamste eigenschappen van dergelijke condensatoren zijn:
capaciteit: van 10 pF tot 0,1 /iF; grotere capaciteiten verkrijgt men
door enige condensatoren parallel te schakelen;
tolerantie van de capaciteit: 0,5 %, 1 % of 2 %, met een minimum
van ± 1 pF;
bedrijfsspanning: 250 of 500 V; isolatieweerstand: > 7500 MD;
verlieshoek: voor C > 1000 pF tg <5 < 4X io~4;
voor C < 1000 pF tg ö < ioxio-4;
temperatuurscoëfficiënt: gemiddeld ± 25x10 6 per °C;
toelaatbare bedrijfstemperatuur: met compoundomhulscl 70 °C; met
geperst omhulsel (kunsthars) 85 °C; afmetingen: voor C < 10 000 pF
ca 6 X 20 X 30 mm3.
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Fig. 17. Opbouw van een kleine micacondensator. De dikte
der plaatjes is sterk vergroot weergegeven.
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Fig. 18. Micacondensatoren.
(Bij de condensatoren met omhulsel
van kunsthars zijn de verlieshoek en
de toleranties van de capaciteit groter
dan bij die met compoun domhuisel.)
Polystyreen wordt als diëlectricum c
voor condensatoren gebruikt in de ^
vorm van folie, dat verkrijgbaar is in
verschillende breedten tot ca 50 cm,
vanaf 10 n dik. Afhankelijk van de
spanning, waarvoor de condensator
is bestemd, wordt het gewikkeld in Fig. 19. Opbouw van een gewik
een of meer lagen op speciaal daar kelde condensator. a,a. bekleedsels;
voor geconstrueerde wikkelmachines.
b,b. diëlectricum; c. kern.
Als bekleedsels worden twee dunne
aluminiumfolies (ca 6 /< dik) tussengevoegd. Deze laatste zijn smaller
dan het diëlectricum. De opgewikkelde folies (diëlectricum met be
kleedsels) noemt men de „wikkel". Op de halve wikkellengte warden
aan elke zijde smalle dunne koperstrippen ingestoken, die aan het
einde van de wikkellengte worden teruggevouwen. Op deze wijze
worden de verbindingen met de bekleedsels verkregen, waaraan de
aansluitdraden kunnen worden gesoldeerd. Een zeer stabiele con
structie verkrijgt men, in dien men de condensator wikkelt op een
kern van glas, keramiek of kunsthars, waarin de aansluitdraden zijn
bevestigd (fig. 19).
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Voor alle op een dergelijke wijze samengestelde condensatoren is
het noodzakelijk, vocht en lucht in de steeds aanwezige holten te
weren om te voorkomen, dat ionisatie in deze holten doorslag zou
inleiden. Daartoe wordt bij de juist beschreven condensator de wikkel
gedroogd en daarna verhit tot een temperatuur, die even boven het
verwekingspunt van het polystyreen ligt. Daardoor krimpen de beide
koppen van de wikkel, die geen aluminiumfolie bevatten, samen en
smelten aaneen (fig. 20). Het binnendringen van vocht is dan on
mogelijk en een duur dichtgesoldeerd metalen, keramisch of glazen
omhulsel is niet nodig. Het polystyreen zelf is vochtafstotend. De
voornaamste eigenschappen van deze condensatoren zijn:

Fig. 20. Gewikkelde polystyreencondensatoren.
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capaciteit: van 1000 pF tot 1 /,iF;
grotere capaciteiten verkrijgt men
door enige condensatoren parallel
te schakelen en deze te plaatsen in
blikken dozen met glazen door
voeringen, die worden dichtgesoldeerd (fig. 21);
tolerantie van de capaciteit:
0,5 %, I %, 2 % of 5 %;
bedrijfsspanning: 50, 250 of
700 V;
isolatieweerstand:
RC > 10 000
• //F;
verlieshoek: tg ö < 5X10 4;
temperatuurscoëfficiënt:
— 150X 10 6 per °C;
toelaatbare bedrijfstemperatuur:
Fig. 21.
Blikken doos, bevattende
60 °C;
enkele parallel geschakelde condensa
afmetingen: bv. 10 000 pF,
toren.
700 V: 0 = 14 mm; l = 33 mm;
0,18 //F, 50 V:
0 = 21 mm; / = 33 mm.
Bij de keuze van het type condensator is de prijs een belangrijke
factor. De prijs van een condensator wordt in hoofdzaak bepaald door
de prijs van het diëlectricum. Om een globaal beeld te krijgen van
de prijs van een condensator beschouwen we de grootheid C V2 (waar
bij C de capaciteit van de condensator in pF voorstelt en V de toe
laatbare bedrijfsspanning in volt). C V2 is bij gelijkblijvende frequentie
een maat voor het wattloze vermogen (practisch het product van
de effectieve waarden van de stroom en de spanning). Verder noemen
we de diëlectrische constante e, het werkzame oppervlak van een be
kleedsel O (in cm2), de afstand der bekleedsels d (in cm), het volume
van het diëlectricum v (in cm3), het gewicht G (in kg), het soortelijk
gewicht y, de toelaatbare veldsterkte F (in V/cm) en de prijs per kg P.
We vinden dan:

~ 0,0884 e O 0,0884 e v
C ---------------- =------- ------;
d
d2
G = y vX 10 3;

Hieruit volgt:

V = F d.
G
y
C V2 ~ 88,4 £ F2 ;
prijs van het diëlectrum
C V2

yP
88,4 e F2

(3)

We willen nu op deze wijze mica en polystyreen vergelijken. Voor
mica is£ = 6^7, 7 = 3, P = f I00>— (voor gestampte en gesorteerde
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plaatjes); voor polystyreen is e = 2,2, y = 1,5, P = f 50,—. Bij de
zelfde toelaatbare veldsterkte vindt men, dat mica bijna 1,5 maal zo
duur is als polystyreen. Polystyreen biedt verder het voordeel, dat het
gemakkelijker kan worden verwerkt, daar het kan worden opgerold,
hetgeen bij mica niet het geval is. Daar staat echter tegenover, dat de
toelaatbare bedrijfstemperatuur bij polystyreen slechts 60 °C is. Bij
70 °C treedt reeds verweking op. In die gevallen, waar de temperatuur
niet boven 60 °C stijgt, bv. bij condensatoren voor filters en afge
stemde kringen, gebruikt men veelvuldig polystyreenfolie. Men kan
hierbij nog profiteren van de negatieve temperatuurscoëfficiënt van
het polystyreen. De bijbehorende spoelen hebben doorgaans een posi
tieve temperatuurscoëfficiënt, die door de negatieve temperatuurs
coëfficiënt van de condensatoren geheel of ten dele kan worden ge
compenseerd.
c. Keramische condensatoren
Wanneer aan de kwaliteit (tg <5) en de temperatuurscoëfficiënt van de
condensator geen zeer hoge eisen worden gesteld, doch meer wordt
gelet op kleine afmetingen en lage prijs, gebruikt men voor capaci
teiten beneden ca 1000 pF keramiek als diëlectricum. De lage prijs is
in hoofdzaak een gevolg van de grote diëlectrische constante, die
afhankelijk van de samenstelling van het materiaal, ligt tussen 6 en
1500. De lage prijs volgt uit form. (3); y = 2 a 4; P — f 3,— a f 4,—.
Men kan ook glas als diëlectricum gebruiken. Het is nog goedkoper,
en de vormvastheid bij hoge temperatuur is groter. Doch het heeft als
bezwaren, dat de afmetingen minder nauwkeurig kunnen worden aange
houden en dat vocht gemakkelijk op de oppervlakte neerslaat. Hoewel
dit laatste kan worden tegengegaan door de condensator te bedekken
met een geschikte laklaag, worden glascondensatoren slechts zelden ge
bruikt, en dan nog alleen voor lage spanningen, mede wegens de be
trekkelijk lage diëlectrische constante (hoogstens 7) en de breekbaar
heid.
De keramische materialen worden verkregen door klei, vermengd met
andere stoffen, te bakken. De klei maakt de massa kneedbaar en dus
goed verwerkbaar. Voegt men aan de klei veldspaat toe, dan verkrijgt
men m het bakken porcelein (y = 2,5; f = 6; P = f 3,—); voegt men
magnesiumsilicaat toe, dan verkrijgt men steatiet (y = 2,7; e = 6;
P = f 4,—), dat in electrisch opzicht beter is dan porcelein. Voegt
men titaanoxyde toe, dan verkrijgt men rutiel, dat een buitengewoon
grote diëlectrische constante heeft, nl. ca 100. Verder is de grote
negatieve temperatuurscoëfficiënt van rutiel merkwaardig, nl. ca
— 800 X io~6. Door mengen met andere keramische stoffen, die een
positieve temperatuurscoëfficiënt hebben, kan men verschillende mate
rialen verkrijgen met verschillende waarden van de diëlectrische con
stante, de temperatuurscoëfficiënt en de verlieshoek. Gewoonlijk gaat
daarbij een grote diëlectrische constante samen met een grote
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verlieshoek. De temperatuurscoëfficiënt kan positief, negatief of vrij
wel nul zijn.
De geringe sterkte van keramisch materiaal maakt het ongeschikt
om in de vorm van dunne plaatjes te worden vervaardigd. De plas
tische grondstof wordt tot buisjes met een wanddikte van bv. 0,3 mm
gespoten. Deze worden vervolgens gedroogd en gebakken. Bij het
bakken treedt krimp op, waardoor de nauwkeurigheid der afmetingen
niet groter is dan ± 2 %. Kleinere toleranties kan men bereiken door
te slijpen, doch deze bewerking is kostbaar.
De bekleedsels brengt men aan door het buisje aan de binnen- en
aan de buitenzijde in te smeren met een papje van metaaloxyden en
deze vervolgens bij hoge temperatuur te reduceren. Op deze wijze
verkrijgt men een hechte aaneengesloten metaal laag (gewoonlijk zilver),
die een geheel vormt met het keramische buisje en waarop de aansluitdraden worden gesoldeerd (zie fig. 22 en 23). Daar vocht de isolatieweerstand en de verlieshoek ongunstig beïnvloedt, wordt de conden
sator met een vochtwerende laklaag bedekt. In bijzondere gevallen,
zoals bij gebruik in vliegtuigen, waar behalve grote verschillen in
vochtigheid ook grote verschillen in druk optreden, die de inwerking
van vocht bevorderen, wordt de condensator in een hermetisch ge
sloten omhulsel geplaatst.
De voornaamste eigenschappen van keramische condensatoren in de
gelakte uitvoeringsvorm zijn:
capaciteit: 3 tot 1200 pF;
tolerantie van de capa
citeit: 1, 2, 5, 10 of
20 % met een mini
Fig. 22. Opbouw van een eenvoudige keramische
mum van ± 1 pF;
condensator.
afmetingen:
0 = 4,5 mm;
lengte = 15 tot 50 mm;
maximale bedrijfsspanning: 600 V;
isolatieweerstand:
5000 MD;
verlieshoek:
tg ö
25 X 10 - -i bij
1500 kHz;
temperatuurs
coëfficiënt:
glas: 190 Xio-6;
keramiek: bv.
— 800 x 10 6 (afhan
kelijk van het mengsel);
toelaatbare bedrijfstemperatuur: 85 °C.
Fig. 23. Keramische condensatoren.
Radiotechniek III — 19
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d. Papiercondensatoren
In zeer vele gevallen, zoals voor ontkoppelcondensatoren in ontvangers
en versterkers, wenst men condensatoren te gebruiken, waarvan de
capaciteit vrij groot is, de toelaatbare spanning enkele honderden volts,
doch waarbij de verlieshoek niet klein behoeft te zijn. Daar men van
deze condensatoren grote aantallen nodig heeft, wenst men een zo
laag mogelijke prijs. Voor dit doel zijn papiercondensatoren zeer ge
schikt. Er is geen ander diëlectricum, dat bij eenzelfde volume een zo
grote capaciteit kan geven en daarbij zo laag in prijs is als papier,
terwijl de bedrijfsspanning toch vrij hoog kan zijn. De relatief lage
prijs blijkt, als men in form. (3) de waarden voor geïmpregneerd pa
pier substitueert: y = 1 a 1,2; e = 4,2; P = f 5,—; F = 45 V///.
Voor het maken van condensatorpapier gaat men uit van lompen of
van houtcellulose. Lompen leveren een andere kwaliteit papier dan
houtcellulose. De grondstof wordt fijngehakt en onder druk gemalen
onder toevoeging van chemicaliën en overvloedig schoon water, totdat
een waterige brei is verkregen, die op de papiermachine op filterdoek
gedroogd, en daarna warm wordt gewalst tot een strook van ca 2 m
breedte en een lengte van enige kilometers. De dikte bedraagt 5 tot 20 //.
De opgerolde brede strook wordt op speciale snijmachines op de
gewenste breedte gesneden.
Het papier is opgebouwd uit* een zeer groot aantal uiterst fijne
vezeltjes, die in alle richtingen over elkaar liggen. Het is dus zeer
poreus. Het wordt dan nogmaals door een aantal walsen gevoerd,
zodat het wordt samengeperst. Men noemt dit satineren of kalanderen.
Daardoor wordt de doorslagveldsterkte groter, doch nemen ook het
s.g. en de diëlectrische verliezen toe.
De poreuze structuur en de mogelijkheid van geleidende deeltjes in
het papier maken, dat één laag papier als diëlectricum onbruikbaar is.
Voor laagspanningsccndensatoren worden minstens twee, voor hoogspanningscondensatoren en voor condensatoren, die aan sterkstroomnetten worden aangesloten, minstens drie lagen papier gebruikt.
Tezamen met dunne bekleedsels van tin- of aluminiumfolie (6 h
10 /O worden de papierstroken, zoals bij de polystyreencondensatoren
beschreven, gewikkeld op een kern, die tevens de aansluitdraden
bevat.
Wanneer een wisselspanning wordt aangesloten aan een dergelijke
gewikkelde condensator, moet de stroom, om het laatste gedeelte van
de wikkel te bereiken, de gehele lengte van de dunne metaalfolie door
lopen en ondervindt daarbij de invloed van de weerstand en de zelfinductie van het opgerolde bekleedsel. Indien de electroden recht
tegenover elkaar zijn ingestoken, is de zelfinductie echter verwaarloos
baar klein. Voor ontkoppelcondensatoren kan de weerstand in het
bijzonder bij hoge frequenties bezwaren opleveren. Men kan dit
voorkomen, door de bekleedsels buiten het papier te laten uitsteken,
het ene bekleedsel aan de ene zijde, het andere bekleedsel aan de
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normale en inductie vrije wikkelopbouw

Fig. 24. Opbouw van gewikkelde papiercondensatoren;
links normale wikkeling; rechts inductievrije wikkeling.

andere zijde, zoals fig. 24 aangeeft. Na het wikkelen worden de uit
stekende metaalfolies samengeperst en door een druk- of soldeercontact met de aansluitdraad verbonden.
Daar papier zeer hygroscopisch is (d.i. gemakkelijk vocht opneemt),
is het verkregen product nog niet geschikt om als condensator dienst
te doen. Daarom wordt het gedurende vrij lange tijd in vacuum ge
droogd en daarna geïmpregneerd met natuurlijke of synthetische was,
die de holten tussen de papiervezels vult en in de capillaire vezels
dringt. Vervolgens wordt de wikkel aangesloten aan een proefspanning,
die 2,5 tot 3 maal de bedrijfsspanning bedraagt. Indien deze be
proeving wordt doorstaan, dan is er een redelijke garantie voor een
lange levensduur. De doorslagspanning moet minstens 6 maal de
bedrijfsspanning bedragen.
Om de con4ensator te beschermen tegen de inwerking van vocht,
wordt de condensator bedekt met compound (fig. 25) of wordt een om
hulsel aangebracht van metaal, glas of keramiek, voorzien van afdichtin
gen van metaal, glas of rubber (fig. 26). Een moderne wijze van afdichten
bestaat in het aanbrengen van een omhulsel van een kunststof, door
persen, gieten of spuiten. Daar men tegenwoordig streeft naar zo
klein mogelijke afmetingen der verschillende apparaten, is de tempe
ratuur in het apparaat soms vrij hoog. De kunststof, die de conden
sator moet beschermen, moet deze temperatuur kunnen verdragen, en
niet beschadigd worden bij aanraking met een soldeerbout. Verder
moeten de schok- en treksterkte voldoende zijn. Een isolerende stof
verdient de voorkeur.
i
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Fig. 25. Papiercondensatoren, afgesloten door compound.

Fig. 26. Papiercondensatoren met keramisch omhulsel en metalen doppen.
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De voornaamste eigenschappen van papiercondensatoren zijn:
capaciteit: 1000 pF tot 1 /*F;
tolerantie van de capaciteit: 20 of 10 %;
maximale bedrijfsspanning: 125, 250, 500, 1000 of 2000 V;
isolatieweerstand: R & 5000 MÓ als C < 0,1 pF;
R Ki

(R in MQ, C in pF), als C > 0,1 pF;

verlieshoek: tg 6 na 40 X io~4 bij 50 Hz;
temperatuurscoëfficiënt: +600 tot + 800X io~6;
toelaatbare bedrijfstemperatuur: — 20 tot + 80 °C.
Hierbij moet het volgende worden opgemerkt.
a. De isolatieweerstand hangt sterk af van de temperatuur; deze
weerstand daalt bij iedere 10 °C temperatuursverhoging met een factor 2.
b. De opgegeven maximale bedrijfsspanning is de maximale toe
laatbare waarde van de gelijkspanning, vermeerderd met de rimpelspanning, bij een temperatuur van hoogstens 40 °C. Bij hogere tempe
ratuur wordt de toelaatbare spanning bij iedere °C temperatuurs
verhoging ongeveer 1,2 % kleiner.
c. De verlieshoek hangt in sterke mate af van de frequentie; zo is
bij 1 MHz tg ö & 1000 X io-4.
Condensatoren met gemetalliseerd papier. Een nieuwe methode voor
het vervaardigen van condensatoren met papiei als diëlectiicum bestaat
hierin, dat men een zeer dunne laag metaal (dunner dan 0,5 p) op het
papier neerslaat en vervolgens dit gemetalliseerde papier opwikkelt.
Men neemt een metaal, dat bij lage temperatuur smelt, bv. zink.
Dit is veel goedkoper dan aluminium, terwijl bij het gebruik van
aluminium het opbrengen van de metaallaag op het papier veel moeilijker zou zijn. Het metalliseren geschiedt in een luchtledige ruimte,
waarin zich de op- en afspoelende rollen papier bevinden, een oven
met de gesmolten en verdampende zinkmassa, een inrichting voor het
meten van de dikte van de opgedampte metaallaag (door het meten
van de weerstand van de laag) en een inrichting voor het aanbrengen
van een niet-bedekte strook langs de randen van het papier. Door de
snelheid van de papierstrook en de temperatuur te variëren kan men
de dikte van de verkregen metaallaag beïnvloeden.
Het is gebleken, dat dit product geschikt is om zelfs in één laag
tot condensatoren te worden gewikkeld, terwijl bij de hiervoor be
schreven condensatoren minstens twee lagen papier nodig zijn. De
kleine gaatjes en de kleine geleidende insluitsels in het papier geven
ook hier aanleiding tot doorslag. Doch de dunne metaallaag van het
gemetalliseerde papier verdampt daarbij ter plaatse en in de omtrek
van de zwakke plekken, waardoor de isolatie wordt hersteld met een
onmerkbaar kleine daling van de capaciteit.
Door het papier vóór het metalliseren aan een zijde met lak te be
dekken vermindert het aantal gaatjes en zwakke plekken in het papier.
Het wegbranden van de overblijvende zwakke plekken geschiedt in de
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boven beschreven metalliseermachine, doordat na het aanbrengen van
de metaallaag een spanning wordt aangelegd.
Daar de metaallaag zeer dun is, is de weerstand groot, veel groter
dan bij de papiercondensatoren met aluminiumfolie. Om de nadelige
invloed hiervan te ontgaan wordt een speciale wikkelmethode toe
gepast, die enige overeenkomst vertoont met de constructie, die men
voor ditzelfde doel bezigt bij de bovenbeschreven papiercondensatoren.
Fig. 27 geeft een doorsnede loodrecht op de richting van de papierstroken. Deze laatste worden met de gemetalliseerde kant naar buiten
zijdelings omgevouwen. De wikkelkoppen worden tenslotte geschopeerd,
d.w.z. met behulp van perslucht met een dikke metaallaag bedekt,
waarop de aansluitdraden worden gesoldeerd.
Voor kleine capaciteiten behouden de wikkels hun cilindrische vorm.
Voor grote capaciteiten worden ze platgedrukt, waardoor ze minder
ruimte innemen. Ze worden, evenals de andere papiercondensatoren,
geïmpregneerd, geplaatst in blikken
dozen
met in de deksel gesmol
ty/w/y/??////////////?'//
i
ten glazen doorvoeren met contact\\\\\\\ v\\\\\\V^\\>X
V.
77777,
lip, waarna de doos hermetisch
wordt gesloten. Fig. 28 toont twee
&
Qjp condensatoren met dezelfde ca~'v'; .-*
■A paciteit en voor dezelfde bedrijfspapier Lz inklaag
schopeeriaagA spanning. De nieuwe juist be
Fig. 27. Opbouw van een condensator schreven constructie is veel kleiner
dan de oude. Tabel 7 geeft voor
van gemetalliseerd papier.

p

m /

• CAP2.5^

Fig. 28.

Twee dooscondensatoren van gelijke capaciteit en spanning;
de kleinste is uitgevoerd met gemetalliseerd papier.
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enkele voorbeelden de af
metingen.
De voornaamste eigen
schappen van deze con
densatoren zijn:
capaciteit: 1 tot 100 juF;
tolerantie van de capaci
teit: ± 20%;
isolatieweerstand:
R — 100/C (R in MQ;
C in /.iF);
verJieshoek:
tg Ö
100 X 10 4 bij
50 Hz;
toelaatbare bedrijfstemperatuur:
van — 20 tot + 70°C;
proefspanning: 1,6 maal
de bedrijfsspanning.

Tabel 7.
Capaciteit 1
(/<F)
!

Bedrijfs
spanning
(V=)

5

90

40

90

5

125

40
10

125
500

25

500

Afmetingen
(mm)
15
40
20
60
45
75

x
x
x
x
x
x

45
45
45
45
45
45

x
x
x
x
x
x

50
80
50
80
80
125

C=
fiF/cm2 xKOV/fJ
9 rV
0,16
0,16

8
vfilïsterkts

0f14
0,12

6

0)0

5

7
Z
yf agdikt _

e. Electrolytische conden
4
0,06
satoren
3
Bij een electrolytische 0,06
condensator bestaat het 0,04
2
diëlectricum uit alumiciteit/ :r7
niumoxyde (A1203). Dit 0,02
0
0
wordt gevormd op een
600 V
400
o
ZOJ
.'crmccrspanning
strook aluminium door
deze te plaatsen in een
Fig. 29. Capaciteit per cm2, dikte der oxyde
waterige oplossing van laag en veldsterkte als functie der formeereen zuur, bv. boorzuur, spanning voor een electrolytische condensator
met boorzuur.
waarbij tussen het alu
minium en het metalen
vat, dat het zuur bevat, een gelijkspanning wordt aangelegd met het
aluminium als anode (-{-) en het vat als kathode (—). Wanneer het
aluminium zich in de lucht bevindt, is het bedekt met een oxydelaag,
ongeveer 0,03 ,u dik. Bij plaatsing in het zuur als beschreven, groeit
deze oxydelaag aan tot het een dikte heeft bereikt, die afhangt van
de grootte van de aangelegde spanning, nl. totdat de veldsterkte in de
oxydelaag ca 700 V//< bedraagt (fig. 29). Het aluminium en het zuur
vormen de beide bekleedsels van de zo verkregen condensator; het
aluminiumoxyde is het diëlectricum, waarvan de diëlectrische con
stante ongeveer 8 is.
Stijgt de spanning boven 600 è 700 V, enigszins afhankelijk van de
soortelijke weerstand van het gebruikte zuur (de electrolyt), dan
treedt doorslag op. Voor deze hoge spanningen zou men een electrolyt
met een zeer grote soortelijke weerstand moeten nemen. Doch dan
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Fig. 30. Opbouw en vervangingsschema van een electrolytische
condensator.

Hpmr—

*"

-H-niuu1— ^JUU'Rinham
HHuuinpFig. 31. Gebeitst oppervlak van het
aluminium, waardoor het oppervlak
en de capaciteit groter worden.

zou de weerstand, die met de capaciteit in serie staat, te groot zijn
om nog een practisch bruikbare condensator te verkrijgen (zie fig. 30).
De capaciteit van de condensator hangt af van de grootte van het
oppervlak van het aluminium. Men kan het oppervlak aanzienlijk ver
groten door het aluminium te beitsen (fig. 31). Hierdoor wordt evenwel
de weerstand, die met de capaciteit in serie staat, vergroot en daalt
de capaciteit bij lage temperatuur meer dan anders het geval is.
Er gaan gemakkelijker electronen uit het aluminium door de sperlaag van aluminiumoxyde naar de electrolyt dan in omgekeerde richting.
Wordt dus de spanning van het aluminium negatief en die van het
electrolyt positief, dan vloeit er een grote stroom en werkt het geheel
dus niet meer als een condensator. Hieruit volgt, dat men een electro
lytische condensator niet kan gebruiken bij zuivere wisselspanning.
Er moet een gelijkspanning aanwezig zijn (het aluminium positief,
de electrolyt, of, wat op hetzelfde neerkomt, het vat, negatief); voor
een er op gesuperponeerde wisselspanning, waarvan de maximale
waarde kleiner is dan de aangelegde gelijkspanning, werkt het geheel
als een condensator (fig. 32). Is de maximale waarde van de wissel
spanning groter dan de gelijkspanning, dan vloeit er een vrij grote
stroom, waardoor de condensator warm wordt en op den duur uit
droogt en doorslaat.
Moderne electrolytische condensatoren zijn op overeenkomstige wijze
als papiercondensatoren gewikkeld, waarbij anode en kathode ge
scheiden zijn door een of meer lagen absorberend papier, die gedrenkt
zijn in de electrolyt. Het contact met de aansluitorganen wordt ver
kregen door de aluminiumfolie zijdelings uit te vouwen en daarna aan
de aanfluiting te puntlassen. Het huis, dat de negatieve pool vormt,
wordt ook van aluminium vervaardigd. Het wordt als een rond buisje
gespoten. De cilindervormige wikkel wordt er in geplaatst, waarna de
buis wordt voorzien van een ril en een flensrand. De bus wordt gesloten
met een er in passende dop van isolatiemateriaal, bekleed met rubber
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om een goede vloeistofafdichting te verkrijgen (zie fig. 33 en 34).
Deze dop kan voorzien zijn van een schroefdraad om de condensator
gemakkelijk op een chassis te kunnen monteren.
Bij condensatoren voor een bedrijfsspanning boven 100 V is het
noodzakelijk en bij condensatoren voor een lagere bedrijfsspanning is
het wenselijk, een inrichting aan te brengen, die voorkomt, dat bij
sluiting in de condensator, door aansluiting op te hoge wisselspanning,
de condensator explodeert. Daartoe wordt aan de boven- of de onder
zijde een smeltventiel aangebracht, dat bij een temperatuur boven
70 °C opent.
Voor afvlakcondensatoren voor voedingsapparaten plaatst men wel
twee condensatoren in één bus, dié als de gemeenschappelijke nega
tieve pool dienst doet (zg. tweelingen).
Voor ontkoppelcondensatoren parallel aan de kathodeweerstand van
formeerspannlng Ef

r

top,spanning Et

c

/

Pi

Is
£
Timpelspanning Er
gelijkspanning Eg

-S

+

•tijd

Fig. 32. Gelijkspanning, rimpelspanning, be
drijfsspanning, toelaatbare topspanning en formeerspanning voor een electrolytische conden
sator.

■philite dop met
rubber plaat
■aluminium klink
-wikkel

■ameltmetaal

een electrolytische
pig- 34- Constructie van
r
,
r
condensator van grote afmetingen met schroefbevestiging en onderaansluiting.

Fig. 33. Constructie van
een electrolytische con
densator van kleine af
metingen, geschikt om in
de bedrading van een
apparaat te worden op
genomen.
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Fig. 35. Electrolytische condensatoren voor een
maximale bedrijfsspanning van 50 V.
laagfrequentversterkerbuizen gebruikt men condensatoren voor een
maximale bedrijfsspanning van hoogstens 50 V (fig. 35); de conden
satoren, waarvoor de toelaatbare bedrijfsspanning 200 V of meer be
draagt, gebruikt men als afvlakcondensatoren in voedingsapparaten.
Tabel 8 geeft als voorbeeld enige gegevens van gangbare electro
lytische condensatoren. Hierbij wordt met de bedrijfsspanning bedoeld:
de gelijkspanning plus de topwaarde van de rimpelspanning, die voort
durend mag optreden, en met de piekspanning: de spanning, die
hoogstens gedurende één minuut per uur mag optreden.
Tolerantie van de capaciteit: —10 % tot +30 %; toelaatbare bedrijfstemperatuur: —20 °C tot +60 °C.
Tabel 8.
Capa
citeit
G«F)

Bedrijfs-1 Piek
spanning i spanning
(V) ! (V)

Afmetingen

Max. rimpelstroom

0 x/

bij 100 Hz,

(mm)

60 °C (mA)

Max. lek
stroom
na 5 min
(M)

200
140
250
500
125

200
200
1300
200
125

Max. serieweerstand
bij 20 °C
(A)

1

250
100
100
50

25
50
50
50
50

+
+
-F
-F

50
50
50
50

12,5

25
50
50

25
. 200
300

355
425

i

225

335
400

475

25
18
25
15
15

x
X
x
x
x

45
45
80
45
45

25
30
30
35

x
x
x
x

80
80
80
80

2
2
2
2

x
x
X
X

250
200
200
175

2
2
2
2

X 700
X 1100
X 13OO
X 1600

i,9

3,i8
6,35

2
2
2
2

X
X
x
x

6,35
6,35
6,35
6,35
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De lekstroom veroorzaakt een extra belasting van de voedingstransformator en de gelijkrichtbuis, terwijl de verwarming door de
maximale rimpelstroom tezamen met de omgevingstemperatuur de
temperatuurgrens van de condensator bepaalt.
De piekspanning is een kortstondig toelaatbare overspanning, die
bv. ontstaat bij het inschakelen van een apparaat met koude buizen,
die pas na een zekere tijd anodestroom afnemen. De beginspanning
op de afvlakcondensatoren is dan ten gevolge van het geringe spanningsverlies groter dan bij normaal bedrijf.
Daar de lekstroom bij electrolytische condensatoren bij spanningsverhoging sterk toeneemt, werken deze condensatoren tot op zekere
hoogte spanningbegrenzend.

D
VARIABELE CONDENSATOREN
1. Afstemcondensatoren
a. Gebruik

i
!
I

Onder een variabele condensator verstaan we een condensator, waar
van de grootte van de capaciteit continu kan worden gevarieerd. Af
hankelijk van de constructie onderscheiden we verschillende soorten.
Ten eerste draaicondensatoren, waarbij de ene electrode draaibaar is
opgesteld ten opzichte van de andere, zodat door draaien de capaciteit
over een groot gebied kan worden gevarieerd. Om de absolute waarde
van deze variabele capaciteit groot te maken, bouwt men ieder der
electroden meestal op uit een aantal platen, waarvan het ene stel kan
draaien tussen de vaststaande platen van het andere stel.
Een tweede, minder gebruikelijk type, is de cilinder-condensator,
waarbij twee cilinders als electroden worden gebruikt en één ervan in
de ander kan worden geschoven. Men gebruikt ook condensatoren,
waarbij meer cilinders om en om zijn verenigd, en het ene stel in het
andere kan schuiven (fig. 50).
Meestal wordt voor variabele condensatoren luchtisolatie toegepast.
In het algemeen worden deze condensatoren gebruikt in hoogfrequentkringen, waarvan de resonantiefrequentie variabel moet zijn
over een vrij groot frequentiegebied. De electrische eisen worden dan
ook bepaald door dit speciale gebruik. Aangezien in ontvangapparaten
meestal twee of meer kringen gelijktijdig moeten worden gevarieerd,
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Fig. 36. Tweevoudige draaicondensator.

Fig. 37. Drievoudige draaicondensator.

Fig. 38. Variabele condensatoren voor gebruik bij hoge frequenties, hr is
gestreefd naar kleine afmetingen, waardoor de bedrading kort kan zijn. Zowel
rotor als stator zijn geïsoleerd met keramisch materiaal met geringe diëlectrische
verliezen.
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voert men deze variabele condensatoren dan overeenkomstig het aantal
kringen uit als tweevoudige of drievoudige. Zie als voorbeeld fig. 36
en 37.
Voor zeer hoge frequenties past men kleinere capaciteitswaarden toe
en construeert men speciale uitvoeringen (zie fig. 38).
Voor speciale meetapparatuur worden soms variabele condensatoren
gewenst, waaraan zeer hoge eisen worden gesteld betreffende de
nauwkeurigheid en de stabiliteit. Een voorbeeld van een dergelijke
„precisiecondensator” geeft fig. 39 (o.a. dikkere, steviger platen, groter
afstand der platen).

Fig. 39. Variabele condensator voor meetapparaten. Het huis, de stator,
de rotor en de as zijn robust uitgevoerd, waardoor een grote stabiliteit
wordt verkregen.
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b. Plaatvorm
Veelal worden door de apparatenfabrikant eisen gesteld betreffende
het verloop der variabele capaciteit bij het regelen der kringfrequentie.
Bij draai-condensatoren wordt dit verloop gegeven door de capaciteit
als functie van de draaiingshoek.
Voor een condensator, gevormd door twee vlakke platen, is de
capaciteit, afgezien van het randeffect,
C =

0,0884 O

d

pF'

(4)

waarin O = werkzaam oppervlak in cm2;
d = de grootte van de luchtspleet in cm.
Voor een condensator, bestaande uit meer platen, is de capaciteit:
nO „
c = 0,0884
(5)
—7—pF<
waarin n = het aantal luchtspleten.
Door de randcapaciteiten, dat zijn de capaciteiten, veroorzaakt
door de aan de rand van de platen uitbuigende krachtlijnen van het
electrische veld, is de gemeten capaciteit steeds enkele procenten
groter. De juiste waarde hangt samen met de constructie van de
condensator.
Bij de cirkelvormige draaibare platen verandert de capaciteit even
redig met de draaiingshoek (p. Voor gebruik in een omroepcntvanger
is dit niet gewenst. Men wenst de verschillende stations gelijkmatig
over de schaal te verdelen. Daar de resonantiefrequentie van een
afgestemde kring evenredig is met i/\/C, waarbij C de capaciteit voor
stelt van de in de kring opgenomen condensator, zou men bij cirkel
vormige draaibare platen in ieder frequentiegebied de verschillende
stations aan de zijde der hoge frequenties dicht bij elkaar, die aan de
zijde der lage frequenties verder van elkaar op de schaal vinden. Bij
een vorm der draaibare platen, zoals in fig. 40 aangegeven, verkrijgt
men een gelijkmatiger verdeling.
c. Electrische eisen

'■K

Fig. 40. Vorm der platen van
een variabele condensator voor
omroepontvangers.

De electrische eisen, welke men aan
variabele ccndensatoren stelt, hangen
ten nauwste samen met het gebruik
ervan.
In de eerste plaats is het capaciteitsverloop belangrijk. Bij de productie van
condensatoren is het voor de fabrikant
noodzakelijk, om alle ccndensatoren
van een bepaald type zo goed mogelijk
aan elkaar gelijk te maken, zodat ze
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onderling verwisselbaar zijn. Meestal wordt dan een standaardverloop
vastgelegd, ten opzichte waarvan de af te leveren condensatoren een
bepaald percentage van de capaciteit mogen afwijken. Dit standaard
verloop en dit percentage maximale afwijking wordt dan aan de afnemers
gegarandeerd.
Goede condensatoren wijken minder dan i % af van de waarde van
de standaardccndensator bij gelijke draaiingshoek.
Ook de minimum-capaciteit speelt een belangrijke rol, omdat de
minimum-kringcapaciteit mede het frequentiegebied bepaalt, waarop
de kring kan worden afgestemd. Daarom wordt de grootste voor
komende waarde van de minimum-capaciteit als grenswaarde opgegeven.
Bij meervoudige condensatoren is het in verband met het gelijk op
lopen van de afstemkringen van belang, dat de capaciteitsvariatie bij
een bepaalde hoekverdraaiing van alle secties zo goed mogelijk onder
ling gelijk is. Deze onderlinge gelijkheid ligt bij goede condensatoren
binnen i % van de capaciteit, waarop is ingesteld.
Onder de temperatuurscoëfficiënt (T.C.) van de capaciteit verstaan
we de relatieve capaciteitsvariatie, welke optreedt bij i °C variatie
van de temperatuur.
Wanneer bv. een variabele condensator staat ingesteld op 250 pF
bij 20 °C en we meten na verwarming tot 50 °C een capaciteitstoename
van 1,5 pF, dan is de T.C.:

____ 4*
— 250 x (50 x 20)

:

= + 200 x io~6.

Voor goede condensatoren ligt deze T.C. tussen + en — 200 X io~6.
Bij rescnantie kunnen in kritfgen soms vrij hoge spanningen op
treden. De variabele condensator moet in staat zijn, deze spanningen
te verdragen. In de eerste plaats is de grootte van de luchtspleet van
belang, terwijl verder de grootte der kruipwegen over het isolatie
materiaal een rol speelt. De fabrikant geeft dan ook meestal een be
paalde spanning op, welke zonder bezwaar aan de condensator mag
worden gelegd.
Zeer belangrijk zijn de hoogfrequentverliezen, welke in de conden
sator optreden en welke van invloed zijn op de breedte van de resonantiekromme van de kring, waarin de condensator is opgenomen.
Men drukt deze uit in de zg. verlieshoek. Deze verlieshoek <5 is de
hoek, welke aangeeft de faseverschuiving van de stroom t.o.v. die van
een verliesvrije condensator. De kwaliteit geeft men gewoonlijk aan
door tg ö (zie Deel 2, hfdst. III).
Bij kringberekeningen interesseert ons meestal de aequivalente
parallelweerstand R (zie Deel 2, hfdst. III). We kunnen deze vinden
uit de formule
Rco C

!6)
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Somtijds interesseert men zich eveneens voor de aequivalente serieweei stand r. Deze volgt uit
tg ö = r co C
(7)
Voor goede condensatoren voor ontvangapparaten ligt tg ö bij 50 pF
(1500 kHz), 20 °C en in zeer droge omgeving in de grootte-orde
van 1 X io~4.
De invloed van vocht is belangrijk. Gebruikt men inferieur isolatie
materiaal, dan zal zowel de capaciteit als tg <5 van de condensator in
vochtige omgeving zeer sterk veranderen ten opzichte van de waarden
in droge omgeving. Door het vocht verandert de diëlectrische con
stante van het isolatiemateriaal en dus de capaciteit van de conden
sator. Tevens wordt de hoogfrequente parallelweerstand kleiner en
verandert daarmede tg ó.
Voor goede condensatoren wordt als isolatiemateriaal uitsluitend ge
bruik gemaakt van keramiek met zeer geringe verliezen (kleine tg (5)
bij hoge frequenties.
Bij meervoudige condensatoren (fig. 36 en 37) zijn de pakketten
draaibare platen in de regel op één metalen as gemonteerd, die met
het huis van de condensator geleidend is verbonden, terwijl de vast
staande pakketten geïsoleerd in het huis zijn gemonteerd. Soms wordt
echter in superheterodyne ontvangers een speciale uitvoering toegepast
om „straling" van de oscillatorspanning naar de antenne te voorkomen.
Hierbij is het noodzakelijk gebleken, de draaibare secties te voorzien
van aparte, onderling geïsoleerde aardverbindingen. Hiertoe wordt de
metalen as vervangen door een keramische, terwijl elke rotor een
afzonderlijk geïsoleerd afneemcontact heeft (zie hfdst. IV.G).
d. Mechanische eisen
In mechanisch opzicht is op de eerste plaats belangrijk het koppel,
dat nodig is om de condensator te verdraaien. In verband met de
aandrijfmechanismen, zoals die in moderne radio-ontvangapparaten
worden gebruikt, is het nodig, hierover iets naders te weten.
Het koppel wordt bepaald door wrijving in de lagers en door de
contactveren van de rotor.
Voor lagers komen glijdlagers en kogellagers in aanmerking. Voor
het achterste lager wordt vaak een enkele kogel in het ascenter toe
gepast. Voor de contactveren neemt men meestal phosphorbrons,
lopend op een messingas. Voor licht loopwerk kunnen zilveren con
tacten worden gebruikt. Hierbij kan de contactdruk lager zijn en dus
tevens de wrijvingscoëfficiënt, die mede het koppel bepaalt.
Koppels van 0,02 tot 0,03 newtonmeter zijn normaal. Grotere kop
pels vergen te veel van het aandrijfmechanisme, terwijl kleinere kop
pels de stabiliteit van de instelling te veel beïnvloeden.
De contactveren moeten een betrouwbaar electrisch contact ver
zekeren. Indien tijdens het draaien het contact een ogenblik zou
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Fig. 41. Het apparaat voor het bepalen van de capaciteitsverandering
bij torsie. De achterzijde van de condensator wordt ingeklemd, terwijl de
voorzijde wordt belast met een koppel van 2 newtonmeter. De hierbij
optredende capaciteitsvariatie wordt gemeten.

.•••

■

Fig. 42. Onderzoek der overhoekse sterkte. De kracht wordt geleverd
door een sterke veer en kan op een schaalverdeling worden afgelezen.
De optredende capaciteitsverandering bij deze proef is een maat voor de
overhoekse sterkte.
Radiotechniek m — 20
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worden verbroken, wordt de stroom in de keten, waarvan de conden
sator deel uitmaakt, onderbroken, hetgeen een krakend geluid in de
luidspreker veroorzaakt. In verband met tg ö zijn conductieve weer
stand en zelfinductie van de contactveer van belang. Voor zeer hoge
frequenties gaat men daarom over op condensatoren met dubbele
stator. Dit zijn eigenlijk twee in serie geschakelde condensatoren, die
onderling geïsoleerd zijn opgesteld, doch waarbij de rotoren één geheel
vormen. Wanneer nu de hoogfrequente spanning wordt aangelegd
tussen de beide statoren, dan wordt de totale capaciteit gevormd door
de serieschakeling der beide secties. In dat geval behoeft men geen
contactveren te gebruiken.
Onder de stabiliteit van een variabele condensator verstaat men de
sterkte van de condensator tegen mechanische belastingen. Bij het be
vestigen van de condensator op de montageplaat van het apparaat
zal deze enigszins worden getordeerd, ook als men de condensator in
slechts drie punten bevestigt, zoals gebruikelijk is.
Ook de T.C. (temperatuurscoëfficiënt) wordt mede bepaald door de
sterkte van het huis van de condensator. Daartoe worden bij de
fabricage de condensatoren steekproefsgewijs onderzocht op torsiesterkte en op overhoekse sterkte. Zie resp. fig. 41 en fig. 42.
e. Metingen aan variabele condensatoren
Het meten van het capaciteitsverloop van variabele condensatoren ge
schiedt als volgt.
De condensator wordt aangedreven door een zg. standenmal, waar
mede zeer nauwkeurig een aantal draaiingshoeken kan worden in
gesteld, bv. de waarden
(p = o° — 30° — 6o° — 90° — 1200, enz.,
waarbij 9? = o° overeenkomt met de minimum-capaciteit. Bij elk van
deze draaiingshoeken wordt de capaciteit gemeten en de gevonden
waarde in een grafiek uitgezet. Fig. 43 laat een dergelijke standen
mal zien.
^ eigenlijke capaciteitsmeting geschiedt volgens de zg. substitutiemethode. In het capaciteitsmeetapparaat bevindt zich een geijkte
precisiecondemator, welke bijvoorbeeld is opgenomen in een afges emde kring. Deze kring wordt gevoed door een oscillator met zeer
oge trequentieconstantheid (kristaloscillator), terwijl een buisvoltzoHa
C- knngspanning aangeeft. Wordt nu de precisiecondensator
freque^t'm°HSte^; ^
kring in resonantie is met de oscillatormale spanning) WOrc*t
^oor
^uisvoltmeter aangegeven (maxiSluit men de te meten condensator hierna parallel aan de precisiecondensator
verkleinen aan, dan wordt de kring buiten resonantie gebracht. Door
resonantie te*1 de,c?Paciteit van de preciesiecondensator is wederom
verkrijgen, waarbij de capaciteit van de te meten
I
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condensator gelijk is aan de af te lezen variatie van de precisiecon densator.
De nauwkeurigheid van deze methode hangt af van de ijknauwkeurigheid van de precisiecondensator en van de nauwkeurigheid,
waarmede de kring is af te stemmen op de resonantiefrequentie.
Door speciale maatregelen en schakelingen is deze nauwkeurigheid
zeer hoog op te voeren. (Z,e cok D^el 7b, hfdst. III). Een uitvoering
van een dergelijk capaciteitsmeetapparaat toont fig. 44.
De onderlinge gelijkheid der pakketten kan worden gecontroleerd
door twee van deze op te nemen in een hoogfrequent-brug (fig. 45).
In de minimumstani van de variabele condensator worden de beide
brughelften met correctiecondensatoren C3 en C4 een elkaar gelijk
gemaakt, zodat de indicator geen uitslag vertoent.
Bij indraaien van de condensator zal bij ongelijkheid der pakketten
de brug enigszins uit evenwicht geraken en de indicator zal een be
paalde uitslag vertonen. Het is nu mogelijk, deze brug zodanig af te
regelen, dat de indicator direct kan worden geijkt in procenten
afwijking van het ene pakket ten opzichte van het andere en wel
positieve of negatieve afwijking.

Fig. 44.

Capaciteitsmeetapparaat.
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Fig. 45. Hoogfrequentbrug ter be
paling van de onderlinge afwijkingen
van twee condensatorpakketten. Cx en
Ca zijn gelijke, vaste condensatoren;
C3 en C4 zijn afzonderlijk instelbaar;
C6 en C6 zijn de beide op één as
gemonteerde condensatorpakketten, die
moeten worden onderzocht.
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Fig. 47. Brugschakeling voor het meten
van de verliezen van een condensator.
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Fig. 46. Schakeling voor het meten
van de koppelcapaciteit Ck.

In verband met overdracht van hoogfrequentspanning van de ene
kring op de andere is het van belang, de koppelcapaciteit te kennen, d.i.
de capaciteit tussen de statorpakketten van meervoudige condensatoren.
Hiertoe wordt een oscillatorspanning e1 aangelegd op het eerste pakket
(fig. 46), terwijl de spanning e2 op het tweede pakket wordt gemeten.
De verhouding tussen beide spanningen is een maat voor de grootte
der koppelcapaciteit Ck. Meestal wordt het tweede pakket met een
spoel en een extra regelbare condensator Cv afgestemd op de oscillatorfrequentie, waardoor de resultaten nauwkeuriger worden. Nu is

Ck = i (C2 + Cv)
Q

7

(8)
—I
«2

Voor het bepalen van de verliezen (tg <5) kan men eveneens gebruik
maken van de substitutiemethode. In een hoogfrequentbrug, waarvan de
eigen verliezen zéér gering moeten zijn ten opzichte van die van de te
meten condensator, wordt deze laatste opgenomen en de brug in even
wicht gebracht (fig. 47). Door nu de te onderzoeken condensator Cx
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te vervangen door een variabele
condensator Cx met zeer geringe
verliezen, waarmee in serie een
osc.2
regelbare weerstand R, en de
I
1^ ^ brug door het instellen van C1 en
R weer in evenwicht te brengen,
kan uit de nu gevonden instel
ind.
lingen tg d worden bepaald.
Een andere methode is het op
nemen van de te meten conden
osc.i
sator in een afgestemde kring met
bekende verliezen. Uit de variatie
Fig. 48. Schakeling voor het bepalen van de kwaliteitsfactor Q van de
van de temperatuurscoëfficiënt van een kring is de kwaliteit van de concondensator.
densatoi af te leiden (zie ook
Deel 7b, hfdst. III).
Het bepalen van de temperatuurscoëfficiënt stelt zeer hoge eisen aan
de meetapparatuur. Men gebruikt hiertoe twee oscillatoren met zeer
goede frequentiestabiliteit. Meestal is één hiervan als kristaloscillator
uitgevoerd. De beide oscillatorfrequenties worden gemengd, zodat een
indicator direct de verschilfrequentie kan aangeven.
De te meten conieniator Cx wordt opgenamen in de kring van één
der oscillatoren (fig. 48) en door middel van een parallelgeschakelde,
variabele capaciteit Cv wordt deze oscillator afgeregeld op dezelfde
frequentie als de eerste (kristal-)oscillator. Tevens is nog in de kring
opgenamen een zg. microcondensator Cm, dat is een zeer stabiele
condensator met een zeer kleine capaciteitsvariatie (enkele pFs),
welke variatie echter tot op 1jim pF nauwkeurig afleesbaar is.
De te meten condensator is ondergebracht in een aparte ruimte,
waarvan de temperatuur regelbaar en nauwkeurig afleesbaar is. Na het
bereiken van de gewenste temperatuursvariatie vindt men de T.C. uit
AC
(9)
T.C. =
AT . <V

jtt/

tri

waarin AC de variatie is van de microcondensator, vereist om de beide
oscillatoren weer op gelijke frequentie te brengen, A T het tempera
tuurverschil ei C, de beginwaarde der te meten capaciteit.
Men kan de T.C. ook bepalen uit de bereikte verschilfrequentie.
De indicator moet deze dan nauwkeurig kunnen aangeven, terwijl ook
de kristalfrequentie nauwkeurig bekend moet zijn.
/. Fabricage
De verschillende methoden, waarop variabele condensatoren kunnen
worden gefabriceerd, zullen niet nader worden besproken, omdat we
hiermede in details zouden vervallen, welke buiten het bestek van dit
boek gaan.
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Alleen willen we de aandacht vestigen op het instellen van de gelijk
loop van meervoudige condensatoren. Hiertoe wordt gebruik gemaakt
van de typische insnijdingen in de buitenste platen van elk pakket,
waardoor aan de buitenrand van deze platen een aantal vanen worden
gevormd. Door deze vanen in of uit te buigen kan de krommevorm
van het capaciteitsverloop als functie van' de draaiingshoek worden
beïnvloed en aldus kunnen de secties in alle standen van de rotor
zowel aan elkaar als aan de standaardkromme worden gelijkgemaakt
binnen de gestelde toleranties.
2. Trimmers
a. Micatrimmers
Voor het nauwkeurig af
regelen van de capaciteit
van afstemkringen, van
paddercondensatoren enz.
zijn instelbare condensa
toren in gebruik met
een meestal kleine capaciteitsvariatie. Men noemt
deze trimmers. Omdat
zij slechts één, hoog
stens enkele malen, wor
den ingesteld, zijn zij
niet voorzien van een as,
waarop een knop kan
worden bevestigd voor
bediening van buitenaf,
doch kunnen zij in het
algemeen worden aange
dreven met een schroeven
draaier of een speciale
trimsleutel.
Een nog wel voor
komende uitvoering is de
micatrimmer (zie fig. 49).
Op een plaatje van kera
miek of hardpapier is een
metalen plaatje beves
tigd, terwijl een tweede
plaatje, als veer uitge
voerd en instelbaar met
een schroef, de tweede
electrode vormt. Een

HJ»ii
Fig. 49. Micatrimmer.

Fig. 50. Luchttrimmer. Een gedeelte der
cilindervormige electroden is weggezaagd
om de constructie zichtbaar te maken.
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micaplaatje dient als isolatiemateriaal in de ingedraaide stand (maxi
mum - capaciteit).
Als zeer groot nadeel kan tegen deze constructie worden aangevoerd,
dat de temperatuurscoëfficiënt zeer groot is (mechanische spanning
van de veer en de schroef), hetgeen deze trimmer onbruikbaar maakt
indien hij wordt gebruikt in hoogfrequentkringen, waarvan de fre
quentie weinig afhankelijk moet zijn van temperatuursvariaties.
Een tweede groot nadeel is de afhankelijkheid van vocht. Uit de
aard van de constructie is het verlopen van de ingestelde capaciteit
en van tg <5 groot, hetgeen voor h.f.-kringen ontoelaatbaar is.
b. Luchttrimmers
Dit type is afgeleid van de reeds genoemde schuifcondensator,
waarbij een aantal cilinders om en om zijn samengesteld tot twee
electroden, waarvan er één in of uit de andere kan worden bewogen.
De schuifbeweging is hier echter gecombineerd met een draaibeweging
en wel zodanig, dat de beweegbare electrode langs een schroefdraad
kan worden voortbewogen. Fig. 50 laat hiervan een uitvoeringsvorm
zien. De isolatie wordt gevormd door een keramisch staafje, waarop
de stator is vast gekrompen.

Fig. 51. Draadtrimmers.
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De electrische eigenschappen evenaren die van een goede variabele
condensator, terwijl door de schroefbeweging de draaiingshoek van
1800 voor een normale variabele condensator is vergroot tot ruim
iooo°, zodat een zeer soepele trimhandeling kan worden verkregen*
De toelaatbare bedrijfsspanning ligt echter laag (ca 75 V) in verband
met de kleine luchtspleet.
Speciaal willen wij wijzen op de zéér lage temperatuurscoëfficiënt
en de zeer geringe vochtafhankelijkheid, waardoor dit type bij uitstek
geschikt is voor toepassing in h.f.-kringen, waarbij hoge eisen aan
de stabiliteit worden gesteld, zoals oscillatorkringen van superheterodyne ontvangers.
c. Draadtrimmers
Volledigheidshalve willen wij tevens de draadtrimmers bespreken. Zij
bestaan uit een keramische buis, die inwendig is verzilverd en uit
wendig is voorzien van een in één laag dichtgewikkelde draad. Door
deze draad langzaam af te wikkelen verkleint men de capaciteit tussen
de zilverlaag en de draad en is dus een instelbare capaciteit beschik
baar (fig. 51).
Behalve het bezwaar, dat de temperatuur- en vochtbestandheid veel
geringer zijn dan bij de luchttrimmer, heeft dit type het nadeel, dat
slechts in één richting kan worden geregeld, nl. verkleinen der capa
citeit. Wederom opwikkelen is practisch niet mogelijk. Door deze
eigenschappen is de bruikbaarheid beperkt*

E
LAAGFREQUENTTRANSFORMATOREN
EN -SMOORSPOELEN
1. Inleiding
De laagfrequenttransformatoren kan men verdelen in voedingstransformatoren en audiofrequente transformatoren.
De audiofrequente transformatoren worden onderverdeeld in koppeltransformatoren en aanpassingstransformatoren.
De laagfrequentsmoorspoelen worden verdeeld in laagfrequente
afvlaksmoorspoelen en audiofrequente versterkersmoorspoelen.
2. Laagfrequenttransformatoren
a. Voedingstransformatoren
Hieronder verstaan wij al dié transformatoren, die dienen om een
verbruiksapparaat, een belasting dus, op een wisselspanmngsnet aan
te sluiten.
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De noodzaak hiertoe bestaat, indien de benodigde spanning voor het
verbruiksapparaat verschilt van de netspanning, of indien men het
circuit, waarin het verbruiksapparaat moet worden geschakeld, wil
scheiden van het net. In het eerste geval transformeert men de net
spanning omhoog of omlaag, naar gelang de eisen, die het verbruiks
apparaat stelt. In het tweede geval mag de energie-overdracht alleen
door middel van het magnetische veld geschieden. Hierbij kan even
tueel ook nog een omhoog- of omlaagtransformeren noodzakelijk zijn.
Voorbeelden van het eerste geval zijn verhuistransformatoren, soldeertransformatoren, scheltransformatoren, transformatoren voor een voedingsapparaat van een radio-ontvanger.
Een voorbeeld van het tweede geval doet zich voor bij een verbruiks
apparaat, dat aan één zijde is geaard.
b. Audiotransformatoren
Deze worden gebruikt voor frequenties van ongeveer 20 Hz tot onge
veer 10000 Hz.
Koppeltransformatoren. Deze transformatoren doen dienst als koppelelement tussen twee laagfrequentversterkerbuizen. Hier wordt de
afgegeven laagfrequente plaatwisselspanning van een versterkerbuis
omhoog getransformeerd, voordat deze spanning op het stuurrooster
van een volgende versterkerbuis wordt aangesloten.
Tevens wordt hierdoor een directe geleidende verbinding tussen de
plaat van de eerste buis en het rooster van de volgende buis voor
komen. Een scheidingscondensator, die bij andere koppelelementen
nodig is, om te voorkomen, dat de hoge anodegelijkspanning op het
rooster van de volgende buis komt, is hier niet nodig.
Aanpassingstransformatoren hebben een geheel ander doel. Hier vormt
de transformator een schakel tussen een generator en een belasting,
met het doel, de impedantie van deze belasting zodanig te wijzigen,
dat deze een gunstige waarde heeft, in verband met de vermogensaigitte van de generator.
Een bekend voorbeeld hiervan is de aanpassing van de impedantie
a” eC.n 1'fldsPre^er niet kleine weerstand aan de veel grotere inwendige
rsian van een eindbuis. De gunstigste impedantie in de plaatkringAovan1 •een
van
a
e*ndPenthode is meestal 7000 D, terwijl de impedantie
transformUaUSP^ekerrbv* 5 ^ bedraagt. De aanpassings- of uitgangshet secundai * trans*°rr?eefb bij de juiste keuze van het primaire en
Wij hebbed ^anta windingen, de impedantie van 5 D op tot 7000 Q.
om ons duideliiW transformat°ren in bovengenoemde groepen verdeeld
schillende transf V°°r °gen te kunnen ste^en/ aan welke eisen de versoorten wikkeling0rmat°ren -moeten vo^doen wat betreft de kern, de
van de verschilt
tullen dan ook steeds bij de behandeling
met elkaar vergeh'^ 0nderwerpen de transformatoren van 2a en 2b
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3. Laagfrequentsmoorspoelen
a. Afvlaksmoorspoelen
Deze worden hoofdzakelijk toegepast in afvlakfilters, die gebruikt
worden bij gelijkrichters.
De eisen, die men eraan stelt, zijn:
1. zo groot mogelijke zelfinductie bij een bepaalde gelijkstroom;
2. zo klein mogelijke conductieve weerstand.
b. Versterkersmoorspoelen
Deze dienen als koppelelement tussen twee laagfrequentversterkerbuizen en moeten in staat zijn het audiofrequente gebied te bestrijken.
4. Algemene gezichtspunten
Uit de theorie over de transformator, behandeld in Deel 1 en Deel 2,
hfdst. III.F, is gebleken, dat déze in principe bestaat uit een ijzeren
kern, waaromheen twee wikkelingen zijn aangebracht, de primaire
wikkeling, die op het net wordt aangesloten en de secundaire wikkeling,
waaraan de belasting wordt verbonden.
Het aantal windingen, waaruit deze wikkelingen zijn samengesteld,
hangt af van het doel, waarvoor men de transformator wil gebruiken.
Hoe men dit aantal windingen bepaalt, blijkt uit een rekenvoorbeeld
aan het eind van dit gedeelte.
Een transformator voor een gelijkrichter voor een radio-ontvanger
bezit meer dan twee wikkelingen. Behalve de primaire en secundaire
wikkeling komen hier nog de tertiaire en quartaire wikkeling bij.
De secundaire wikkeling voedt de anoden van de gelijkrichtbuis,
enkel- of dubbelfasig.
De tertiaire wikkeling geeft de gloeispanning voor de gelijkrichtbuis,
terwijl de quartaire wikkeling de gloeidraden van de ontvangbuizen
voedt.
De primaire wikkeling kan bovendien voorzien zijn van aftakkingen,
die het apparaat voor verschillende netspanningen geschikt maken.
De wikkelingen moeten zodanig op de kern worden aangebracht, dat
geen onderlinge sluiting of sluiting met de kern kan optreden en dat
tevens dit aanbrengen zo eenvoudig mogelijk kan geschieden.
Dit laatste is vooral van belang met het oog op de massaproductie
van transformatoren.
Een belangrijk punt bij de transformator is zijn temperatuur, omdat
verschillende van zijn grootheden, zoals kernafmetingen en draaddiameters, hiermede in nauw verband staan. De oorzaken van de temperatuursverhoging gedurende het gebruik (m.a.w. bij belaste trans
formator) zijn gelegen in de optredende verliezen, die in warmte
worden omgezet. Deze verliezen kunnen wij splitsen in twee groepen:
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1. verliezen, die optreden in de kern, de ijzerverliezen (zie onder 7 en 8);
2. verliezen, die ontstaan in de wikkelingen, de koperverliezen.
In Deel 1 zijn deze ijzerverliezen al behandeld. Wij voegen er in dit
hoofdstuk enige practische opmerkingen aan toe.
De verliezen, genoemd onder 2, hangen af van de stroomsterkte in
en de draaddoorsnede van de verschillende wikkelingen. Om dit een
voudig te kunnen overzien, voert men bij de berekeningen over trans
formatoren de stroomdichtheid in. Dit is de stroomsterkte per mm2, en
wordt hier aangeduid door s. De toelaatbare waarde van s varieert met
de afmetingen van de transformator, omdat de afkoeling van een
transformator ook afhankelijk is van zijn afmetingen (de oppervlakte
van spoel en kern). In tabel 9 (blz. 322) vinden wij hierover enige
gegevens.
Er zijn echter, naast bovengenoemde, nog andere factoren, die de
temperatuur beïnvloeden:
a. de grootte van het afkoelend oppervlak, die afhankelijk is van de
afmetingen;
b. de plaats van de transformator in het apparaat en de afmetingen
van de kast;
c. of een transformator continu of onderbroken wordt gebruikt;
d. het al of niet aanwezig zijn van ventilatie.
De factoren, genoemd onder a tot en met d, spelen een voorname rol
bij het ontwerp van een transformator, die geschikt moet zijn om in
grote aantallen te worden geproduceerd. Immers, het omlaag brengen
van de prijs van een transformator gaat in het algemeen gepaard met
een verhoging van de temperatuur. Minder koper, d.w.z. dunnere
draden, geeft een daling in prijs, maar een stijging in temperatuur,
omdat de warmte-ontwikkeling groter wordt. Minder ijzer geeft een
hogere inductie in het ijzer, waardoor de ijzerverliezen toenemen en
dus de temperatuur. Daarom zijn voorschriften in het leven geroepen,
die een maximum toe te laten temperatuurstijging voorschrijven.Voor
apparaten, bestemd om in Europa te worden gebruikt, is een temperatuursverhoging van 60 °C toelaatbaar; voor apparaten, bestemd voor
tropische streken, kan men slechts 45 °C temperatuursverhoging toe
laten. Deze voorschriften gelden voor een netspanning, die 10 %
hoger is dan die, waarvoor het apparaat is bestemd. Bovendien wordt
meestal een temperatuurveiligheid aangebracht. Deze zorgt er voor, dat
bij overschrijden van de toelaatbare temperatuur de verbinding tussen
de primaire wikkeling en het net wordt verbroken. De beschrijving en
werking van een dergelijke temperatuurveiligheid vindt men onder 13.
De complete transformator wordt in compound gedompeld. Na hard
worden vormt dit compound een vochtwerende laag om de trans
formator. De windingen blijven beter op hun plaats, terwijl het trillen
van het blik wordt voorkomen en de kans op doorslag kleiner wordt.
Wij zullen nu eerst onze aandacht schenken aan de laagfrequenttransformatoren, waarna de laagfrequentsmoorspoelen volgen.
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5. Dc transformatorkcrn
Theoretische overwegingen geven als ideale kernvorm de cirkelvorm
(fig. 52). De krachtlijnen ondervinden hierin een zo klein mogelijke
weerstand, waardoor de magnetiseringsstroom eveneens klein is. De
spreiding kan bij een dergelijke kern heel klein zijn.
Onder punt 4 stipten wij reeds even de ijzerverliezen aan. Deze be
staan uit wervelstroomverliezen en hysteresisverliezen.
Beide soorten verliezen zijn van groot belang bij de keuze van de
juiste kern voor de transformator.
Ter vermindering van wervelstroomverliezen moet de kern worden
samengesteld uit dunne plaatjes kernmateriaal, die onderling electrisch
geïsoleerd moeten zijn. De dikte van deze plaatjes varieert van 0,35
tot 0,5 mm. Hoe dunner deze plaatjes zijn, des te kleiner de wervel
stroomverliezen. Het dunner maken van de plaatjes brengt echter
moeilijkheden met zich mede; het invlechten wordt moeilijker en tijd
rovend. Wat men onder invlechten verstaat zal straks blijken.
Om zo klein mogelijke hysteresisverliezen te krijgen, zijn wij ge
noodzaakt een materiaal te gebruiken, dat deze verliezen in geringe
mate vertoont. Het te gebruiken materiaal moet een zo klein mogelijke
hysteresislus bezitten, daar het oppervlak van deze lus een maat is
voor de optredende hysteresisverliezen.
Als kernmateriaal gebruikt men hoofdzakelijk gegloeid dynamoblik of
hooggelegeerd blik (2—4 % siliciumgehalte). Verder zijn de ijzer
verliezen afhankelijk van de in de transformator optredende inductie.
Wanneer wij dus een transfórmatorkern willen samenstellen, die een
zo gunstig mogelijk magnetisch circuit bezit, en tevens weinig hysteresis- en wervelstroomverliezen vertoont, moeten wij de kern op
stapelen uit ringen van gegloeid dynamoblik of hooggelegeerd blik.
De isolatie tussen de plaatjes onderling kan men op twee manieren
verkrijgen:
a. door gegloeid blik te gebruiken. Gegloeid blik bezit aan de opper
vlakte een oxydehuidje, dat als isolatie dienst doet;
b. door gebruik te maken van blik, dat aan een zijde met een dunne
laag papier is beplakt.
. deel van d«
/""primaire wikkeling

deel van de
sec wikkeling

(7

kernplikjes
isolatieband

isolatieband
Doorsnede A&

Fig. 52. Transformator met ringvormig® kern.
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Daar gegloeid blik kleinere hysteresisverliezen vertoont dan onge
gloeid blik, wordt tegenwoordig hoofdzakelijk gegloeid dynamoblik als
kernmateriaal gebruikt. Ter versteviging van de cirkelvormige kern
wordt deze omwoeld met een laag isolerend band, waardoor tevens
wordt voorkomen, dat de scherpe kanten van het blik de email-isolatie
van de draad beschadigen. Een dergelijke kern is afgebeeld in fig. 52.
Het aanbrengen van de wikkelingen om deze cirkelvormige kern geeft
enige moeilijkheden. De totale draadlengte, waaruit een wikkeling is
samengesteld, moet door de opening van de kern worden gestoken bij
iedere winding, die om de kern wordt aangebracht. Toch kan dit
wikkelen mechanisch geschieden. Daartoe wordt de totale draad van
een wikkeling op een spoel, de wikkelspoel, gewonden en deze wordt
mechanisch bij iedere winding door de kern gestoken. Hieruit volgt
onmiddellijk een bezwaar van deze kernvorm. De ruimte binnen de kern
kan niet volledig door windingen worden ingenomen, omdat plaats
moet overblijven om de wikkelspoel door te steken. Bovendien kunnen
de windingen aan de binnenkant van de kern wel tegen elkaar worden
gelegd, aan de buitenkant echter niet, wegens het verschil in omtrek.
Door de hierboven geschetste bezwaren wordt deze ringtransformator
niet toegepast bij radio-ontvangapparaten. Voor sommige speciale ge
vallen geeft men aan deze kernvorm de voorkeur, maar de behandeling
van deze gevallen valt buiten het kader van dit hoofdstuk. Ter wille
van de volledigheid hebben wij echter deze kernvorm even aangestipt.
Men gebruikt in de r’egel andere kernvormen, die, hoewel het
magnetisch circuit ongunstiger is, toch hun voordelen bezitten wat
betreft het eenvoudig samenstellen van de kern.
Bij al die kernvormen heeft men er voor gezorgd, dat de kern kan
worden samengesteld, nadat reeds van te voren de wikkelingen op een
spoelkoker van isolatiemateriaal zijn aangebracht.
Het zou ons te ver voeren om alle verschillende kernvormen te be
lichten. Wij bepalen ons daarom tot die twee kernvormen, die bij
transformatoren voor radio-ontvangapparaten veelvuldig worden toe
gepast. Deze vormen zijn:
a. de mantelkern;
b. de E- en I-kern.
Deze kernen bestaan uit plaatjes van ongeveer 0,5 mm dikte. Deze
plaatjes zijn in fig. 53 aangegeven; fig. 53a mantelkernblik, fig. 53b
- en I-kernblik. Om een goed begrip te krijgen van het samenstellen
van de kern en het aanbrengen van
de spoel moeten wij even vooruit
Vrf'. rW
■ 1
lopen op hetgeen onder 6 over spoelt »
kokers wordt gezegd.
De wikkelingen worden aange
ö-TtJ l. —6
bracht op een koker van perskarton.
Daarna worden de kernplaatjes één
F,E‘ 53b. E-rfnni!bSnblik;
voor één door de openingen van de
spoelkoker gestoken. Dit is in fig. 54
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verduidelijkt. Hier ziet men, hoe de E- en
I-blikjes om en om in de spoelkoker worden
geschoven. Iets moeilijker gaat het met het
mantelblik. Daar moet nl. het blik worden
#------- 1
uitgebogen, bv. het middelste deel. Na het
insteken in de spoelkoker wordt het blik weer
recht gebogen.
Wanneer men echter gegloeid blik buigt,
verliest het gedeeltelijk zijn gunstige eigen Fig. 54. Spoelkoker met
enkele ingestoken blikjes.
schappen; de hysteresisverliezen nemen door
dit buigen weer toe. Daaruit volgt, dat men
mantelblik niet uit gegloeid blik vervaardigt en tevens, dat mantel
blik met papier beplakt moet zijn ter onderlinge isolatie, daar het
oxydhuidje hier ontbreekt. Een kern uit mantelblik samengesteld zal
dus meer ijzerverliezen geven dan een kern uit E- en I-blik. E- en
I-blik wordt na het stampen gegloeid, terwijl mantelblik uit een plaat
wordt gestampt, die tevoren met een dun laagje papier is beplakt.
Wat ons nu echter opvalt, is, dat het magnetisch circuit onderbroken
is. Bij het mantelblik op één plaats, bij het E-blik op twee plaatsen.
Dit is aangegeven in fig. 53, waar voor beide plaatvormen twee kracht
lijnenwegen zijn getekend.
Om het nadeel van deze onderbreking in het magnetisch circuit
(de luchtspleet) zo klein mogelijk te houden, is het gewenst, dat het
b ik bij de onderbrekingen, de „stootvoegen", zo nauwkeurig mogelijk
a nsluit. Door deze luchtspleet wordt nl. de magnetiseringsstroom
verhoogd.
In dit verband bezit het mantelblik enig voordeel. Immers, de twee
delen, die hier tegen elkaar komen, zijn steeds bij elkaar passend en
zullen elkaar beter raken dan bij E- en I-blik. De luchtspleet bij Een I-blik kan men verkleinen, door voor het invlechten alle E-blikken
en I-blikken samen te klemmen en beiden vlak te slijpen. Voor een
proef is dit geen bezwaar. Bij massaproductie gaat dit natuurlijk ge
paard met verhoging van de prijs.
Toch bestaat er nog een eenvoudige methode om de luchtspleet te
verkleinen. Daartoe worden de blikjes van de kern om de beurt van
beide zijden door de spoelkoker gestoken, zg. „om en om ingevlochten"
(zie fig. 54 en 55). Hier zijn van links twee E-blikjes ingestoken met
ertussen een I-blikje. Een ander E-blikje wordt nu van rechts tussen
de beide andere aangebracht en komt tegen het I-blik. Ter illustratie
moge dienen, dat bij om en om invlechten van E-blik de luchtspleet
volgens practische uitkomsten ongeveer 00,1 cm bedraagt.
Practisch brengt men eerst alle E-blikjes aan (om en om); daarna
worden de I-blikjes telkens tussen twee E-blikjes gestoken en ver
volgens het geheel stevig aangeklopt om een goed aanraken van E- en
I-blik te verzekeren.
Hetzelfde gebeurt bij het mantelblik. Hier wordt dus het blik in
zijn geheel om en om gevlochten, nadat het middelste deel iets is

m

m
Fig. 55- Het om en om invlechten van E- en I-blik.
uitgebogen, en na het invlechten teruggebogen. Na het invlechten
worden bouten door de gaten van de kern gestoken en het geheel
door middel van deze bouten en moeren stevig geklemd om het
trillen van het blik te voorkomen. Deze bouten kunnen tevens dienst
doen om de transformator op een chassis te bevestigen, waarbij dan de
ene helft van de spoel door een opening in het chassis steekt (fig. 56).
Hierdoor kan men de meeste verbindingen vanaf de transformator
onder het chassis monteren.
Ook kunnen door middel van bovengenoemde bouten een paar hoekbeugels aan de kern worden aangebracht, waarmede de transformator
boven op het chassis kan worden bevestigd. De laatste methode ver
toont een iets gunstiger koeling, omdat hier de gehele transformator
zich boven het chassis bevindt. Bovendien wordt het chassis niet zo
verzwakt als in het eerste geval, waarbij een tamelijk groot gat in
het chassis moet worden gemaakt. Beide methoden zijn aangegeven in
fig. 56.
Wat de afmetingen van het mantelblik en E- en I-blik betreft,
kunnen wij aan de hand van fig. 57 het volgende opmerken. Bij het
mantelblik (fig. 57) hebben de aangeduide maten tot gevolg, dat de
magnetische inductie langs het gehele circuit constant is, omdat de
doorsnede van de ijzerweg van iedere helft van het circuit constant is.
Dezelfde eisen moeten wij aan het E- en I-blik stellen. Hier spelen
echter ook economische overwegingen nog een rol. Plaatsen wij nl.
twee E-blikjes met de openingen tegen elkaar, zoals in fig. 58 is afgebeeld, dan kunnen wij de afmetingen zodanig kiezen, dat de beide
i
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uitgestampte delen (in de figuur gearceerd) juist geschikt zijn om als
I-blik te fungeren.
Hierdoor gaat bij het uitstampen van E- en I-blik geen materiaal
verloren. Welke dan de afmetingen van het E- en I-blik zijn, toont
ons fig. 59. De openingen binnen de kern, waarin dus straks de spoelkoker een plaats vindt, noemen wij de raamopening. Deze is bij E- en
I-blik steeds 3 ar.
Een logische vraag is nu, hoeveel blikjes moet men gebruiken voor
een bepaalde transformator. Door deze vraag gedeeltelijk te be
antwoorden, lopen wij even vooruit op de berekening, die aan het eind
van dit hoofdstuk volgt. Het aantal blikjes, dus de ijzerdoorsnede van
het middelste deel (of van de buitenste delen tezamen), hangt ten
nauwste samen met het vermogen, dat de transformator moet kunnen
afgeven. Het af te geven vermogen bepaalt dus de ijzerdoorsnede en
het aantal te gebruiken blikjes.
De hoogte, tot waar men de kern opstapelt, noemt men de stapelhoogte h, De ijzerdoorsnede is dus 2 ah mm-, wanneer a en h in mm
worden uitgedrukt. Men maakt de binnenafmeting van de spoelkoker
gelijk aan de bruto-ijzerdoorsnede 2 ah. Deze totale doorsnede
wordt niet geheel door ijzer ingenomen, omdat het blik steeds
van een isolatiehuidje, hetzij oxyde, hetzij papier, is voorzien.
Om nu de netto-ijzerdoorsnede te vinden, vermenigvuldigen wij de
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Fig. 56. Twee methoden voor de
bevestiging van de transformator op
het chassis.
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Fig. 57. Afmetingen van mantelblik.
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Fig. 58. De vorm van E- en I-blik,
waarbij geen materiaal verloren gaat.
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Fig. 59. Afmetingen van E- en I-blik.
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bruto-ijzerdoorsnede met een practische correctiefactor, de ijzervulfactor /ij- Voor onbeplakt, dus gegloeid blik, is/ij = 0,96; voor
beplakt blik is /ij = 0,92. Wij vinden dus, dat de bruto-ijzerdoorsnede 2 ah mm2 ,en de effectieve of netto-ijzerdoorsnede 1,92 ah mm2
of 1,84 ah mm2 is.
Men heeft de maten van diverse E- en I-blikken voor voedingstransformatoren genormaliseerd met de bijbehorende stapelhoogten.
Deze zijn vermeld in tabel 9.
6. De spoelkoker
De afmetingen van de spoelkoker (fig. 60 en 61) worden bepaald door
de afmetingen van het blik. Wij bekijken daartoe nog eens fig. 54 en
merken op, dat de afmetingen van die delen van de flenzen, die in de
raamopening vallen, hoogstens gelijk mogen zijn aan a en dat de lengte
van de spoelkoker, die aangeduid is met l, hoogstens gelijk mag zijn
aan 3 a. De raamopening bepaalt dus de afmetingen van de spoelkoker.
De maten van de beide andere delen van de flenzen zijn vrij willekeurig.
Men kan ze breder nemen dan de eerstgenoemde, om de later te
noemen contactogen gemakkelijk te kunnen bevestigen. De andere
maten spreken voor zich. De maten van de spoelkoker worden echter
iets te ruim genomen. Dit vergemakkelijkt het inbrengen van het blik in
de koker en voorkomt het beschadigen van de koker en de gewikkelde
spoel. Voor de wikkelruimte is niet /, maar t beslissend.
In tabel 10 zijn de maten van de spoelkokers verzameld. Daar wij
straks ook kokers zonder flenzen zullen ontmoeten, zijn ook hiervan
de maten opgegeven. De lezer zal ongetwijfeld het kleine verschil in
maten kunnen verklaren.
Beide bovengenoemde bliksoorten (ongegloeid beplakt en gegloeid)
en de aangegeven wijze van invlechten (om en om) kan men gebruiken
zowel voor voedings- als voor audiotransformatoren. Toch wordt
meestal in de practijk aan het gegloeide blik de voorkeur gegeven,
wegens de kleinere ijzerverliezen. Hieruit volgt, dat men dan gebruik
moet maken van E-blik. Immers gegloeid blik mag niet worden ge
bogen en mantelblik kan niet zonder buigen in de spoelkoker worden
aangebracht.

i

324

VI.E.6

Q
■O

•Q

do

d
N
x

X

X

g

c

g

JU

x

u

o
*Ö

T

CJ

Ö

£

o

JO

O

13

r

'T

O

O

CL

in
l

a

<0

CO

6

- .i

M

VO

I

VO

bO

—•

£

M

1J

£

<-

C

v»

' i

g
3bl)

in

<u
O
CJ

o

a
v>

«o

in

rt

•o

w

£
H<

.52

s

c

»
co

in

CAOO

O,

S> iS
XI

"o

£
£

in

c*

in
VO M vo
H Cl CJ

.5

g

s

*S2

in in
ca O
invo

d

CA

<5

co

in

<U

H

in

in

►H

£

CA Tfr Tj-

gvg
2 U>

P

nj

in
in

in

cK
CJ

3 VO

6
•O

in

O

in

vo'

in

in

in

M

M

in
ca
in

in

c

C

c

O

M

.2

£

bn

in

g
fU

j»

o
-o

in

ói
ca

in
CA

oT

bfl

j2

in

in

-i

in in in

in in

di
in invo

o r^vo

ca

in
in
in

VO VO

in

in in

in in
di
cj ca

in in
M vo" CA
01 0Ï CA

in in in

dv

vo" CA CJ
Cl CA r}-

ca

NNCA

in in
in in
vo t^co

in
CA

vo

Cft
in
in
in

ca

Tt-

1^00 cv

OI
C'

M

in

ia

^

>0

in
CJ

in
CO
d

in

Cl

CJ
CA

in
VO
CA

«om

O in Cl

CJ 00 vo
Cl CJ CA

in CJ O
CJ ca -vj-

CO VO in
CJ CA

CJ O O
CA ^ IA

o

in

VO

CO

o

M

M

in

o"

H CJ CJ

Cl CJ CA

CJ

TT
►H

t

CJ

I

VI.E.7

325

7. Dc ijzerverliezen bij voedingstransformatoren
Om de ijzerverliezen in het blik aan te geven heeft men het verlies
cijfer ingevoerd. Hieronder verstaat men de verliezen in het ijzer
in watts per kg bij een inductie van 1 Wb/m2, een frequentie van
50 Hz en een blikdikte van 0,5 mm.
Voor ongegloeid transformatorblik bedraagt het verliescijfer 3,6 W/kg
en voor hooggelegeerd blik (2—4 % silicium) 1,7 W/kg. Door het
gloeien nemen deze cijfers ongeveer met 30 % af. Deze verliescijfers
geven een gemiddelde waarde aan.
Zijn nu deze ijzerverliezen van groot belang? Het antwoord op deze
vraag vinden wij in de volgende redenering. De stroom, die een trans
formator in onbelaste toestand opneemt, noemen wij de nullaststrocm.
Deze bestaat uit twee componenten:
ie. de wattloze component; deze component levert het magnetische
veld in de kern;
2e. de wattcomponent; deze component ontstaat op de eerste plaats
door de ijzerverliezen.
De totale nullaststroom, samengesteld uit beide componenten, ont
wikkelt in de primaire wikkeling een zekere warmte, het primaire
koper verlies bij nullost, dat al een kleine bijdrage levert tot de watt
component.
Hoe groter het ijzerverlies, des te groter de nullaststroom en dus
het primaire koperverlies bij nullast.
Echter maakt de nullaststroom ook deel uit van de primaire be
lastingstroom, wanneer de transformator belast wordt.
ie conclusie. Grotere ijzerverliezen geven grotere koperverliezen in
de primaire wikkeling, dus hogere temperatuur. Wanneer wij dus
willen zorgen, dat deze temperatuur een voorgeschreven waarde niet
overschrijdt, moeten wij wegens de ijzerverliezen een kleinere stroom
dichtheid kiezen dan zonder ijzerverliezen het geval zou zijn, dus een
grotere primaire koperdoorsnede en ten gevolge hiervan een groter
kopergewicht.
Er is echter nog meer. De ijzerverliezen zijn niet alleen afhankelijk
van de bliksoort, maar in nog sterker mate van de maximale inductie,
die in het ijzer optreedt. Hoe meer ijzerverliezen een zeker materiaal
vertoont, des te kleiner moet men de maximale inductie kiezen om te
zorgen dat de kerntemperatuur (die zich ook zal mededelen aan de
wikkelingen) een voorgeschreven waarde niet te boven gaat.
Een kleinere maximale inductie £m vereist echter een evenredig
groter aantal windingen n, daar de geïnduceerde spanning V =
= 4,44 nf O Bm bedraagt. Dit geldt voor alle wikkelingen, die op de
transformator voorkomen. Neemt het aantal primaire windingen toe,
dan is dit ook het geval met de andere wikkelingen, omdat voor iedere
wikkeling een bepaalde transformatieverhouding nodig is.
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2e conclusie. Grotere ijzerverliezen maken een kleinere maximale
inductie noodzakelijk, met als gevolg meer windingen per wikkeling,
dus groter kopergewicht.
Het volgende practijkvoorbeeld toont aan, dat de invloed van de
nullaststroom op de temperatuur van de transformator niet mag
worden verwaarloosd.
Bij een voedingstransformator met kernafmetingen a = 14 mm en
h = 28 mm werden de volgende waarden gemeten: nullaststroom
115 mA; nullastvermogen 5,5 W; belastingstroom 256 mA; vollastvermogen 52 W. Hieruit blijkt de grote invloed van de nullaststroom.
Dat het nullastvermogen klein is, vindt zijn oorzaak in het feit, dat
de arbeidsfactor (cos 9?) bij nullast klein is, daar de wattloze compo
nent de grootste invloed heeft op de nullaststroom. De bovengencemde
afmetingen worden veelvuldig toegepast bij de voedingstransformatoren
voor een normaal ontvangapparaat. De hierboven genoemde waarden
kan men dan ook als gemiddelden beschouwen.
Bij grotere transformatoren heeft de nullaststroom veel minder
invloed dan hierboven is aangegeven. Dit feit kunnen wij als volgt
verklaren.
Hoe kleiner de blikmaat van een transformator wordt, des te minder
raamopening is er aanwezig om het benodigde koper te plaatsen. Dit
betekent een klein aantal primaire windingen. Uit de bovengenoemde
inductieformule volgt dan, dat voor een netspanning van bv. 220 V
de maximale inductie een grote waarde aanneemt. Deze grote maximale
inductie gaat gepaard met een grote wattloze component van de
nullaststroom. Bij transformatoren met kleine afmetingen zal de
nullaststroom dus grote invloed uitoefenen op de vollaststroom. Deze
invloed kan men verminderen, maar deze vermindering brengt weer
bezwaren met zich mede. De nullaststroom kan men verkleinen door
een groter aantal primaire windingen te kiezen, wat alleen mogelijk is
door de draaddikte kleiner te nemen. Het gevolg is dan, dat de primaire
weerstand beduidend toeneemt.
Daardoor stijgt dus de temperatuur van de primaire wikkeling bij
vollast en tevens treedt dan een grote conductieve spanningsval in de
primaire wikkeling op.
In de practijk zal men een zodanig aantal primaire windingen moeten
kiezen, dat de nullaststroom toelaatbaar is, en bovendien de primaire
weerstand niet te hoog wordt. Bij de gegevens van tabel 9 is hier
mede rekening gehouden. Hoe groter de kernafmetingen worden,
des te kleiner wordt de invloed van de nullaststroom op de totale
belastingstroom. Wanneer men dus twee bliksoorten, het ene met lage,
het ander met hoge ijzerverliezen, vergelijkt, bestaat er grote kans,
dat het blik met de hogere verliezen grotere afmetingen moet hebben
dan het blik met het lage verliescijfer, omdat voor groter kopergewicht
meer raamopening nodig is.
De lezer zal hebben begrepen, dat bovenstaande uiteenzetting uit
sluitend geldt voor voedingstransformatoren. Immers, de vermogens,
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die bij audiotransformatoren in ontvangapparaten ter sprake. komen,
zijn zo gering, dat zij geen gevaar opleveren voor een te hoge tempe
ratuur van de transformator.
Verschillende factoren zullen beslissen, of men bij een voedingstransformator ongegloeid, gegloeid of hoog gelegeerd blik zal toepassen,
en deze zijn:
ie. de prijs van het blik;
2e. de prijs van het koper;
3e. het gewicht van de transformator;
4e. de toelaatbare temperatuur;
5e. het aantal transformatoren, dat geproduceerd moet worden (bv.
massaproductie of een gering aantal).
Wij willen echter niet verder uitweiden over deze factoren en hun
onderlinge belangrijkheid.
8. De ijzerverliezen bij audiotransformatoren
Beschouwen wij nu de audiotransformator in verband met de invloed
van de verliezen, die bij deze transformator optreden.
Naast ijzerverliezen en weerstand treden bij een transformator nog
andere onvolmaaktheden op, nl. primaire en secundaire spreiding en
primaire en secundaire eigencapaciteit.
Wij gaan eerst na, wat de gevolgen zijn van de ijzerverliezen. Daarna
onderzoeken wij de invloed van de spreiding en eigencapaciteit, omdat
die in verband staan met de daarbij te behandelen wikkelmethoden.
Ter vereenvoudiging verwaarlozen wij voorlopig de spreiding en de
eigencapaciteit.
Wij merkten reeds op, dat de nullaststroom van een transformator
uit twee componenten bestaat, de wattcomponent en de wattloze
component. Tezamen geven deze beide componenten de totale nullast
stroom, die een zekere faseverschuiving heeft t.o.v. de primaire span
ning (zie Deel 2, hfdst. III.F).
Bekijken wij nu fig. 62a. Deze stelt een transformator voor, met
een belasting R\> aangesloten op de secundaire wikkeling. Deze trans
formator bezit dus een primaire en een secundaire weerstand, benevens
ijzerverliezen.
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Fig. 62. a. Transformator met belasting Rb; b. Vervangingsschema
voor deze transformator.
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In fig. 62b is deze transformator opnieuw voorgestel maar nu zijn
de primaire en de secundaire weerstand buiten de transformator gete
kend. De transformator in deze figuur wordt dus verliesvrij gedacht. De
nullaststroom wordt in 'rekening gebracht door i?0 en Ln, parallel aan
de primaire wikkeling. Dit kunnen wij als volgt inzien.
De nullaststroom heeft een bepaalde grootte en een zekere faseverschuiving t.o.v. de primaire spanning. Door de juiste keuze van R0
en L0 is de stroom door deze serieschakeling gelijk aan de nullast
stroom. Met andere woorden: met behulp van deze serieschakeling
van R0 en Ln kunnen wij de invloed van de nullaststroom op de werking
van de transformator nagaan.
Wij kunnen nu het schema uit fig. 62b vereenvoudigen door een ver
waarlozing in te voeren, waardoor het probleem eenvoudiger is te
overzien.
Wij stellen Lp klein t.o.v. R0 en nemen dus aan, dat de nullast
stroom uitsluitend bepaald wordt door
i?0. Het schema uit fig. 62b vereen
Rp
—nih
voudigt zich dan tot fig. 63a. Ver
00
± volgens maken wij gebruik van de vol
o o
gende bekende eigenschap. Wanneer
Ro
o o
Rb
O O
Y een belasting i?b aangesloten wordt op
o
de secundaire van een transformator,
met een transformatieverhouding n : 1,
a)
kunnen we deze als n2 R\> in de primaire
kring denken.
n2Rs
Rp
Hiervan gebruik makende tekenen
I—OJb
OJIj—j
wij fig. 63b. Hier zijn alle grootheden
teruggebracht tot de primaire keten,
waardoor
onze beschouwing zeer wordt
n2Rb
Ro
vereenvoudigd. Een kleine berekening
geeft ons, dat de totale primaire weer
stand, d.w.z. de weerstand, die de be
laste transformator vormt voor de
generator, gelijk is aan:
P _ p , Ro{n- Rs + n- Rp)
«Pt «P" R0 + n*Rs+.iïRp
'V

1

hè?sc^^av"ef,r6U2db'gLnVan
schema voor di iSSgft

Hieruit kunnen wij concluderen, dat
de ijzerverliezen de aanpassing beïn
vloeden.
Wanneer wij L0 niet verwaarlozen
t.o.v. R0 verandert principieel niets
aan onze beschouwing (fig. 63c). Al
leen het berekenen van RPt wordt
iets ingewikkelder, omdat L0 in de
schakeling voorkomt. Men moet dan
gebruik maken van de complexe
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rekenwijze. Zonder deze berekening uit te voeren kunnen wij echter
wel concluderen, dat niet alleen de nullaststroom invloed uitoefent op
de aanpassing, maar dat deze bovendien nog frequentie-afhankelijk is
door de aanwezigheid van een frequentie-afhankelijk element L0.
In plaats van uitvoerige berekeningen geven wij enige uitkomsten,
aan de practijk ontleend.
Noemen wij rj het rendement van de transformator, d.w.z. het
quotiënt van afgegeven en opgenomen vermogen, dan blijkt het
volgende:
ie. zijn de ijzerverliezen gelijk aan de koperverliezen, dan is, als tj
ligt tussen 0,5 en 1,0, de belastingsweerstand in de primaire kring
practisch gelijk aan n2 R\>;
2e. zijn de ijzerverliezen kleiner dan de koperverliezen, dan is de
belastingsweerstand in de primaire keten groter dan n2 R^;
3e. zijn de ijzerverliezen groter dan de koperverliezen, dan is de
belastingsweerstand in de primaire keten kleiner dan n2 Rt>.
Uit het bovenstaande blijkt dus, dat de invloed van de ijzerverliezen
bij een audiotransformator een geheel andere is dan bij een voedingstransformator.
9. Wijze van invlechten der blikken
Tot slot de vraag, of wij het om en om invlechten zowel bij voedingstransformatoren als audiotransformatoren kunnen toepassen. Het om en
om invlechten hebben wij reeds even aangeroerd. Ook kunnen wij alle
E-blikken van dezelfde zijde insteken en daarna de I-blikken tezamen
tegen de E-kern plaatsen. Wij zullen dit eenzijdig invlechten noemen.
Het voordeel van om en om invlechten is, dat de invloed van de
stootvoeg zo klein mogelijk is. Hieruit volgt, dat bij een gegeven
blikmaat en ijzerdoorsnede de magnetische weerstand van de kern zo
klein mogelijk is. Dit betekent, dat men voor een bepaalde inductie
een wattloze component van de nullaststroom krijgt, die zo klein
mogelijk is, waardoor dus ook de nullaststroom klein is.
Bij voedingstransformatoren zal men dus steeds gebruik maken van een
kern, die om en om is ingevlochten.
Bij de audiotransformatoren kan zich echter een geval voordoen,
waarbij het om en om invlechten vervangen wordt door eenzijdig in
vlechten, nl. bij een aanpassingstransformator, geschakeld in de anodeketen van een eindbuis. Hier vloeit, naast de wisselstroom, een tamelijk
grote gelijkstroom door de primaire wikkeling van de transformator
(afhankelijk van de gebruikte buis). Bovendien zal men steeds trachten
het aantal primaire windingen zo hoog mogelijk op te voeren in ver
band met de versterking van de laagste frequenties uit het te ver
sterken frequentiegebied (zie Deel 2, hfdst. V.B.4).
Nu kan het samengaan van een grote primaire gelijkstroom en een
groot aantal primaire windingen tot gevolg hebben, dat de kern in de
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verzadigingstoestand komt, door de gelijkstroommagnetisatie. Dit hangt
nog mede af van de kerndoorsnede en de gebruikte bliksoort.
Dat deze verzadigingstoestand aanleiding geeft tot vervorming in
de uitgangsspanning van de versterker, behoeft geen nader betoog,
wanneer wij bedenken, dat de BH-kromme in de buurt van de ver
zadiging een gebogen verloop heeft.
Om nu deze verzadiging te voorkomen wordt het E-blik eenzijdig
ingevlochten en de I-blikjes tezamen tegen de E-blikjes aangebracht.
Hierdoor ontstaat een vergrote luchtspleet en een verminderde voormagnetisatie. Men kan nog verder gaan en tussen E-en I-blik een
stukje isolatiemateriaal, bv. perskarton, aanbrengen, waardoor men deze
luchtspleet instelbaar kan maken door strookjes van verschillende dikte
te nemen.
Het bepalen van het aantal primaire windingen, de kerndoorsnede,
het kernmateriaal en de grootte van de eventuele luchtspleet vormen een
probleem, dat buiten het bestek van dit hoofdstuk valt. In de practijk
gaat men meestal als volgt te werk. Geleid door de prijs van het blik
kiest men een zo gunstig mogelijke kern en bepaalt proefondervindelijk
het juiste aantal primaire windingen en de grootte van de luchtspleet,
waarbij verschillende metingen een wegwijzer vormen.
Het eenzijdig invlechten biedt hierbij nog een voordeel, omdat men
door de instelbare luchtspleet de primaire zelfinductie nog kan regelen
(zie berekening smoorspoel, onder 16).
10. Wikkelmethoden
Zoals reeds werd opgemerkt, worden de wikkelingen aangebracht op een
spoelkoker, vervaardigd uit een isolerend materiaal, meestal perskarton.
Wij onderscheiden twee soorten:
a. spoelkokers met flenzen;
b. spoelkokers zonder flenzen.
Fig. 54, 55 en 6o geven ons een indruk van een spoelkoker met
flenzen, terwijl in fig. 6i en fig. 68 een spoelkoker zonder flenzen is
geschetst. Uit fig. 54 is reeds gebleken, aan welke afmetingen een
spoelkoker moet voldoen, opdat na het wikkelen de blikjes gemakkelijk
kunnen worden ingeschoven.
Eén afmeting werd nog niet genoemd, en deze is de dikte van de
gewikkelde spoel. Deze mag natuurlijk niet boven de flenzen uitsteken,
er hoogstens mede gelijk zijn. Bij deze dikte van de spoel is de be
schermende isolatielaag, bestaande uit perskarton en plakband, inbe
grepen. Dezelfde afmeting geldt voor een spoel zonder flenzen. Het
blik moet, zonder de spoel te beschadigen, in de opening van de
spoelkoker kunnen worden geschoven.
Of men nu een spoelkoker met of zonder flenzen wil gebruiken
wordt mede bepaald door de soort wikkeling, die men op de kern wil
aanbrengen en van de soort aansluitingen, die men wil gebruiken.
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Bekijken wij dus eerst de soorten wikkelingen. Deze worden hoofd
zakelijk onderscheiden in:
a. wild wikkelen;
b. wikkelen in lagen.
a. Wild wikkelen
De naam wild wikkelen kan verwarring stichten. Hieronder verstaat
men niet een wikkelmethode, waarbij de windingen geheel willekeurig
op de spoelkoker worden aangebracht. Bij wild wikkelen worden de
windingen laag na laag op de koker gewikkeld, zonder gebruik te maken
van een isolatie tussen de lagen, behalve de isolatie van de draad zelf,
die kan bestaan uit email of een omspinning van katoen of zijde.
In iedere laag worden de windingen zoveel mogelijk naast elkaar ge
legd om de beschikbare wikkelruimte zo nuttig mogelijk te besteden.
De koker, die bij wild wikkelen van flenzen moet zijn voorzien,
wordt op een wikkelmachine vol gewikkeld, waarbij de machine er
Zelf voor zorgt, dat de draad gedurende het draaien van de koker
regelmatig heen en weer wordt bewogen, van flens tot flens.
Een voor het wikkelen belangrijke factor is de kopervulfactor fa.
Hieronder verstaat men de verhouding van de totale koperdoorsnede
tot de raamopening 3 a2. Bij wild wikkelen bedraagt fa ongeveer
0,15—0,40 en is afhankelijk van de draaddikte en de vorm van de
spoelkoker.
Een voordeel van wild wikkelen is, dat het snel en eenvoudig ge
schiedt. Er is geen gecompliceerde machine voor nodig en gedurende
het wikkelen behoeft niet te worden gestopt, alleen aan het eind van
een wikkeling.
Het nadeel, dat aan de methode van wild wikkelen is verbonden,
kunnen wij als volgt inzien. Denken wij ons even in, dat de eerste
laag is aangebracht. De draad is daarbij langs de koker bewogen, bv.
van links naar rechts. Vervolgens beweegt de draad zich weer naar
links en de tweede laag wordt gewikkeld. Wanneer deze ook is vol
gewikkeld, bevindt zich het einde van de tweede laag boven het begin
van de eerste laag. Tussen de windingen daar ter plaatse heerst dus
een spanning, die gelijk is aan de spanning per winding, vermenig
vuldigd met het aantal-windingen van twee lagen.
Daar in de practijk van het wikkelen het aantal lagen belangrijk
is in verband met de dikte van de spoel, kan men die bovengenoemde
spanning eenvoudig als volgt bepalen. De spanning, die heerst tussen
het begin van de eerste laag en het einde van de tweede laag is gelijk
aan tweemaal de spanning op de wikkeling gedeeld door het aantal
lagen.
Om te besluiten of men wild wikkelen mag toepassen moet men de
te verwachten spanning tussen twee lagen kennen, en deze kan men
bepalen, wanneer men het aantal lagen kent (zie berekening onder 14).
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Bovendien moet de spanning, die men mag toelaten bij email-isolatie
van de draad, bekend zijn. Men kan, om deze spanning te bepalen,
twee draden tegelijk op een spoelkoker wikkelen, tot deze vol is. De
beide begindraden worden van elkaar geïsoleerd en een variabele
spanning tussen de beide andere uiteinden geschakeld, waarna men
kan constateren, bij welke spanning de isolatie doorslaat.
Toch moet men met de zo bepaalde spanning voorzichtig zijn.
Emaildraad is niet glad van oppervlak. Zeer kleine oneffenheden komen
wel voor en deze kunnen door de naastliggende draadisolatie drukken
en deze gedeeltelijk beschadigen. Soms komen zeer kleine openingen
in de email-isolatie voor. Practisch wordt voor de normale voedingstransformatoren voor radio-ontvangers géén wild wikkelen toegepast.
b. Het wikkelen in lagen
Deze methode wordt veelvuldig toegepast en wij zullen hier iets
langer bij stilstaan.
Bij deze wikkelwijze wordt tussen twee opeenvolgende lagen een
isolatie aangebracht. Deze isolatie kan bestaan uit transformatorpapier,
oliepapier, perskarton, enz. Men kan er nu voor zorgen, dat de spanning
tussen twee lagen wordt opgevangen door een voldoende isolatie.
Wat de afmetingen van deze te gebruiken isolatie betreft vinden wij
een overzicht in tabel n.
Tabel 11.
io p
Bij draaddiameter ^0,1 mm: 1 laag transformatorpapier
>o,i t/m 0,35 mm: 1 laag transformatorpapier 30 p
0,1 mm
> 0,35 t/m 1,00 mm: 1 laag perskarton
0,2 mm
> 1,00 t/m 2,00 mm: 1 laag perskarton
>>

dik.

dik.
dik.
dik.

Deze dikte van het isolatiemateriaal wordt in eerste instantie niet
zozeer bepaald door de spanning tussen twee lagen, maar door de dikte
van de draad. Immers, wanneer men draad van bv. 0,5 mm zou iso
leren door middel van transformatorpapier van 10 p, dan zou dit papier
gedurende het wikkelen worden beschadigd en de draad eventueel van
zijn laag glijden. Bovengenoemde isolatiematerialen zijn in het algemeen
voldoende voor de spanningen, die optreden tussen de lagen bij nor
male voedingstransformatoren van ontvangapparaten. Indien de span
ning tussen twee lagen meer dan 100 V bedraagt, dan moeten bij
papier van 30 p twee lagen papier worden gebruikt. Bij een spoelkoker
met flenzen past de isolatie tussen de flenzen; bij een spoelkoker
zonder flenzen is de breedte van het isolatiemateriaal gelijk aan de
lengte van de spoelkoker (zie tabel 10).
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Fig. 64. Voorbeeld van het wikkelen in lagen.
Bij het wikkelen in lagen wordt de totale lengte van de spoelkoker
niet geheel benut. Aan beide zijden wordt 4 mm vrij gelaten en dit
geldt zowel voor spoelkokers met als voor die zonder flenzen. De
reden hiervan is de volgende. Wanneer men de gehele lengte van de
koker zou bewikkelen, komt de draad op de rand van de isolatie te
liggen. Hierdoor bestaat een grote kans, dat gedurende of na het
wikkelen een draad van zijn laag glijdt en in contact komt met de draad
van een daaronder gelegen laag. De isolatie doet dan geen dienst meer.
Ook kan een afglijdende draad (bij een spoelkoker zonder flenzen) in
aanraking komen met de kern. Hierdoor kan de isolatie worden be
schadigd en sluiting met de kern het gevolg zijn. Begint en eindigt
men de laag ongeveer 4 mm van de kant van de isolatie, dan treedt
afglijden niet meer op (fig. 64). Bovendien zal dan na het compounderen
de ruimte tussen de verschillende isolatielagen met compound worden
gevuld, waardoor de windingen op hun plaats worden vastgezet.
Men moet steeds de minimum toelaatbare dikte van de isolatie ge
bruiken, daar anders de kopervulfactor onnodig wordt verkleind en men
moeilijkheden ondervindt bij het aanbrengen van de benodigde koperhoeveelheid in de raamopening. Tussen de verschillende wikkelingen
brengt men een scheidingsisolatie aan van twee lagen perskarton van
0,1 mm.
Een opmerking over de kopervulfactor /k bij laagwikkeling is hier
op zijn plaats.
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Een oppervlakkige beschouwing zou doen veronderstellen, dat /k
bij wikkelen in lagen veel kleiner moet zijn dan bij wild wikkelen.
Immers, de volledige breedte van de spoelkoker wordt niet benut,
terwijl tussen de verschillende lagen nog isolatie wordt aangebracht.
Het volgende moge echter verduidelijken, dat /k bij wikkelen in lagen
niet veel kleiner behoeft te zijn dan bij wild wikkelen. Wij noemden
als waarden van/k bij wild wikkelen de getallen 0,15—0,40. Er treedt
dus een belangrijke variatie in deze /k op. De oorzaak hiervan is het
volgende. De wikkelingen komen in de practijk bij wild wikkelen nooit
zo op de spoelkokers, als wij theoretisch zouden verwachten. Wel op
de eerste lagen, maar wanneer er een onregelmatigheid in het wikkelen
optreedt, waardoor bv. een wikkeling afglijdt of een andere kruist,
is de regelmaat verdwenen en daar deze onregelmatigheid niet ge
corrigeerd wordt, omdat de machine blijft doordraaien, wordt deze
erger, naarmate meer windingen worden aangebracht. Deze onregel
matigheden zijn geen regel, maar komen voor en worden in de hand
gewerkt door de vierkante vorm van de spoelkoker, omdat daar de
draad als het ware schoksgewijs wordt gewikkeld.
Bij het wikkelen in lagen wordt de draad echter bij iedere laag
wel nauw aansluitend gewikkeld. En wanneer de draad zo strak mogelijk
wordt gewikkeld, maakt men een zo nuttig mogelijk gebruik van de
beschikbare wikkelruimte. Hier is echter /k afhankelijk van de blikafmetingen en wel in sterkere mate dan bij het wild wikkelen, nl. door
de aan te brengen isolatie. Bij kleine spoelkokers neemt de isolatie
percentsgewijze meer ruimte in dan bij grote spoelkokers. Dit wordt
gedemonstreerd door de volgende getallen, die ontleend zijn aan
practische gevallen van transformatoren.
a in mm
kopervulfactor

10

0,2

12,5
0,24

14
0,26

16
0,27

18
0,28

20

0,29

Aan welke spoelkokers, mét of zónder flenzen, moet men nu de voor
keur geven? Uit het oogpunt van wikkelen bestaat deze voorkeur niet.
Immers bij beide soorten spoelkokers begint en eindigt de laag 4 mm
van de kant van de koker. Hieruit volgt tevens, dat de kopervulfactor
bij een spoelkoker mét flenzen iets ongunstiger is dan bij de koker
zonder flenzen ten gevolge van de materiaaldikte van de flenzen. Dit
kan men enigszins verbeteren, door in dit geval in plaats van 4 mm,
3,5 mm van de kant te beginnen met een laag.
Uit het oogpunt van isolatie van de windingen t.o.v. de kern is
de spoelkoker met flenzen iets in het voordeel, omdat hier het koper
volledig door isolatiemateriaal is omgeven.
Het aanbrengen van de verbindingen met de wikkelingen is in het
geval van spoelkokers met flenzen iets eenvoudiger, omdat men in de
flenzen contactogen kan aanbrengen.
Bij een grote productie speelt het prijsverschil tussen beide kokervormen een rol. Een spoelkoker zonder flenzen is uit de aard der
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zaak goedkoper dan een koker met flenzen. Bij massaproductie van
transformatoren zal dit prijsverschil van groot belang kunnen zijn.
Er bestaan dus geen uitgesproken voordelen van de ene spoelkokervorm t.o.v. de andere. Bij het ontwerp van een transformator voor een
bepaald doel zullen de kleine voor- en nadelen dan ook tegen elkaar
moeten worden afgewogen.
De volgorde van de verschillende wikkelingen van een voedingstransformator is niet willekeurig. De volgende wikkelvolgorde wordt
in het algemeen toegepast. Men begint met de tertiaire wikkeling op
de spoelkoker (voor de voeding van de gloeidraad van de gelijkrichtbuis). Daarna volgt, gescheiden door een dubbele laag perskarton
van 0,1 mm, de dubbele secundaire met middenaftakking (voor hoog
spanning).
In het midden van de secundaire wordt de temperatuurzekering
aangebracht (zie onder 13). Na de secundaire wikkeling volgt, weer ge
scheiden door een laag isolatiemateriaal, de quartaire (voor de voeding
van de gloeidraden der ontvangbuizen), en tot slot de primaire wikke
ling (die op het net wordt aangesloten), met eventueel diverse aftak
kingen voor verschillende netspanningen. Het voornaamste punt in
deze wikkelvolgorde is de plaats van de quartaire wikkeling. Deze be
vindt zich tussen primaire en secundaire wikkeling en doet dienst als
afscherming tussen het net en de secundaire wikkeling.
Wanneer men één zijde van de quartaire wikkeling aardt, zoals
meestal in een ontvangapparaat geschiedt, heeft men een geaard
scherm tussen het net enerzijds en de secundaire en tertiaire wikkeling
anderzijds.
it. Eigencapaciteit en spreidingszelfinductie
bii audiotransformatoren
Welke eisen stelt men in het algemeen aan het aantal windingen van
een audiotransformator? Ten eerste moet de transformatieverhouding
van een aanpassingstransformator zodanig worden gekozen, dat de
grootte van de impedantie, die aan de secundaire wikkeling wordt ver
bonden, aan de primaire zijde de gewenste waarde vertegenwoordigt,
om de impedantie van de belasting op de juiste wijze aan te passen aan
de generator. De formule, die de transformatieverhouding bepaalt, luidt:
•ffbuis
« = ]/•^belasting
#buis is de gunstigste impedantie voor de buis. ^belasting is de impe
dantie van de belasting, zoals deze aan de secundaire wikkeling voor
komt.
Ten tweede moet bij een koppeltransformator de transformatie
verhouding zodanig zijn, dat een zo groot mogelijke secundaire span-
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ning wordt afgegeven aan het rooster van de volgende buis voor een
gegeven frequentiegebied, In beide gevallen speelt de primaire zelfinductie
een grote rol. Deze toch bepaalt de versterking voor de laagste fre
quenties uit het te versterken frequentiegebied.
Wij zullen dus trachten, deze primaire zelfinductie zo hoog mogelijk
op te voeren. Hierbij stuiten wij echter op moeilijkheden. De moeilijk
heid bij een aanpassingstransformator bij een eindbuis leerden wij
reeds kennen, nl. de verzadiging van de kern. Wil men toch een
hoge primaire zelfinductie bij een betrekkelijk klein aantal windingen
bereiken, dan moet men gebruik maken van speciaal gelegeerd blik
met hoge permeabiliteit, in de handel bekend onder verschillende
benamingen, zoals permaloy, nickaloy, enz. De moeilijkheid bij een
koppeltransformator is een andere. De hierbij gebruikelijke laagfrequentversterkerbuizen werken over het algemeen met een kleine
plaatstroom, zodat verzadiging van de kern niet zo spoedig is te vrezen.
Het grote aantal primaire windingen gaat echter gepaard met een
n maal zo groot aantal secundaire windingen, waardoor de eigencapaciteit van de secundaire wikkeling, nog vermeerderd met de bedradingscapaciteit en ingangscapaciteit van de volgende buis, niet te
verwaarlozen is.
In de eerste plaats zal deze eigencapaciteit C0 een shunt vormen
voor de secundaire wikkeling, waarvan de impedantie een des te kleiner
waarde heeft naarmate de te versterken frequentie hoger is. Bij hoger
wordende frequenties zal de versterking afnemen.
Onder 8 noemden wij terloops de spreiding van een transformator.
In Deel i en Deel 2, hfdst. III.F en hfdst. V.B.4.b, vindt men hier
over een uiteenzetting en tevens, dat men de primaire en secundaire
spreiding kan voorstellen door een primaire en secundaire spreidings
zelfinductie in serie met respectievelijk de primaire en de secundaire
wikkeling. Op zich zelf geeft deze spreiding al een moeilijkheid Bij
hoge frequenties uit het te versterken frequentiegebied heeft deze
spreidingszelfinductie (primair en secundair) een tamelijk hoge serieimpedantie, waardoor de afgegeven spanning bij die hoge frequenties
daalt.
In combinatie met de eigencapaciteit van de wikkelingen is het
nadeel van de spreidingszelfinductie echter nog groter. Vooral treedt
dit op bij een koppeltransformator, omdat hier de secundaire wikkeling
een groot aantal windingen, dus een grote C0 heeft. Dit nadeel is het
volgende. Bij een frequentie, liggende ongeveer tussen 5000 en
12 000 Hz, treedt een piek in de amplitudekarakteristiek op, een
resonantieverschijnsel, veroorzaakt door de spreidineszelfinC*uctie en
de eigencapaciteit.
gszc
^nv^oec^ van deze piek te verminderen kan
men de volgende
middelen aanwenden.
, L Df secundaire wikkelen met zeer dun draad soms zelfs met
koperdraad. Hierdoor*
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Neemt de piek nog niet voldoende
af, dan kan men een passende
sec.
einde
weerstand parallel aan de secun
ZZ] begin
daire schakelen.
sec
2. Door een speciale wikkelmethode toe te passen kan men
én de spreiding én de eigensec
capaciteit verminderen. Het ge
begm
pnm:;:;:;:;;;;;
volg is, dat de frequentie, waarbij
einde
sec
de piek optreedt, naar een hogere
waarde verschuift.
De spreiding kan men klein
houden door de wikkelingen in Fig. 65. De primaire wikkeling tussen
drie of meer secties te verdelen, de beide helften van de secundaire
wikkeling.
beurtelings primair en secundair.
Immers een verkleining van de spreiding kan men bereiken door de
koppeling tussen primaire en secundaire wikkeling te vergroten. Dit
wordt bereikt door bv. de primaire tussen de secundaire te wikkelen,
zoals in fig. 65 is aangegeven. De wikkeling, die het grootste aantal
windingen heeft, wordt gesplitst en de andere komt hier, eventueel
ook gesplitst, tussen in.
Om de eigencapaciteit van de wikkelingen te verminderen worden
de bovengenoemde secties wel onderverdeeld in secties, die op een
kleine afstand naast elkaar op de spoelkoker worden gewikkeld.
Daar echter de spreiding en de eigencapaciteit toenemen met het
aantal windingen, is het vaststellen van het gunstigste aantal primaire
windingen een kwestie van experiment. Uit verschillende metingen
kan men vaststellen, hoe groot men het aantal primaire en secun
daire windingen kan kiezen zonder te veel nadeel te ondervinden
van de spreiding en de eigencapaciteit. Men moet daarbij rekening
houden met de eisen, die men aan de transformator stelt, wat betreft
de verzwakking van de hoge frequenties en het optreden van resonantiepieken.
Verdere gegevens over dit onderwerp kan men vinden in de litera
tuuropgave aan het slot van dit hoofdstuk.
Vatten wij een en ander samen, dan komen wij tot het volgende
overzicht. Voor een zo gunstig mogelijke versterking der lage fre
quenties is een zo groot mogelijke primaire zelfinductie vereist. Hier
uit volgt een zo groot mogelijk aantal primaire windingen, tenzij
men voor de kern gebruik maakt van speciale legeringen met grote
permeabiliteit.
Het verhogen van het aantal primaire windingen brengt de volgende
bezwaren mede.

f

fl. Bij een aanpassingstransformator
1. Vergroting van de spreidingszelfinductie. Als middel hiertegen kan
men een speciale wikkelmethode toepassen.
Radiotechniek III — 22
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2. Vooral bij een grote primaire gelijkstroom treedt verzadiging
van de kern op. Dit kan men bestrijden door de kern eenzijdig in te
vlechten en eventueel een extra luchtspleet aan te brengen.
b. Bij een koppeltransjormator
i. Het grote aantal primaire windingen brengt een n maal zo groot
aantal secundaire windingen met zich mede. Het gevolg is een grote
spreidingszelfinductie en een grote eigencapaciteit. Om dit tegen te
gaan kan men een speciale sectiewikkelmethode toepassen. De transformatieverhouding n wordt meestal niet groter gekozen dan 3l/2.
2. Ter vermindering van de grootte van de optredende resonantiepiek kan men de weerstand van de secundaire wikkeling vergroten en
eventueel de secundaire shunten door een geschikte weerstand.
Uit het bovenstaande blijkt dus, dat niet alleen de transformatie verhouding van belang is, maar ook het aantal primaire windingen.
Wanneer men geen speciale wikkelmethode wil toepassen zal men
óf zijn toevlucht moeten nemen tot speciaal gelegeerd blik met een
hoge permeabiliteit óf een kleinere versterking van de lage frequenties
toestaan.
Er is echter nog een middel om deze versterking op te voeren en
wel door een speciale tegenkoppeling toe te passen, waarbij de lage
en hoge frequenties extra worden versterkt. Zie hiervoor Deel 2,
hfdst. V.B.7 en Deel 3, hfdst.IV.B.
12. De aansluitingen
De aansluitingen zijn bij spoelkokers met flenzen anders dan bij die
zonder flenzen.
Bij een spoelkoker met flenzen worden op dié flenzen, die niét in
de raamopening komen, contactogen gefelsd (zie fig. 54).
Daartoe worden in de flenzen op de gewenste plaats gaatjes ge
boord. Door deze gaatjes worden felsbusjes gestoken en aan de andere
kant van de flens omgekraald. Dit geschiedt voordat de spoel wordt
gewikkeld (zie fig. 55, A). De uiteinden en aftakkingen van de ver
schillende wikkelingen worden na het wikkelen door die contactogen
gestoken, waarna men de busjes laat vollopen met soldeer.
Aan deze contactogen kan men dan de verschillende aansluitingen
naar de transformator vastsolderen.
De contactogen kan men eventueel vervangen door felssoldeerlippen,
die in de flenzen worden vastgefelsd.
Een tweede methode, die men bij spoelkokers met en zonder flenzen
kan toepassen, is de volgende. Meestal wordt deze methode toegepast
bij aanpassing^ransformatoren en smoorspoelen.
in het isolerende plakband, dat de spoel uiteindelijk als een besc ermende laag omvat, worden van te voren contactogen gefelsd op
b"°A^ nlge-P^aatS' °*at ze buiten de raamopening vallen (zie fig. 71
i) ). De uiteinden van de wikkelingen worden hier door gestoken
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Fig. 66. Electroden voor de bevestiging der aansluitdraden.
en het plakband vastgeplakt. Daarna laat men weer de contactogen met
tin vollopen. Ter voorkoming van inbranden van de bovenste laag
windingen bij het solderen wordt onder de contactogen een strookje
perskarton gelegd.
Bij een spoelkoker zonder flenzen maakt men hoofdzakelijk gebruik
van zg. electroden (zie fig. 66). Deze electroden zijn smalle reepjes
vertind metaal (A), die in een schede van perskarton worden aangebracht. Op deze electrode wordt de draad (C) gesoldeerd en daarna
de schede dichtgevouwen. De electrode kan men niet meer in de
wikkelrichting verschuiven. De schede wordt met een weinig compound
op de spoelkoker op zijn plaats gehouden terwijl de volgende win
dingen de schede met electrode stevig omsluiten. De electrode steekt
dan aan de ene zijde buiten de spoelkoker uit en vormt de aansluiting,
waaraan men de verbinding naar de transformator kan vastsolderen.
Vanzelfsprekend worden deze electroden zodanig aangebracht, dat ze
weer buiten de raamopening vallen (zie fig. 67).
De afstand tussen de electroden is minstens 4 mm met het oog op
lucht- en kruipwegen. Wanneer de eerste electrode (die dus direct op
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Fig. 67. Complete transformator vóór het compounderen.
de spoelkoker komt te liggen) dicht bij de kern komt, zou overslag
kunnen optreden. Om dit te voorkomen vlecht men met het laatste
E-blik een strookje perskarton mede, waardoor tussen electrode en
kern extra isolatie aanwezig is (zie fig. 67, A).
Draden met een diameter van ongeveer 1 mm of meer worden zelf
naar buiten uitgevoerd en als aansluiting gebruikt. Om nu te voorkomen,
dat door het trekken aan deze aansluitingen de windingen van de
spoelkoker vallen, worden deze op een bepaalde wijze vastgezet, het
geen verduidelijkt wordt in fig. 68. *
Het begin van de wikkeling wordt aangedrukt door de volgende
windingen, evenzo een eventuele aftakking, terwijl het einde van de
wikkeling met een bandje wordt vastgezet. Dit bandje is in fig. 66
nog juist even zichtbaar bij D.
Om de uiteinden van de aansluitingen worden korte stukjes isolatiekous (E, fig. 66) geschoven ter voorkoming van sluiting met de kern.
De plaats van de aansluitingen is vrij willekeurig. Meestal komen
de aansluitingen van secundaire en tertiaire wikkeling van een voedingstransformator aan een zijde van de spoelkoker, omdat deze aanslui
tingen allen aan de gelijkrichtbuis worden verbonden.
Bij sommige uitvoeringsvormen van een voedingstransformator
wordt de transformator met een paar beschermkappen bedekt. Een
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aansluitplaatje^draagt dan door middel van
klemschroeven de verschillende aansluitingen.
Deze klemschroeven kunnen bv. hol zijn,
waarbij de uiteinden van de wikkelingen
door de gaatjes gestoken en vastgesoldeerd
worden.
In een normaal ontvangapparaat heeft deze
methode weinig zin, terwijl bovendien de
koeling nadelig wordt beïnvloed.
ij. De temperatuurzekering
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Fig. 68. Het vastzetten
van een wikkeling van dik
draad.

Met deze zekering beoogt men het voorkomen van een te hoge tempe
ratuur van de transformatorspoel.
De werking ervan kunnen wij verklaren aan de hand van fig. 69.
Wij zien op deze foto een complete zekering met daaronder de samen
stellende delen. Deze zijn:
A. strip van verzilverd messing;
B. strip tombak (tombak is een verende metaallegering);
C. strookje dun hardpapier;
D. smeltpatroon;
E en F. plaatjes hardpapier;
G. twee felsbusjes;
H. felsbusje.
De samenstelling van de zekering geschiedt als volgt. C wordt op A
geplaatst, en daarop het plaatje F. De stand van F op de foto is niet
juist; bij het op zijn plaats brengen van F moeten de beide gaatjes
naar links wijzen. Door de beide gaatjes worden de felsbusjes G ge
stoken en omgekraald. Vervolgens wordt B met het omgebogen deel
door de rechthoekige opening van F gestoken, met het omgebogen
deel naar boven wijzend. Het doel van deze kleine ombuiging is het
aanbrengen van een zekere vering, waarvan het nut straks zal blijken.
Het plaatje E wordt nu aangebracht. Het wordt met het smalle einde
onder B geschoven, ook door de rechthoekige opening van F. Dit
plaatje vormt een isolatie tussen B en de felsbusjes G. Tot slot wordt
het geheel in een schede van perskarton gestoken en is gereed voor
montage. Dit geschiedt als volgt. De zekering wordt op de spoel gelegd
in het midden van de secundaire wikkeling. Onder en boven de schede
komt een dun plaatje perskarton, in de richting van de te wikkelen
draad, om te voorkomen, dat de draad wordt beschadigd op de randen
van de schede. De secundaire draad is over het algemeen tamelijk dun.
Bij juiste plaatsing op de spoelkoker komen beide uiteinden van B en
het linkerdeel van A buiten de spoelkoker uit. Nadat de gehele transformator is samengesteld, wordt aan de rechterlip van B en de onderste
lip van A, nl. Aj, een aansluitdraad gesoldeerd. Daarna wordt de
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Fig. 69. Temperatuurzekering.
smeltpatroon D aangebracht. Deze patroon bestaat uit twee delen;
een vlak deel en een gebogen deel. Deze beide delen worden met
elkaar verbonden door een soldeer met een laag smeltpunt (go °C).
Om nu D aan te brengen wordt het gebogen deel van B naar A toe
gedrukt, de patroon met het platte deel erover heen geschoven en
het gebogen deel om de lip A2. Deze lip is iets omgebogen, zodat dit
een klein haakje vormt. De zekering wordt nu in serie met één van de
toevoerdraden van de primaire wikkeling geschakeld en is dan voor
het gebruik gereed.
Wanneer de temperatuur van de spoel te hoog wordt, zal het soldeer
van de patroon smelten en door de veerkracht van het omgebogen deel
van B wordt de patroon uit elkaar getrokken en de verbinding tussen
het net en de transformator is verbroken.
Vanzelfsprekend is de temperatuurzekering weer op oen zodanige
plaats op de spoel aangebracht, dat de zekering buiten de raamopening
komt. In fig. 67 ziet men bij D de smeltpatroon buiten de spoel uit
steken, benevens de ene aansluitdraad E. Ook in fi&*
is het ene
uiteinde van de zekering zichtbaar. Hier is de vorm va*J de patroon
duidelijk waar te nemen, benevens de beide felsbusjes Or, en de ene
aansluitdraad. De andere aansluitdraad bevindt zich aan de achterkant
van de spoel.
Er zijn
Een temperatuurzekering moet aan e
g otem mOet binnen
Wanneer de secundaire wikkeling wor
orj^n m°et tWee minuten
één minuut de smeltpatroon losspringen. Dovenai
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na dit verbreken de temperatuur van de secundaire wikkeling zijn ge
daald tot 120 °C.
Deze temperatuur wordt op de volgende wijze gemeten. De weer
stand van de secundaire wikkeling wordt eerst gemeten in koude toestand, dus wanneer de transformator niet op het net is aangesloten.
De transformator wordt vervolgens aangesloten en de secundaire kort
gesloten. Twee minuten na het verbreken van de zekering wordt de
weerstand weer gemeten. Uit de weerstandstoename en de temperatuurscoëfficiënt van koper kan men de temperatuurstijging bepalen.
De weerstandsmetingen kunnen bv. worden uitgevoerd met een brug
van Wheatstone.
14. Het ontwerp van een voedingstransformator
Het probleem, dat wij ons stellen, is het ontwerpen van een voedings
transformator voor een normaal ontvangapparaat. Dit probleem kan
zich op twee wijzen aan ons voordoen.
Geval z. Aan de hand van hieronder te noemen eisen kan men een
voedingstransformator berekenen. Hieronder verstaan wij dan het be
palen van de kernafmetingen, zoals de a-maat en de stapelhoogte h, de
aantallen windingen voor de verschillende wikkelingen en de daarbij
behorende draaddiameters.
Geval 2. Uitgaande van een bestaande kern bepaalt men, welk
vermogen door de transformator kan worden afgegeven. Dit vermogen
moet dan worden verdeeld over de verschillende wikkelingen, zoals
secundaire, tertiaire en quartaire wikkeling. Daarna bepaalt men weer
de onder geval 1 genoemde grootheden.
Beide problemen zullen wij hier behandelen en wel uitsluitend voor
dubbelfasige gelijkrichting.
Geval z. Wanneer men voor een ontvangapparaat de voedings
transformator wil berekenen, moet men de verschillende eisen kennen,
waaraan deze moet voldoen. Deze betreffen:
a. de netspanning;
b. de benodigde gelijkspanning op de eerste afvlakcondensator;
c. de gelijkstroom, die het apparaat uit het voedingsgedeelte zal opnemen;
d. de te gebruiken gelijkrichtbuis; daaruit zijn de tertiaire spanning
en stroom af te leiden;
e. de typen en het aantal ontvangbuizen, inclusief eventuele verlichtingslampjes; hieruit bepaalt men de benodigde quartaire
spanning en stroom.
De berekening kunnen wij in de volgende twee delen splitsen.
A. Het bepalen van de kernafmetingen, dus de blikmaat en stapel
hoogte.
B. De wikkelgegevens, d.w.z. het aantal windingen van de ver
schillende wikkelingen en de bijbehorende draaddiameters.

344

VI.E.I4

A. Wij hebben reeds eerder opgemerkt, dat de afmetingen van de
kern ten nauwste samenhangen met het vermogen, dat de transformator
moet kunnen afgeven. Allereerst moeten wij dus dit vermogen bepalen
en dit geschiedt met behulp van de volgende formule:
Waf = eg ig + Et /t + £q Iq-\- 2 i?b C1,1 *g)“

(9)

Hierin stellen voor:
Waf = het af te geven vermogen van de transformator, in watt;
eg = de gelijkspanning op eerste afvlakcondensator, in volt;
ig = de door het apparaat op te nemen gelijkstroom, in ampère;
Et = de tertiaire wisselspanning, in volt;
It = de tertiaire wisselstroom, in ampère;
Eq = de quartaire wisselspanning, in volt;
Iq = de quartaire wisselstroom, in ampère;
Rb = de inwendige weerstand van de gelijkrichtbuis, per anode,
in ohm.
In tabel 12 zijn enige veel gebruikte gelijkrichtbuizen met hun waar
den voor R\> opgenomen.
Tabel 12.
Type
Rb in Q

AZ,

EZ,

525

125

506
500

1561
450

1815
340

Uit tabel 9 kunnen wtj, na het,be ,al,en,'“Ornaata en de stapel(met behulp van form. 9), onmiddellijk de bhkmaat a en
hoogte h vinden. Deze tabel verdient een korte verklaring. Aan
hand van een groot aantal voedingslransformatoren. die in d^ P fae_
jaren zijn ontworpen en in de practijk op hun deugdeh)
bruikte
proefd, is een tabel samengesteld, waarin voor de me tg
t_
blikafmetingen en stapelhoogten de verschillende belang \schillende
heden van een voedingstransformator zijn verzameld. Deze versen
gegevens werden na uitvoerige berekeningen vastgesteld
,
van deze berekeningen toe te passen kunnen wij gebruik
deze tabel 9, om op snelle wijze de benodigde gegeven
samenstellen van een voedingstransformator te vinden.
Het gebruik van deze tabel wordt hieronder toegelicht.
«
••
Wanneer wij het te leveren vermogen hebben bepaald» z
in kolom 4 van tabel 9 dit vermogen op. In het algemeen 2 , •
rekende vermogen niet precies in deze kolom voorkomen.
Tj:pru;;
dan het naast hogere vermogen, dat in kolom 4 is vermei •
,--k.
merken wij nog het volgende op. Er zijn in het algemeen twee mg j
heden en dit wordt ons duidelijk door het volgende voorbeeia. ne
vermogen van 27 watt kan worden geleverd door een kern met aimetingen a = 12,5 mm, h = 32 mm, maar ook door a ^ 14
h — 22 mm. Dit volgt uit kolom 1 en kolom 2.
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Welke van deze twee kernen moeten wij nu nemen? Dit wordt hoofd
zakelijk bepaald door de beschikbare raamopening. Deze is bij blik
a = 14 mm groter dan bij blik a = 12,5 mm, daar de raamopening
gelijk is aan 3 o2, zoals reeds werd gevonden. Het zal dus van de spoeldikte afhangen, welke van de twee bovengenoemde kernen men zal
gebruiken. Door de grotere blikmaat te kiezen blijft men, wat de spoeldikte betreft, aan de veilige kant. Is men echter genoodzaakt de kleinere
kern te gebruiken, dan moet men aan het eind van de berekening de
spoeldikte bepalen, om te controleren, of de raamopening deze spoel
kan bevatten. Hierop komen wij nog terug.
Om onze gedachten te bepalen nemen wij de grotere blikmaat en
vinden, dat voor een te leveren vermogen van 27 W een kern nodig
is met a = 14 mm, h = 22 mm.
B. De benodigde wikkelgegevens kunnen wij ook uit tabel 9 putten.
In kolom 6 vinden wij het aantal windingen per volt, geldende voor
primaire, tertiaire en quartaire wikkeling, terwijl in kolom 7 het aantal
windingen per volt voor de secundaire is aangegeven. Voor blik
a = 14 mm, h == 22 mm luiden deze resp. 5,5 en 5,67 w/V. Voor het
bepalen van het aantal primaire windingen vermenigvuldigen wij het
aantal windingen per volt met de netspanning.
In kolom 8 zijn deze uitkomsten vermeld voor een netspanning van
220 V 50 Hz (1210 windingen).
Het aantal secundaire windingen stellen wij vast door het aantal
windingen per volt uit kolom 7 te vermenigvuldigen met de benodigde
gelijkspanning. Dit is dan het aantal windingen van de ene helft van
de secundaire. Het totale aantal secundaire windingen is dus tweemaal
zo groot.
Het aantal windingen van de tertiaire en quartaire wikkeling vindt
men door het getal uit kolom 6 te vermenigvuldigen met resp. de
tertiaire en quartaire spanning.
De uitkomsten voor 4 en 6,3 volt zijn vermeld in kolom 9 en 10,
nl. 24 en 37 windingen. De hier voorkomende getallen zijn echter iets
hoger dan door de berekening wordt aangegeven. Dit is nodig in ver
band met de spanningsval, die in deze wikkelingen optreedt. Moet
men het aantal windingen van de tertiaire en quartaire wikkeling
bepalen voor andere spanningen dan 4 en 6,3 volt, dan gaat men als
volgt te werk.
Men kan voor iedere blikmaat het percentuele verschil bepalen
tussen het berekende aantal windingen (volgens kolom 6) en het aantal
windingen uit kolom 9 en 10. Dit percentuele verschil telt men op bij
het berekende aantal windingen voor de gewenste spanning en men
verkrijgt het werkelijk vereiste aantal windingen.
Bv. bij blikmaat a = 14 mm, h = 22 mm moet men het aantal
tertiaire windingen bepalen voor een spanning van 5 volt.
Aantal windingen per volt tertiair
= 5/5 w/V.
Aantal berekende windingen voor 4 V = 22 windingen.
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Aantal windingen volgens tabel, kolom 9 = 24 windingen.
Percentueel verschil = ca 10 %.
Aantal windingen per volt tertiair
= 5/5 w/V.
Aantal berekende windingen voor 5 V
= 27,5Percentueel verschil
= 10 %•
Het werkelijke aantal windingen voor 5 V is dus:
27,5 -j- 10 % = 27,5 + 2,75 = 30,25 «s 30 windingen.
Op dezelfde wijze gaat men te werk bij een quartaire spanning
anders dan 6,3 V.
Hiermede zijn dus de verschillende aantallen windingen bekend en
rest ons nog de verschillende draaddiameters te bepalen. Daarvoor is
nodig, dat wij de verschillende stromen in de wikkelingen kennen.
De tertiaire en quartaire stroom vinden wij uit de vereiste gloeistromen der buizen. De secundaire stroom bepalen wij uit:
■^sec = i/i fg

(10)

De primaire stroom wordt als volgt bepaald. Het primaire opgenomen
vermogen, uitgedrukt in VA, is vermeld in kolom 13. Voor blik
a = 14, h = 22 is dit 40 VA. Deze waarden zijn gevonden met be
hulp van:
W'af
(IX)
t^prim — ;COS (ps • 7)
Cos <ps en 7) zijn vermeld in kolom 11 en 12.
•fprim volgt dan uit:

_ YA (Primair)

(12)
Xprim — 'prjm# spanning
De draaddoorsneden van de verschillende wikkelingen
berekend met behulp van de toegelaten stroomdichtheid s, ie
kolom 14 vinden, en wel als volgt. Noemen wij q de benodigde aour
snede, dan is:

9prim = -Pf5; 9sec =

«tert =

= ^......... ^

In tabel 13 vinden wij dan de benodigde ^^^^g^aarde uit
zorg gedragen moet worden, dat s niet groter wordt dan de waar
kolom 14.
, 1 t pr bestaat
Volledigheidshalve vermelden wij nog het verband, dat er
aan_
tussen het afgegeven vermogen en de kernafmetingen. Uit wor
gegeven door

c

=
=
af —
a ~

W*f
0=
ca2
v
een constante uit tabel 9, kolom 5;
de kerndoorsnede in cm2;
het af te geven vermogen in watt;
de blikmaat jn cm>

(X4)

VI.E.I4
Tabel 15.
1

2

3

4

^nom

Doorsnede
in mm2

d max
in fx en mm

Windingen
per cm

65 n

135
123
110
97,5

in ix en mm

50 a*
60 [X
70
80 [X

0,001
0,002
0,002
0,003
0,005

97
38
83
85
°3

99

88,4

90 ix
0,10
0,11
0,12
0,14

0,006
0,007
0,009
0,011
0,015

36
85
50
3
4

0,110
0,121
0,132
0,143
0,165

80,0
73,6
67.0
60,7
52.0

0,15
0,16
0,18
0,20
0,22

0,017
0,020
0,025
0,031
0,038

7
1
4
4
o

0,180
0,186
0,207
0,228
0,250

51.0
49.0
43,7
39,9
36,0

0,25
0,28
0,30
0,35
0,40

0,049
0,061
0,070
0,096
0,125

1
6
7
2
5

0,281
0,313
0,335
0,388
0,441

32.2
29,0
27.2
23.3
20,7

o,45

0,494

o,55

0,60
0,65

0,1590
0,196 5
0,238
0,283
0,332

18,3
16,7
i5,i
13,9
13,0

0,70
0,80
0,90
1,0
1,1

0,385
0,503
0,636
0,785
0,950

0,756
0,859
0,962
1,065
1,167

12,1
10,5
9,4

1,2
i,4
i,5
1,6
1,8

1,130
1.540
1,770
2,010
2.540

1,269

7,i
6,2

2,0
2,2
2,5
2,8
3,o

3,140
3,800
4,9io
6,160
7,070

2,082
2,285
2,588
2,891

55 ^

0,50

71 (X
77
88 [x

o,547
0,600
0,652
0,702

1,473
i,595
1,677
1,880

3,093

8,6
7,8

5,7
5,4
4,8
4.37
3,97

3,5
3,14
2,94

347

348 VI.E.I4
Dit is een practijkformule, die werd opgesteld aan de hand van een
aantal berekeningen en practische uitkomsten. Met behulp van (14) en
(15)

h ~ 2 a /ij

werden de uitkomsten gevonden, die in de kolommen 1, 2, 3 en 4 zijn
vermeld. Omdat wij hier bij het berekenen van een transformator uit
sluitend gebruik maken van tabellen, gaan wij hier niet verder in op
de formules (14) en (15).
In het bovenstaande hebben wij steeds gesproken over een voedingstransformator voor een ontvangapparaat. Het spreekt vanzelf, dat onze
beschouwingen ook van toepassing zijn voor de voeding van een laagfrequentversterker of een ander apparaat in het algemeen, waarvoor
een gelijkrichterschakeling nodig is.
Ter verduidelijking van het bovenstaande geven wij een voorbeeld
van een ontwerp van een transformator, bestemd voor een voedingsapparaat.
Voorbeeld. Gevraagd een voedingstransformator te ontwerpen voor
een ontvangapparaat (laagfrequentversterker), die aan de volgende
eisen moet voldoen.
250 V.
1. Gelijkspanning op de eerste afvlakcondensator
80 mA.
2. Af te geven gelijkstroom
=
4 v.
ƒ
-^tert
3. Te gebruiken gelijkrichtbuis AZ
=
i,i A.
^ Aert
4. Gloeispanning ontvangbuizen (versterkerbuizen) Eq =
6,3 V.
5. Gloeistroom ontvangbuizen (versterkerbuizen) Iq
=
2 A.
6. De transformator moet geschikt zijn voor 110V en 220 V net
spanning.
De berekening verloopt nu als volgt.
Het vermogen, dat geleverd moet worden, bedraagt volgens (9):
Waf = 250X0,08 + 4X 1,1 + 6,3X2+ 2X525X(i,iXo,o8)2=45/i W.
In tabel 9 vinden wij nu twee mogelijke kernafmetingen, nl.:
a = 14 mm,

h = 36 mm

en

a = 16 mm,

=*25 mm.

Om eventuele moeilijkheden met een te dikke spoel te voorkomen
kiezen wij: a = 16, h = 25.
Aantal windingen per V (kolom 6): 4,6 w/V (pr., tert., quart.);
primair aantal windingen voor 220 V: 1010 windingen;
primair aantal windingen voor 110V: 505 windingen;
aantal windingen per V secundair (kolom 7): 4,74 w/V;
totaal aantal secundaire windingen 2 X 250 X 4,74 = 2370 windingen
(met middenaftakking);
tertiair aantal windingen (kolom 9): 20 windingen;
quartaire aantal windingen (kolom 10): 31 windingen;
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=|i.i A (AZJ;

•^quart = 2 A (gegeven);
•^sec
= 1,1 ig = i,i X 0,08 = 0,088 A;

VA

-^prim

6.i,6

prim. sp.
220
VA
= 6i,6
prim. sp.
no

= 0,28 A (bij 220 V);
(zie kolom 13)
0,56 A (bij 110 V);

°'2^ = 0,0965 mm2 (220 V);

9 prim

2,9
0,56

= 0,1430 mm2 (110 V);
2,9
0,088
0,0303 mm-;
2,9

9 prim
9 sec

(2,9 uit kolom 14)

— = 0,380 mm2;
2,9

9tert

9quart — — = 0,690 mm2.
2,9
Uit tabel 13 vinden wij de benodigde draaddiameters.
^prim
^prim
dSec
£?tert
dquart

=
=
=
=
=

0,35
0,50
0/20
0,70
i/OO

mm (220 V);
mm (110 V);
mm;
mm;
mm.

Op welke wijze kunnen wij de primaire wikkeling geschikt maken
voor 110 V en 220 V ?
Er zijn twee uitvoeringsmogelijkheden.
1. Op de primaire wikkeling wordt een aftakking aangebracht bij
505 windingen en naar buiten uitgevoerd.
2. De primaire wordt samengesteld uit twee wikkelingen, ieder
bestaande uit 505 windingen, die óf parallel (110 V), óf in serie ge
schakeld kunnen worden (220 V). Over deze twee methoden is het
volgende op te merken.
1. Men begint de primaire te wikkelen met draad van 0,5 mm tot
een aantal van 505 windingen. Vervolgens last men hier draad aan
van 0,35 mm. Men soldeert bv. de draden van 0,5 mm en 0,35 mm
beiden op een eiectrode, waardoor de aftakking naar buiten wordt
gevoerd. Met draad van 0,35 mm wikkelt men weer 505 windingen,
soldeert het einde op een electrode en de primaire wikkeling is gereed.
Om dit wikkelen te vereenvoudigen kan men de gehele primaire met
draad van 0,5 mm wikkelen, maar dan loopt men een grote kans, dat
de spoel te dik wordt en het blik er niet overheen kan worden geschoven.
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2. Schakelt men beide no V wikkelingen parallel, dan is de draaddoorsnede tweemaal zo groot als bij serieschakeling. Aan de eis van
de toegelaten stroomdichtheid is dus voldaan. Er komt alleen een
extra aansluiting bij, omdat men twee aparte wikkelingen heeft. Boven
dien moet men bij het in serie of parallel schakelen van beide wikke
lingen letten op de wikkelrichting.
Welke van beide methoden men zal gebruiken hangt van verschillende
factoren af. Wij noemen hier enkele.
1. De hogere prijs door de extra electrode (methode 2).
2. De hogere prijs door de langere wikkeltijd (methode 1).
3. Het al of niet aanwezig zijn van ruimte voor de extra electrode
(methode 2).
4. Methode 2 is alleen geschikt voor 110V en 220 V (eventueel
125 V en 250 V); methode 1 is te gebruiken voor iedere combinatie
van netspanningen.
5. Wanneer de transformator wordt ontworpen voor een fabriekstoestel, moet de uitvoering zodanig zijn, dat een leek het toestel op
de gewenste spanning kan omschakelen. Een dergelijke omschakeling
is bij methode 2 ingewikkelder dan bij methode 1, met als gevolg een
prijsnadeel voor methode 2.
Hier kunnen wij dus niet besluiten, welke methode de voorkeur heeft.
Dit zal afhangen van bovengenoemde factoren en die moeten voor
ieder geval afzonderlijk worden bekeken.
De dikte van de benodigde isolatie tussen de lagen en tussen de
wikkelingen vinden wij uit tabel 14. Voor de transformator uit het
voorbeeld wordt dit:
primaire laagisolatie: 1 laag transformatorpapier 30 /<;
secundaire
30
1
tertiaire
„
1 „ j perskarton
0,1 mm;
(alleen bij meer dan 1 laag);
quartaire laagisolatie: 1 laag perskarton
0,1 „ ;
(alleen bij meer dan 1 laag);
isolatie tussen de wikkelingen:
2 lagen perskarton 0,1 mm;
eind isolatie:
3 „
„
0,1 „ ;
net geheel wordt afgedekt door plakband: 2 ,, plakband 0,25 „ •
Wanneer men 2 of 3 lagen isolatie moet aanbrengen, bv. 2 lagen
persxarton van 0,1 mm, dan wikkelt men dit 2 maal om de spoel,
aar ij ervoor moet worden gezorgd, dat de overlapping buiten de
raamopening valt.
bezigd^b^K-^ //^>u^ten de raamopening vallen" is reeds eerder geratuurz k^'
^et aanbrengen van een electrode en van de tempesooel te er,ln^’ ^ou men deze voorzorg niet nemen, dan wordt de
r P aatse van de raamopening te dik en het blik kan niet over
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Tabel 14.
Draaddiameter

Soort isolatie

mm
^ o,i
> o,i t/m 0,35
> 0,35 t/m 1,00 ,,
> 1

> 1,00 t/m 2,00

99

Tussen de lagen
transformatorpapier
ï »

perskarton
j

9

Dikte

1 laag 10 n
1 ,, 30 n
0,1 mm
1
})

1

yj

0,2

»9

Tussen de wikkelingen
onderling
eindisolatie
plakband

2 lagen 0,1 mm
3

9 9

0,1

99

2

99

0,25

,,

de spoel worden geschoven. In het algemeen moet men er dus voor
zorgen, dat alle eventuele spoelverdikkingen (bv. lassen van een ge
broken draad) buiten de raamopening vallen.
De eindisolatie en het plakband worden aangebracht om mechanische
beschadiging van de sooel te voorkomen. Dit plakband is duidelijk
zichtbaar in fig. 67 bij C, terwijl de eindisolatie door B is aangegeven.
De afmetingen van de te gebruiken spoelkoker (met of zonder
flenzen) zijn te vinden in tabel 10.
Tot slot van deze berekening zullen wij nog aangeven, op welke
wijze men te werk moet gaan, om te bepalen, of de dikte van de spoel
niet te groot is voor het te gebruiken blik. Dit kunnen wij het een
voudigste doen aan de hand van een figuur. In fig. 70 is de door
snede getekend van een spoelkoker zonder flenzen, met een E-blik
erin geschoven. De lezer controlere de aangegeven maten aan de hand
van tabel 10. Uit deze figuur, die getekend is voor blik a = 10 mm,
volgt, dat de afmeting x de grootste dikte is, die de spoel mag hebben.
Bij iedere blikafmeting en bijbehorende spoelkoker is de afmeting x
bekend.
60
De uiteindelijke spoeldikte mag
dus deze waarde x niet te boven gaan,
er hoogstens aan gelijk zijn. De con
Q
trole geschiedt nu als volgt.
Uit tabel 10, kolom Z, bepalen wij
o
de lengte l van de spoelkoker, die
in v
Öf
CVJ
wij bij een bepaalde blikafmeting
moeten gebruiken. Deze lengte wordt
niet geheel bewikkeld, zoals wij reeds
X | I
0.254,
eerder zagen. Aan beide einden wordt
4 mm vrij gehouden, dus de te bewikkelen lengte is l — 8 mm.
Fig. 70. E-blik, geschoven in een
spoelkoker zonder flenzen.
In tabel 13, kolom 4, vinden wij
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voor iedere draaddiameter het aantal windingen per cm. Vermenig
vuldigen wij dit getal met (Z — 8)/io dan vinden wij het aantal windingen
per laag. Dit aantal windingen per laag, gedeeld op het totale aantal
windingen per wikkeling geeft tot uitkomst het benodigde aantal lagen
voor iedere wikkeling.
De dikte van iedere laag hangt af van de maximale draaddiameter
(met
__ de isolatie); deze d max komt voor in tabel 13, kolom 3.
Tellen wij nu de dikten van de verschillende lagen op en ver
meerderen dit getal met de dikten van de verschillende lagen isolatie,
die gebruikt moeten worden, dan vindt men de theoretische dikte
van de spoel. De werkelijke dikte is echter groter, omdat men nooit
de verschillende windingen precies vlak om de spoel kan aanbrengen;
dit is des te erger, naarmate de draad dikker is en er meer wikkelingen
zijn aangebracht. Om dit in rekening te brengen vermeerdert men
de theoretische dikte met 25 %. De aldus gevonden practische dikte
moet kleiner zijn dan of hoogstens gelijk zijn aan de afmeting x uit
fig. 70.
De lezer controlere nu aan de hand van bovenstaande uiteenzetting,
of het mogelijk is, de in het voorbeeld gevraagde transformator aan
te brengen op blik a = 14 mm, h = 36 mm. Daartoe moet men
natuurlijk opnieuw het aantal windingen van de verschillende wikke
lingen voor deze nieuwe kern bepalen.
Geval 2. De berekening in geval 2 verloopt geheel op dezelfde wijze
als in geval 1. Voordat men echter aan de berekening toe is, moet
men eerst vaststellen, hoe men het af te geven vermogen verdeelt
over de verschillende wikkelingen.
Nu is al een kern gegeven en in de meeste voorkomende gevallen
zal de stapelhoogte een genormaliseerde zijn. Men kan met behulp
van tabel 9 onmiddellijk vaststellen, hoe groot het vermogen is, dat de
transformator mag afgeven. Het vermogen, dat de gloeidraad van de
gelijkrichtbuis hiervan nodig heeft, ligt in de meeste gevallen wel vast,
zodat dus de rest beschikbaar is voor de gloeispanning van de ontvangbuizen (event. versterkerbuizen) en het gelijkstroomvermogen voor de
voeding van anoden en schermroosters. Heeft men dit aantal buizen
vastgesteld, dus ook het benodigde gloeistroomvermogen, dan wordt
het overblijvende vermogen verdeeld over verliezen in de gelijkricht
buis en het gelijkstroomvermogen. Na enig rekenen heeft men de
definitieve verdeling van de vermogens gevonden en vastgesteld, of
met de gegeven kern een transformator voor het beoogde doel kan
worden samengesteld. De verdere berekening verloopt dan op analoge
wijze als voor geval 1 is uiteengezet.
In kolom 15, tabel 9, vinden wij voor iedere blikmaat de maximale
toelaatbare inductie. Wij merken op, dat voor toenemende blikmaat
de toelaatbare maximale inductie afneemt. De reden hiervan is de
volgende. De totale verliezen in de kern, de ijzerverliezen, hangen
af van het gewicht van het ijzer. Wij zagen immers al, dat het
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verliescijfer van de verschillende bliksoorten werd gegeven in W/kg.
Hoe groter de blikmaat wordt, des te hoger wordt dus de temperatuur
van de kern, ten gevolge van de grotere gewichtshoeveelheid. Om nu
te zorgen, dat de kerntemperatuur niet boven een zekere waarde
uitkomt, wordt de maximale inductie bij toenemende blikmaat kleiner
gekozen.
15. Laagfrequentsmoorspoelen
a. Laagfrequentafvlaksmoorspoelen
De afvlaksmoorspoel wordt gebruikt in een afvlakfilter van een gelijkrichterschakeling. Dit filter, bestaande uit een smoorspoel en twee
afvlakcondensatoren, dient om de rimpelspanning, die naast de gelijk
spanning op de eerste afvlakcondensator aanwezig is, zoveel mogelijk
te beperken (zie hfdst. IV.M). Daartoe wordt de afvlaksmoorspoel
in serie met de belastingstroom geschakeld en hieruit kunnen wij
de eisen afleiden, waaraan een afvlaksmoorspoel moet voldoen. Deze
luiden:
ie. zo groot mogelijke zelfinductie, bij een gegeven gelijkstroom;
2e. zo klein mogelijke weerstand.
De eerste eis is nodig voor het verkrijgen van een zo groot mogelijke
impedantie co L, terwijl de tweede eis een zo klein mogelijke gelijkspanningsval over de smoorspoel betekent. Deze beide eisen zijn
echter tot op zekere hoogte met elkaar in strijd. Een grote zelfinductie
brengt een groot aantal windingen met zich mede en ten gevolge
daarvan neemt de weerstand toe. Om nu toch aan de tweede eis te
kunnen voldoen, moet men zijn toevlucht nemen tot een grotere
draaddiameter, waardoor echter grotere blikafmetingen noodzakelijk
zijn, om de grotere koperhoeveelheid in de raamopening te kunnen
plaatsen.
Het streven naar een kleine weerstand brengt dus grote afmetingen
van de kern mede. Tevens neemt de stroomdichtheid af, waardoor
de temperatuur ver beneden de toelaatbare blijft. De smoorspoel is
in dit opzicht ver onderbelast. Verder zijn de ijzerverliezen niet van
belang, daar de wisselstroomcomponent van de stroom door de smoor
spoel slechts klein is. De eigencapaciteit van de spoel speelt hier ook
geen rol, daar bij afvlaksmoorspoelen slechts sprake is van lage fre
quenties. De invloed van de gelijkstroom op de grootte van de zelf
inductie is echter belangrijk. Hierop komen wij bij de berekening
van een afvlaksmoorspoel terug. Daar de ijzerverliezen ons bij het
ontwerp van een dergelijke spoel niet behoeven te verontrusten,
kunnen wij de kern dus simenstellen uit normaal transformatorblik.
De opbouw van de kern vertoont echter een belangrijk verschil met
die van een transformator. Daar wordt de kern om en om ingevlochten
om te zorgen, dat de luchtspleet zo klein mogelijk blijft. Bij een smoor
spoel brengt men doelbewust een luchtspleet aan, omdat men door deze
Radiotechniek III — 23
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Fig. 71. Afvlaksmoorspoelen.
luchtspleet mede de zelfinductie bepaalt (zie onder 16). De grootte
van deze luchtspleet, die door een berekening wordt vastgesteld, kan
men instellen door een plaatje perskarton van de juiste dikte tussen
E- en I-blik aan te brengen. Het invlechten geschiedt nu als volgt.
Een aantal E-blikjes, bepaald door de opening van de spoelkoker
(stapelhoogte) wordt nu van één zijde door de spoelkoker gestoken.
Tegen deze E-blikjes wordt eerst de vereiste dikte perskarton gelegd
en daarna een aantal I-blikjes gelijk aan het aantal E-blikjes. Alles
tezamen wordt nu door beugels stevig aangedrukt. De wijze, waarop
dit geschiedt, is aangegeven in fig. 71. Bij B ziet men dit perskarton
tussen E- en I-blik.
Over de wikkeling kunnen wij het volgende opmerken. De spanning
tussen de uiteinden van de wikkeling is klein, nl. de gelijkspanningsval over de weerstand, en bovendien nog een kleine wisselspanning,
nl. de rimpelspanning. Isolatie tussen de verschillende lagen is niet
nodig, zodat wij hier wild wikkelen zullen toepassen. De spoel wordt
daartoe op een koker met flenzen gewikkeld. Deze flenzen zijn in
fig. 71 duidelijk waar te nemen (C).
De aansluitpunten zijn contactogen, aangebracht op het plakband.
Onder 16 vinden wij het aantal windingen en de vereiste draaddiameter.
De dekstrippen D, evenals de raamvorm E, zorgen ervoor, dat de
I-blikken gezamenlijk boven de E-blikken geplaatst worden, hetgeen
voor het magnetisch circuit nodig is.
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Ook smoorspoelen worden, evenals transformatoren, na hun montage
gecompoundeerd, om dezelfde reden als dit bij een transformator ge
schiedt.
b. Audiofrequente versterkersmoorspoelen
In de tegenwoordige ontvangapparaten worden deze slechts zelden
toegepast.
Volledigheidshalve echter vermelden wij het volgende. Veel van het
geen bij de audiofrequente transformatoren werd behandeld, geldt ook
voor de audiofrequente smoorspoel. Hier is ook het vaststellen van
het aantal windingen het grote probleem, waarbij nog de moeilijkheid
van de keuze van het blik komt.
Bij de berekening van zelfinducties spelen de gelijkfluxpermeabiliteit
en wisselfluxpermeabiliteit een grote rol en deze hangen samen met de
bliksoort. Bij iedere bliksoort heeft men dus krommen nodig, waaruit
men de nodige gegevens kan bepalen.
Hier is de weg van het experiment weer de eenvoudigste om tot het
juiste aantal windingen te geraken. Hierdoor wordt veel rekenwerk
bespaard. Proeven en metingen moeten ons dan uiteindelijk de juiste
blikmaat en het juiste aantal windingen verschaffen.
Ook kan men hier, evenals bij de audiofrequente transformatoren
is aangestipt, gebruik maken van het wikkelen in secties ter ver
mindering van de eigencapaciteit, die hier ook een rol speelt, in ver
band met het grote frequentiegebied, waarvoor de audiofrequente
smoorspoel geschikt moet zijn.
De verdere opbouw van deze smoorspoel is gelijk aan die van de
afvlaksmoorspoel.
16. Het berekenen van een afvlaksmoorspoel
De volledige berekening van een afvlaksmoorspoel, d.w.z. het be
palen van het aantal windingen, de kernafmetingen, de luchtspleet
en de draaddiameter, eist, naast enig rekenwerk, de nodige kennis
omtrent de blikeigenschappen. Men moet nl. de reeds eerder genoemde
gelijkfluxpermeabiliteit en wisselfluxpermeabiliteit kennen om met
goed gevolg de berekening te kunnen uitvoeren.
Wij kunnen echter, evenals bij transformatoren, door middel van
tabellen deze berekening belangrijk bekorten.
Allereerst het ontstaan van deze tabellen. Deze zijn uitgewerkt met
behulp van onderstaande formules:
jMp/n’

B=
T __

Po

Wb/m2
Q

“ (hilP w)+<5

TT

(16)

(17)
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Hierin betekenen:
B = de gelijkstroominductie in Wb/m2;
n = het aantal windingen;
i — de gelijkstroom door de spoel in A;
h) = de gemiddelde krachtlijnenweg in de kern, in m (12 a);
O = de doorsnede van het middenbeen van de kern in m2;
6 = de luchtspleet in m;
L = de zelfinductiecoëfficiënt in H;
//0 = 4 7ix io-7 H/m;
— de gelijkfluxpermeabiliteit;
= de wisselfluxpermeabiliteit.
De practijk heeft uitgewezen, dat B = 0,8 Wb/m2 een gunstige
waarde is, waarbij
3000 is.
Verder geldt voor normaal gegloeid transformatorblik yMw «s* 280.
Gebruik makend van deze gegevens kunnen wij nu als volgt te werk
gaan. Voor verschillende spoelkokers met flenzen, behorende bij de
genormaliseerde blikmaten en stapelhoogten, werd bepaald, hoeveel
windingen maximaal een plaats kunnen vinden in de raamopening,
uitgaande van verschillende veel gebruikte draaddiameters.
Uit de gemiddelde windingslengte werd voor ieder geval de weer
stand berekend.
Rekening houdend met een stroomdichtheid van 4 A/mm2 werd
voor iedere draaddiameter de maximaal toe te laten stroom vast
gesteld, benevens het conductieve spanningsverlies en het product
w i (aantal ampèrewindingen). Gebruik makend van formule 16 werd,
met B = 0,8 Wo/m2, //g = 3000, (/ij/^g) -f ö bepaald. Daar Zij = 12 a
voor iedere blikmaat bekend is, volgt dus voor ieder geval de luchtspleet
ö. Tot slot werd, met behulp van (17), voor iedere blikmaat en stapelhoogte, L bepaald, rekening houdende met /zw 280 en de gevonden
waarden voor <5.
. Deze gevonden waarden worden, na rangschikking en afronding tot
gehele getallen voor L, in tabel 15 vermeld. Van deze tabel kunnen wij
nu gebruik maken om zonder veel te rekenen een gewenste smoorspoel
te bepalen. Het gebruik van deze tabel kunnen wij het eenvoudigste
verduidelijken door een voorbeeld.
Voorbeeld. Gevraagd een afvlaksmoorspoel te ontwerpen met een zelf
inductiecoëfficiënt van 6 H en geschiet voor een gelijkstroom van
ioo mA, met een zo klein mogelijxe weerstand.
Hierbij komen tevens de verschillende tegenstrijdigheden naar voren,
die zich bij het ontwerp van een afvlaksmoorspoel voordoen. In de
eerste plaats kunnen wj ons laten leiden door de opgegeven waarde
van de stroom. Een blik op de tabel zegt ons, dat wij een zelfinductie
van 6 H kunnen verkrijgen, bij een toe te laten stroom van 126 mA,
wanneer wij georuik mixen van een blixmaat a=io mm en h—25 mm,
waarbij een luchtspleet <5tot = 0,6 mm moet worden toegepast. Het
aantal windingen bedraagt 3250, de draaddiameter is 0,2 mm en de
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Tabel 15.
L

henry

2 H
(1,8—2,2)

a
mm

h
mm

25
20
18
16
14
12,5
10

50
40
28
40
22
32
16
20

8

4 H
(3,5—4,5)

25
20
18
16
14
12,5
10

8

6H
(5,5—6,5)

25
20
18
16
14
12,5
10

8

8H
(7,5—8,5)

25
20
18
16
14
12,5
10

8
25
20
18
16
10 H
14
(9,5—10,5) 12,5
10

8

O
cm2

ötot
n
d
cm wind. mm

24
0,44
15,4 0,264
9,7 0,2
12,3 0,175
5,9 0,134
7,7 0,1
3,1 0,064
3,1 0,035

R
Q

1860
1820
2090
1720
2350
1760
2200
1940

0,7
0,55
0,45
0,45
0,35
0,35
0,28
0,2

2440
2700
2750
3150
3150
2800
2750
3000

0,6
47
0,45
72
90
o,4
0,35
103
0,3
122
0,28
120
0,22 168
0,16 250

25
32,5
46
41,5
67
52,5
50
110

I
s
A A/mm2
i,54
0,952
0,636
0,636
0,385
0.385
0,196
0,126

50 24
40 15,4
45 15,5
25
7.7
22
5,9
25 6
25 4,8
16 2,46

0,42
0,26
0,21
0,183
0.134
0,103
0,062
0,035

64
32
28
40
28
25
25
20

30,8
12,3
9,7
12,3
7,5
6
4,8
2,46

0,44
0,272
0,215
0,184
0,134
0,1
0,06
0,033

3000 0,55
3550 0,4
3680 0,35
3150 0,35
3600 0,28
3430 0,25
3250 0,2
3270 0,15

74
112
136
126
173
186
230
340

0,95
0,5
0,385
0,385
0,245
0,196
0,126
0,071

50
50
36
25
36
32
20
20

24
10,2
12,4
7,7
9,7
7,7
3,8
3,1

0,43
0,272
0,215
°,*85
0,134
o,i
0,06
0,032

3600 0,5
3550 0,4
3680 0,35
4300 0,3
3600 0,28
3480 0,25
4050 0,18
3600 0,14

100
134
147
190
190
203
360
425

0,78
0,5
0,385
0,285
0,245
0,196
0,100
0,062

64
64
45
32
28
25
16
16

30,8
24,6
15,5
9,8
7,5
6
3,1
2,46

0,42
0,27
0’3i5
0,185
0,13
0,1
0,058
0,04

0,5
110
0,4
146
0,35 160
0,3
205
0,25 270
0,22 300
0,16 440
0,12 710

0,78
0,5
0,385
0,285
0,196
0,152
0,08
0,045

3600
3550
3680
4300
4500
4350
4900
4800

1,132
0,635
0,9
0,385
0,285
0,245
0,152
0,080

ev
V

4

38,5

4
4
4
4
4

30,5
29,5
26,5
26
20

4

9,8

4

13,7

4

53
46

4
4
4
4

45

4
4
4

39,5
34.5
29.5
25,2
20

4

70

4

56

4
4
4
4
4
4

52
49
43
36,5
29
24

4

78
67

4
4
4
4

57
54
46,5

4

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

85
73
62
59
53
45
35
32
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Fig. 72.
Gecompoundeerde
transformator.
weerstand 230 D. Deze smoorspoel geeft, met de in de opgave opgegeven stroom van 0,1 A, een gelijkspanningsval van 23 V.
Wanneer wij deze spanningsval kunnen tolereren, is aan de opgave
voldaan. Alle gegevens van de smoorspoel zijn nu bekend, waarbij nog
het volgende in acht moet worden genomen. De waarde <5t0t/ die in
de tabel is opgenomen, geeft de totale luchtspleet aan. De isolatie,
die tussen E- en I-blik moet worden aangebracht, moet gelijk zijn
aan 1/2 <5tot> omdat in het magnetisch circuit de luchtspleet tweemaal
voorkomt.
Wanneer echter de spanningsval te hoog is (dit hangt af van het
apparaat, waarvoor het voedingsapparaat moet dienen), moet de eis
omtrent de weerstand nauwkeuriger worden vastgelegd.
Stellen wij bv. de toe te laten weerstand op 100 D -f- 10 %, dan
zullen wij gebruik moeten maken van een kern met blik a — 20, en
h = 32. De bijbehorende spoel geeft dan een weerstand van 112 D.
Deze lagere weerstand ontstaat door een grotere draaddiameter, met
als gevolg een grotere raamopening en dus grotere blikmaat. Boven
staande spoel is geschikt voor een stroomsterkte van 0,5 A, terwijl
volgens de opgave de maximale stroom slechts 0,1 A is. Dit heeft een
kleine toename van de zelfinductie ten gevolge, omdat de wisselfluxpermeabiliteit toeneemt met afnemende gelijkstroom. Om dit in
getallenwaarden vast te leggen valt buiten het bestek van dit hoofd
stuk. Daartoe zijn verschillende proeven en metingen noodzakelijk.
nog afhankelijk van de grootte van
Bovendien is de invloed van
de luchtspleet, zoals uit formule (17) blijkt.
Wel is het van belang te weten, dat, wanneer men een smoorspoel
i

M
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voor een kleinere gelijkstroom gebruikt dan waarvoor hij is berekend,
de afvlakkende werking toeneemt.
De lezer zal hebben opgemerkt, dat de op de foto's voorkomende
transformatoren en smoorspoelen niet gecompoundeerd zijn. Dit is
nagelaten om de verschillende details duidelijk te doen uitkomen.
Een voorbeeld van een gecompoundeerde transformator vinden wij
in fig. 72.
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F
SPOELEN VOOR HOGE FREQUENTIES
1. Inleiding
De constructie van de spoelen, die men voor hoge frequenties gebruikt,
wijkt in de regel af van die van de spoelen voor lage frequenties. De
zelfinducties, die men voor hoge frequenties nodig heeft, zijn ge
woonlijk veel kleiner. Een ijzerkern, opgebouwd uit plaatjes, waarop
een of meer spoelen met een groot aantal windingen zijn aangebracht,
is daarom niet nodig om de vereiste zelfinductie te verkrijgen. Zoals
onder E vermeld, is bij deze constructie de capaciteit tussen de win
dingen onderling en tussen de windingen en de kern aanzienlijk. Deze
capaciteiten zouden bij hoge frequenties onoverkomelijke bezwaren
opleveren. Ook om deze reden construeert men de spoelen voor hoge
frequenties op andere wijze.
In de meeste gevallen gebruikt men voor hoge frequenties spoelen
zonder ijzerkern; soms is evenwel een kern van ijzer of een ander
ferromagnetisch materiaal aanwezig/ die echter anders is samengesteld
dan bij spoelen voor lage frequenties.
Evenals de spoelen voor lage frequenties —.—rjjy-----bezitten de spoelen voor hoge frequenties
Ro
een zekere weerstand en een zekere capaci
Co
teit. Bij de meeste beschouwingen verkrijgt
men een voldoende benadering, wanneer men
Fig- 73de weerstand R0 der wikkelingen in serie Spoel met
weerstand R0
met de zelfinductie L en de capaciteiten
en capaciteit C0.

11

1
i
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tussen de windingen als één enkele capaciteit C0 parallel aan het
geheel opvat (fig. 73). In bijna alle gevallen is het gewenst R0 en C0
zo klein mogelijk te houden.
2. Spoelen zonder ijzerkern
a. Constructie
De spoel wordt meestal gewikkeld op een koker van een isolerende
stof, nl. keramiek, polystyreen (trolitul), glas, kunsthars of hardpapier,
in de regel met cirkelvormige doorsnede. Op deze koker wordt de draad
gewikkeld, vervaardigd van electrolytisch koper. Deze draad is ge
woonlijk bedekt met een isolerende laag, emaillak of een zijde-omspinning. Soms gebruikt men massieve draad, soms litzedraad. Deze
laatste draadsoort is verkregen door een aantal dunne, door emaillak
onderling geïsoleerde draadjes samen te vlechten en daarna een zijdeomspinning aan te brengen.
De complete spoel wordt door een impregneermiddel (aardwas of
een laksoort) tegen het indringen van vocht beschermd.
Voor kleine zelfinducties laat men soms de spoelkoker achterwege,
wikkelt de spoel van koperdraad, dat voldoende dik en stevig is om
zijn vorm te bewaren en bevestigt de spoel bij de montage van het
apparaat alleen aan de uiteinden.
6. Wikkelmethoden
Men kan de spoelen op verschillende wijzen wikkelen.
A. De cilinderwikkeling. Hierbij worden de windingen al of niet
met spatiëring naast elkaar op een spoelkoker gelegd (fig. 74). In ver
band met de nog te bespreken capaciteit tussen de windingen gebruikt
men voor hoge frequenties geen spoelen, waarbij meer dan één laag
boven elkaar ligt. Voor zelfinducties van
lage waarden wordt meestal de cilinder
wikkeling gebruikt.
B. De bankwikkeling. Indien meer dan
één laag over een grote lengte moet wor
0000
den gewikkeld, kan men de zg. bank
wikkeling toepassen. De windingen liggen
Fig. 74. Cilinderwikkeling.
daarbij in de volgorde zoals in fig. 75 is
aangegeven. Hierdoor blijven de einden
der spoel ver van elkaar, waardoor de
eigen capaciteit C0 klein is. Daar het
niet mogelijk is, deze wikkelwij ze machi
naal te verrichten, wordt zij zelden toe
gepast.
C. De slinger- of kruiswikkeling. Deze
wikkeling/ die is afgeleid uit de wikkelFig* 75* Bankwikkeling.
wijze der vroeger veel gebruikte honing-

Jij». ,

mm
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Fig. 76 (links). Kruiswikkeling of
slingerwikkeling. De cilinder is uit
geslagen getekend; de bovenzijde van
de figuur sluit aan op de onderzijde.
Duidelijkheidshalve zijn slechts de
eerste vijf windingen getekend. De
wikkeling begint bij 1, loopt door tot 1',
gaat verder bij 2, loopt door tot 2',
gaat dan verder bij 3 en zo vervolgens.

12 3 4 5

2'
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3' | 4*

Fig* 77 (rechts). Meelopende slinger
wikkeling. Ook hier sluit i' aan op 2,
2' op 3 en zo vervolgens.
2

5

raatspoelen, die met de hand op pennen werden gewikkeld, kan zeer
goed machinaal geschieden en wordt veel toegepast. Hierbij wordt de
draad tijdens het wikkelen met een zg. wikkelvinger gedurende iedere
omwenteling van de spoel heen en weer geleid over de volle breedte
van de wikkeling. Men zorgt daarbij, dat de draad na één omwenteling
niet precies op zijn uitgangspunt terugkeert, doch iets verder, waar
door de draden naast elkaar komen te liggen en niet op elkaar (fig. 76).
Het resultaat is een stevige, compacte spoel, die zonder flenzen vele
lagen hoog kan worden gewikkeld.
D. De meelopende slingerwikkeling. Deze wikkeling heeft veel over
eenkomst met de voorgaande. Aan de heen- en weergaande beweging
van de wikkelvinger wordt een kleine constante snelheid in de lengte
richting van de spoel toegevoegd. De wikkeling wordt op deze wijze
enkele lagen dik, terwijl zij toch voortschrijdt in de lengterichting van
de spoel (fig. 77). Het resultaat vertoont dus veel overeenkomst met
de bankwikkeling, doch bezit het voordeel, dat het wikkelen machinaal
kan geschieden.
c. De zelfinductie L
Vloeit door een spoel een electrische stroom, dan ontstaat een mag
netisch veld (zie Deel 1). Het verloop der magnetische krachtlijnen is
in fig. 78 geschetst. Daaruit blijkt, dat niet alle windingen het gehele
magnetische veld omvatten. De windingen aan het eind van de spoel
omvatten minder krachtlijnen dan die in het midden. Uit de boven
genoemde beschouwingen van Deel 1 volgt, dat, indien alle windingen
alle magnetische krachtlijnen zouden omvatten, de zelfinductie van
deze spoel zou zijn;
n Da2 n2 ju0
O n2
(18)
b
=--------------- henry,
4 b
waarbij O het gemiddelde oppervlak is, begrensd door één winding,
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Fig. 78. Magnetische krachtlijnen,
veroorzaakt door een cilinderspoel.

Fig. 79. Cilinderspoel met een wikkeling, bestaande uit enige lagen.

n het aantal windingen, b de breedte van de spoel, Dg de gemiddelde
diameter der windingen en /t0 = 4ttX io~7. Alle lengtematen moeten
hierbij worden uitgedrukt in meters (zie fig. 79).
Daar de krachtlijnen waaiervormig uit de spoel treden, is de zelfinductie echter kleiner. Bij lange, dunne spoelen (b/Dg >10) heeft
evenwel dit eindeffect weinig invloed en geeft (18) een bruikbare be
nadering. Bij korte spoelen is echter de zelfinductie aanzienlijk kleiner
dan uit (18) zou volgen. Een nauwkeurige berekening der zelfinductie
van korte spoelen is niet eenvoudig. Doch men kan de zelfinductie
vinden uit:
(19)
L = D n2 L0x io~7 H,
waarbij D de buitendiameter van de spoel is (uitgedrukt in meters),
n het aantal windingen en L0 uit fig. 80 volgt. Een grove benaderingsformule voor L0 is:
1 — 2 tlD
(20)
L0 — 30 1+ zb/D "
Een eenvoudige, vrij goede benadering geeft:
A2
(21)
L = -j—--------- =T— X IO-7 H,
b -f- 0,45 Dg
waarbij A de lengte van de draad voorstelt. Ook hier moeten alle
maten worden uitgedrukt in meters.
Bij al deze formules is ondersteld, dat de stroom geheel gelijk
matig over de doorsnede van de spoel is verdeeld. De isolatie van de
raad en de eventuele spatiëring van de windingen geven een ongelijk
matige verdeling van de stroom. Hierdoor wordt de zelfinductie een
wemig groter/ doch bij de gebruikelijke wikkelwijzen in ongunstige
gevallen slechts enkele procenten.
?i°r ternPer3tuursvariaties veranderen de afmetingen van de spoel,
dat rd°0r 1*°^
zelfinductie verandert. Uit (18), (19) en (20) volgt,
afmed Ze ^ln(^uC:tie in dezelfde verhouding verandert als de lineaire
spoel zich bij verwarming vrij kan uitzetten,
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verandert de zelfinductie dus als de lineaire uitzettingscoëfficiënt van
koper, en neemt 0,0017 % per graad Celsius toe. Men kan deze ver
andering der zelfinductie kleiner houden door de spoel te wikkelen
op een koker met een kleinere uitzettingscoëfficiënt en de wikkeling
zo stevig aan de koker te bevestigen, dat de wikkeling niet kan be
wegen ten opzichte van de koker. Met het oog hierop wordt wel eens
een op glas of porcelein ingebrande wikkeling gebruikt.
d. De weerstand R0
De koperdraad, waarvan de spoel is gemaakt, bezit voor gelijkstroom
een zekere weerstand. Voor wisselstroom is de weerstand groter ten
gevolge van het huideffect (Eng. „skin effect", zie Deel 1). Hoe
hoger de frequentie, des te groter is de weerstand. Voor zeer hoge
frequenties kan de weerstand voor wisselstroom zelfs vele malen
zo groot zijn als de weerstand voor gelijkstroom. Hoe dunner de
draad, des te geringer is de weerstandstoename bij verhoging der
frequentie. Daar in vele gevallen een zo klein mogelijke weerstand
van de spoel gewenst is, wikkelt men de spoelen voor hoge frequenties
dikwijls van litzedraad, bestaande uit vele samengevlochten onderling
geïsoleerde dunne draadjes. Het samenvlechten moet zo geschieden,
dat ieder draadje op zijn beurt aan de buitenzijde en in het midden
van de bundel komt. Zou ieder draadje steeds op dezelfde afstand
van het hart van de bundel lopen, dan zou men geen voordeel ten
opzichte van een massieve draad met dezelfde totale koperdoorsnede
behalen. Het huideffect heeft ook enige invloed op de zelfinductie;
deze wordt erdoor verkleind. In de meeste gevallen kan men dit effect
echter wel verwaarlozen.

Fig. 80. Krommen ter bepaling van L0 uit form. (19).

364 VI.F.2
Het huideffect wordt veroorzaakt doordat zich binnen in het koper
een door de stroom veroorzaakt magnetisch veld bevindt, dat, in een
recht uitgespannen draad, de stroom naar de buitenzijde van de draad
dringt. Wikkelt men de draad op tot een spoel, dan ontstaat er boven
dien een magnetisch veld zoals in fig. 81 aangegeven. Dit veld loopt
ook door het koper en veroorzaakt daar een extra stroomverdringing,
waardoor de weerstand van de opgewonden draad meer toeneemt dan
die van een recht uitgespannen draad.
Bij zeer lage en zeer hoge frequenties biedt het gebruik van litzedraad geen voordelen en gebruikt men dan ook steeds massieve draad.
e. De capaciteit C0
Men kan de eigencapaciteit van de spoel in de regel met voldoende
benadering opvatten als een capaciteit, geschakeld zoals in fig. 73
aangegeven. Bij lage frequenties behoeft men met deze capaciteit geen
rekening te houden. Bij toenemende frequentie is het effect van C0
hetzelfde als een verkleining van de zelfinductie. Bij de resonantiefrequentie oj0 = 1/VL C is de impedantie van de schakeling een weer
stand L/R0 C0 geworden. Bij nog hogere frequenties gedraagt die
schakeling zich als een capaciteit in plaats van als een zelfinductie
(zie Deel 2, hfdst. III.A.n). Hieruit volgt, dat de spoel alleen dan
aan zijn doel beantwoordt, nl. een zelfinductie is van de gewenste
waarde, als de frequentie veel lager is dan de resonantiefrequentie
co0. Bij deze lagere frequenties heeft C0 ten eerste een kleine ver
laging van de zelfinductie tot gevolg. Ten tweede vloeit de stroom
door C0 gedeeltelijk door de koperen windingen, daar men Q, kan
opvatten als een samenstel van vele capaciteiten tussen de windingen
(fig. 82). De stromen door deze capaciteiten vloeien gedeeltelijk door
de windingen. Daardoor nemen de koperverliezen toe. Ten derde
bevindt zich in het veld van deze partiële capaciteiten isolatiemateriaal,
zodat diëlectrische verliezen optreden. Men kan deze diëlectrische
verliezen beschouwen als te worden veroorzaakt door een weerstand
R1 parallel aan C0 (zie Deel 2, hfdst. III.A.8 en Deel 7a, hfdst. II)
(fig* 83). Voor deze capaciteit met verliezen is tg <5C = i/^w Cp, dus
/?i = 1 I(oj Cp tg <5C). Beschouwen we nu de parallelschakeling van R1 en
L, dan is hiervoor
/
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Fig. 82. De capaciteit C0 van
een spoel (fig. 73) wordt voor
namelijk veroorzaakt door
de capaciteiten tussen naast
elkaar gelegen windingen.
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= co LfRx — co2 LC0 tg öc. (22)
De verliezen, die C0 veroorzaakt,
hebben dus dezelfde invloed alsof
de serieweerstand R0 van de spoel
werd vergroot met een bedrag R2,
dat volgt uit

dus
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R2

Ro

Rt

Ro
Co

CO2 L C0 tg Öc
co L
R2 = co3 L2 C0 tg <5C. .. (23)

Co

L
a)

b)

De totale effectieve weerstand
Fig. 83. a. De diëlectrische verliezen
van de spoel is dus R0 + R2.
C0 kan men voorstellen door een
Wil men de verliezen van de van
weerstand Rx parallel aan C0. b. Deze
spoel klein houden, en de spoel weerstand is aequivalent met een weer
stand f?2 in serie met i?u.
geschikt maken voor hoge fre
quenties, dan zal dus C0 klein
moeten zijn en het isolatiemateriaal (de koker en het isolatiemateriaal
van de draad) geringe diëlectrische verliezen moeten bezitten en in zo
beperkt mogelijke mate worden aangebracht. Een koker van keramiek
of glas is dus beter dan een koker van hardpapier. Nog beter is een
spoel zonder koker, doch dit is alleen bij kleine zelfinducties van dik,
massief draad mogelijk. In dit laatste geval moet rneri er op letten,
de einden van de spoel te bevestigen op een isolator met geringe
verliezen.
Indien de spanning tussen dicht bij elkaar gelegen windingen klein
is, zijn ook de verliezen in de condensator, gevormd door deze win
dingen, klein. Cilinderspoelen, in één laag gewikkeld, zijn dus in
dit opzicht gunstig, vooral indien er enige spatie tussen de windingen
is, waardoor de capaciteiten klein zijn. Bij cilinderspoelen met een
wikkeling in twee lagen, waarbij de ene laag van links naar rechts
en de volgende van rechts naar links is gewikkeld, liggen de einden
van de spoel, dus de windingen, waartussen de grootste spanning
bestaat, dicht bij elkaar en zijn de verliezen groot. In dit opzicht
zijn de bankwikkeling en de meelopende kruiswikkeling gunstiger. Bij
spoelen, die uit vele lagen bestaan, is C0 bij een korte, hoog gewikkelde
spoel kleiner dan bij een lange met evenredig minder lagen.
Bij niet oordeelkundig geconstrueerde spoelen vormen de diëlec
trische verliezen dikwijls verreweg de grootste bijdrage tot de totale
verliezen. Men zorge dus voor isolatiematerialen van goede kwaliteit
en gebruike deze zo spaarzaam mogelijk.
3. Spoelen met ferromagnetische kern
Brengt men ijzer in het magnetisch veld van een spoel, dan neemt de
zelfinductie toe. Voor het verkrijgen van een bepaalde zelfinductie zijn
dus bij het gebruik van ijzer minder windingen nodig, waardoor de
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koperverliezen afnemen, de capaciteit kleiner wordt
en dus ook de diëlectrische verliezen geringer
kunnen zijn. Echter treden in het ijzer ook ver
liezen op, zoals we reeds onder E bij spoelen
voor lage frequenties hebben gezien. Bij toe
Dij
nemende frequentie nemen de ijzerverliezen toe.
Men moet dus zorgen, dat de ijzerverliezen
(hysteresis- en wervelstroomverliezen) kleiner zijn
dan de vermindering der koperverliezen en der
Fig. 84. Spoel met diëlectrische verliezen teneinde door het gebruik
ijzerkern voor hoge van het ijzer de kwaliteit van de spoel te ver
frequenties.
beteren. Om de wervelstroomverliezen klein te
houden moet men het ijzer verder onderverdelen
dan bij lage frequenties nodig is.
Men gebruikt bij hoge frequenties gewoonlijk langs chemische weg
verkregen ijzerpoeder met een korrelgrootte van 0,01 tot 0,001 mm.
Deze korrels worden met behulp van een bindmateriaal (meestal
plastiek) in de gewenste vorm geperst of gespoten. Deze poederijzerkernen bezitten een permeabiliteit, die veel kleiner is dan die van
massief ijzer, daar de magnetische krachtlijnen tussen de ijzerkorrels
telkens een niet-magnetisch materiaal moeten doorlopen. Door zo
weinig mogelijk bindmateriaal te gebruiken en bij het persen een hoge
druk toe te passen kan men een permeabiliteit van bv. 75 bereiken.
In vele gevallen bereikt men echter niet meer dan 10 k 20. Sinds
enige tijd wordt door Philips een ander materiaal gebruikt, „ferroxcube" genaamd. Dit is een . uit verschillende metaaloxyden gebakken
stof, die men dus een keramisch product kan noemen. Het heeft een
grote soortelijke weerstand, waardoor het niet nodig is, het materiaal
in kleine deeltjes te verdelen om de wervelstroomverliezen laag te
houden. Mede daardoor kan de permeabiliteit 500 tot 1000 bedragen.
De gewoonlijk gebruikte vorm dezer spoelen is aangegeven in
fig. 84. Een kern van het bovengenoemde materiaal bevindt zich in
het hart van de spoel. Deze kern en de spoelkoker zijn van schroef
draad voorzien en kan meer of minder ver naar binnen worden ge
draaid, waardoor de zelfinductie kan worden ingesteld.
Noemt men de relatieve permeabiliteit van het kernmateriaal /.i, dan
wordt de zelfinductie van een spoel ^ maal zo groot, indien men een
gesloten ijzercircuit aanbrengt, zoals bij spoelen voor lage frequenties
gebruikelijk is. Brengt men in een dergelijk ijzercircuit een luchtspleet aan, loodrecht op de richting van het magnetische veld, of laat
men een groot deel van het ijzercircuit weg, bv. zoals in fig. 84, dan
woi t de zelfinductie slechts [i maal zo groot {/.i < /*)•
1S een
HP enaalcon.stante; /<' hangt, behalve van /*, ook af van de vorm en
fie g^lstr/uctle van de spoel. Fig. 85 geeft voor een constructie volgens
Hiêrhii ^ 3 Sj unct*e van 6/Dij voor verschillende waarden van /<•
liegen rwu erste^.dat de windingen alle direct op de ijzerkern
c gewoonlijk is er een zekere afstand tussen de kern en
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=. Zro

ju = 400
/x = 200
/t = IOO
//. = 50

^=25

jtl= \Ö

Fig. 85. De effectieve permeabiliteit /x' voor een spoel volgens fig. 84.
de wikkeling, terwijl de wikkeling uit meer lagen bestaat, met een
wikkelhoogte t. Dan is slechts een gedeelte van het spoeloppervlak
ingenomen door de kern en wordt de zelfinductie minder dan (.1 maal
vergroot. In plaats van met ,u' moet men de zelfinductie, die er zonder
ijzer is, vermenigvuldigen met
Aj
/*".=
(24)
G“' — 1) + 1
D — i'-U t
De capaciteit C0 van de spoel wordt door het aanbrengen van het
ijzer verhoogd. De diëlectrische verliezen van het kernmateriaal zijn
vrij groot (tg ö groot), zodat de verliezen van een spoel met ijzerkern bij hoge frequenties voor een belangrijk deel diëlectrische ver
liezen zijn.
4. Afscherming
Bij een spoel zonder gesloten ijzerkern lopen de magnetische kracht
lijnen zoals in fig. 81 geschetst. Met toenemende afstand van de spoel
neemt het magnetische veld af. In vele gevallen kunnen deze mag
netische velden ongewenste koppelingen veroorzaken tussen ver
schillende spoelen van een apparaat. Ook de capaciteit tussen een
spoel en andere onderdelen van een apparaat kan een dergelijke on
gewenste koppeling veroorzaken.
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Fig. 86. a. Capacitieve koppeling tussen twee spoelen, b. Door een geaarde
afschermbus is de capacitieve koppeling opgeheven.

Fig. 87. Spoel omgeven door een
gesloten ring.

Fig. 88. Spoel in een magnetisch af
schermende cilinder. De pijlen geven
de richtingen der stromen aan.

Om de magnetische koppeling te voorkomen plaatst men de spoel
in een koperen of aluminium bus. Om ook de electrische (= capacitieve)
koppeling te voorkomen, legt men deze bus aan „aarde” (in de regel
het chassis van het apparaat).
De werking der electrische afscherming kan men gemakkelijk be
grijpen. In fig. 86 zijn twee spoelen getekend, geïsoleerd opgesteld op
een chassis, dat geaard is. Een wisselspanning V tussen spoel 1 en
aarde wordt door de capaciteiten Cl en C2 gedeeltelijk overgebracht
op spoel 2. Wordt spoel 1 omgeven door een metalen bus, die met
het chassis is verbonden, dan kunnen de electrische krachtlijnen, die
van deze spoel uitgaan, spoel 2 niet bereiken.
Om de afscherming van het magnetisch veld te begrijpen denken
we eerst om de spoel een metalen ring aangebracht met zeer geringe
weerstand (fig. 87). Indien door de spoel een wisselstroom vloeit,
wordt in de ring een spanning geïnduceerd, die een stroom tot gevolg
heeft in de richting, tegengesteld aan de stroomrichting in de spoel,
volgens de pijlen in fig. 87 (denk aan de wet van Lenz). Men kan het
samenstel beschouwen als een transformator met grote spreiding. Op
enige afstand van spoel en ring zal de stroom door de spoel een mag
netisch veld veroorzaken, doch de stroom door de ring eveneens, even
wel in tegengestelde richting. Indien de weerstand van de ring verwaarloosoaar klein is, zal de stroom door de ring zo groot zijn, dat

.
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beide genoemde magnetische velden elkaar vrijwel opheffen. Neemt
men in plaats van de ring een cilinder of bus, dan geeft deze hetzelfde
effect (fig. 88).
Zou men de bus in de lengterichting open snijden, waardoor de
weg der geïnduceerde stromen zou worden onderbroken, dan vindt
geen magnetische afscherming plaats. De electrische afscherming zou
dan echter wel blijven bestaan. Voor de magnetische afscherming is
het niet nodig de bus te aarden; voor de electrische afscherming is
dit wel noodzakelijk.
Door het aanbrengen van de bus wordt de zelfinductie van de
spoel kleiner. Zoals gezegd, kan men het samenstel beschouwen als
een secundair kortgesloten transformator. Aan de primaire zijde blijft
dan alleen de spreidingszelfinductie over. Daar de spreiding hier
groot is, is de resterende zelfinductie van de spoel nog bevredigend.
Bij de gebruikelijke constructies daalt de zelfinductie door het aan
brengen van de bus 10 tot 20 %.
De effectieve weerstand van de spoel neemt bij deze afscherming
niet af, zodat Q =<^i in dezelfde mate kleiner wordt als de zelfinductie. De weerstand van de bus geeft bovendien nog enig energie
verlies (er vloeit immers stroom door de bus), waardoor de kwaliteitsfactor Q nogmaals iets kleiner wordt. Deze laatste bijdrage is echter
niet groot, indien de bus naadloos is vervaardigd. Bezit de bus een
naad, dan is het noodzakelijk, deze zeer goed te lassen. Anders zou
de weerstand van de naad de kwaliteit van de spoel zeer ernstig bebenadelen.
Hoe nauwer de bus om de spoel sluit, des te groter is de invloed
van de bus op de zelfinductie en de kwaliteit van de spoel. Soms is
het nodig, voor het verkrijgen van kleine afmetingen, de bus zeer
nauw te maken. Om nu toch te voorkomen, dat de verliezen van de
spoel te groot worden, kan men eerst een buis van ijzer (of bv. ferroxcube) direct om de spoel aanbrengen. Het magnetische veld buiten
deze ijzeren buis is reeds zwak, zodat men de koperen of aluminium
bus nauwsluitend om het ijzer kan aanbrengen.
5. Instellen der zelfinductie
Vaak is het nodig, de zelfinductie van een spoel
nauwkeurig op een bepaalde waarde in te stellen.
Het bij de fabricage aanhouden van het juiste aantal
windingen is gewoonlijk niet nauwkeurig genoeg
door afwijkingen in de afmetingen van koker en
draad. Men maakt dan bv. gebruik van een kortsluit ring, die in de nabijheid van de spoel wordt inge
steld, of, indien een afschermbus aanwezig is, maakt
men de busdiameter ter plaatse van de spoel kleiner
door er een ril in te rollen (fig. 89). Door de ril
Radiotechniek III — 24
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Fig. 89.
Afschermbus
met ril.
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wordt de zelfinductie een weinig kleiner. Indien de spoel een ijzerkern bezit, stelt men de zelfinductie in door deze kern meer of minder
ver in de spoel te draaien.
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G
TRILLER-OMVORMERS
1. Inleiding
Er zijn nog vele plaatsen, waar geen netspanning beschikbaar is, en
waar men toch een radio-apparaat, een versterker of een ander electronisch apparaat wil gebruiken, zoals bv. op kleine schepen, in vlieg
tuigen, auto's en buiten op het land. Men is dan aangewezen op andere
stroombronnen, zoals batterijen van elementen of accu's. Elementen
zijn na een zekere tijd voorgoed uitgeput en bovendien zwaar en kostbaar. Accu's kunnen echter opnieuw worden geladen. De stroom, die
de meest gebruikte loodaccu's kunnen leveren gedurende een zekere
tijd, is voldoende groot; deze kan bv. 10 A bedragen bij 8-urige ont
lading. De spanning per cel is echter maar 2 V; weliswaar kan men
een aantal cellen in serie schakelen, maar hierdoor wordt het gewicht
en de prijs eveneens zoveel malen vergroot. De meest gebruikelijke
spanningen van accubatterijen zijn: 2, 4, 6, 12, 24 en 32 V, afhankelijk
van het af te nemen vermogen. Bij grote vermogens zal men liefst
zoveel mogelijk cellen in serie schakelen en geen parallelschakeling
gebruiken, omdat bij hogere spanning de stroom kleiner is en bij
eenzelfde procentuele spanningsverlies de leidingen dus lichter kunnen
zijn. Om deze reden wordt in vliegtuigen vrijwel uitsluitend 24 en
32 V gebruikt. Het vermogen, dat gedurende zekere tijd door een of
meer accu's kan worden geleverd, is voor de voeding van radioapparaten e.d. wel voldoende; de spanning is echter nog te laag, daar
men voor de buizen (anode, schermrooster) graag enkele honderden
volts tot zijn beschikking heeft. Men zal dus met andere middelen
. deze spanning willen verhogen. Hiervoor maakte men vroeger gebruik
van roterende omvormers. Met de accuspanning werd een motor aan3 reven, die op zijn beurt weer een dynamo aandreef, die óf direct
PPvoprHSte gehj_ksPanning leverde, óf wisselspanning leverde, die werd
voedine uT.r het. vof<Imgsgedeelte van het apparaat, zoals het bi)
8 Uit een wisselspanningsnet wordt gebruikt. Worden motor en
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Fig. 90. Pulserende gelijkspanning, Fig. 91. Wisselspanning, verkregen
verkregen door een batterij periodiek door een batterij periodiek om_te
in en uit te schakelen.
schakelen.
dynamo in één huis ondergebracht met een gemeenschappelijk anker,
dan spreekt men van éénankeromvormer. De laatste tijd gaat men
voor kleine en middelmatige vermogens (van ca 1 tot 200 watt) echter
steeds meer over op het gebruik van triller-omvormers, daar deze
verscheidene voordelen hebben t.o.v. roterende omvormers.
Deze voordelen zijn:
ie. het rendement is hoger;
2e. de afmetingen en het gewicht zijn geringer;
3e. de prijs is lager;
4e. de triller is gemakkelijk verwisselbaar, meestal op dezelfde wijze
als een radiobuis.
Het principe van de triller is eenvoudig; het is een snelle schakelaar.
Onderbreekt men de stroom van een accu periodiek met een schake
laar, dan ontstaat een pulserende gelijkstroom (fig. 90).
Gewoonlijk voert men de schakelaar uit als omschakelaar en ge
bruikt men twee primaire transformatorspoelen. Dan wordt aan de
transformator een niet-sinusvormige wisselspanning toegevoerd (fig. 91);
een gelijkspanningscomponent is in dat geval niet aanwezig. De stroom
vloeit nu om beurten in de ene of de andere helft van de trans
formator, waardoor dus een wisselende flux ontstaat. De spanning
over de secundaire van de transformator zal dus, op een andere schaal,
dezelfde gedaante vertonen. We kunnen dus hier dubbelfasige gelijkrichting toepassen evenals bij sinusvormige wisselspanning, zoals in
fig. 92 is aangegeven.
Daar de spanning een rechthoekige vorm heeft, is de verhouding
van maximale en effectieve waarde anders dan bij sinusvormige
wisselspanning. In fig. 93 is de krommevorm van de spanning aan
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Fig. 92. Dubbelfasige gelijkrichting
van: a. een door het net geleverde
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Fig. 93. De spanning aan de primaire
klemmen van de transformator voor
de beide schakelingen van fig. 92.
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Fig. 94. Trilleromvormer met
mechanische gelijkrichting.

Fig. 95. Bij de gelijkrichting volgens fig. 94
wordt het onderste deel van de spanning
omgeklapt*

de primaire van de transformator voor de schakelingen uit fig. 92
getekend, waarbij de frequenties gelijk genomen zijn.
De spanning, verkregen met de triller, is afhankelijk van de tijd
van sluiten van het contact. We verstaan nu onder het tijdrendement
de verhouding van de tijdsduur, dat een der contacten gesloten is,
tot de tijdsduur van de gehele periode, dus de verhouding a/T of b/T.
In plaats van gelijkrichting met een buis kan men door twee stel extra
contacten aan te brengen de secundaire spanning ook mechanisch
gelijkrichten met de triller (zie fig. 94). Men verbindt dan de extra
contacten c en d met de uiteinden van de secundaire van de trans
formator en neemt de gelijkspanning af tussen het midden van de
secundaire en de schakelarm m. Van de blokvormige spanning over
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de hele secundaire wordt dus a.h.w. het onderste deel steeds om
geklapt (fig. 95).
Door de extra contacten spaart men dus een gelijkrichtbuis, waar
door tegelijk het rendement van de gehele schakeling beter wordt. De
zo gebruikte triller noemt men synchroon-triller of dubbele triller.
Het schakelelement zelf heet triller; de combinatie hiervan met
transformator, ontstoringselementen enz., heet triller-omvormer.
2. De triller
Wij hebben in de inleiding gezien, dat, om van een lage gelijkspanning
een hogere gelijkspanning of een wisselspanning te maken, we een
schakelaar nodig hebben, die in een bepaalde frequentie het circuit
opent en sluit. We gebruiken daarvoor een mechanisch trillend systeem,
bestaande uit een veer, hetzij bladveer of spiraalveer, met een daar
aan verbonden massa. Klemt men een bladveer met aan het uiteinde
een massa aan één zijde in, en geeft men het andere uiteinde een
uitwijking, dan zal het systeem in zijn eigen frequentie uittrillen
(zie fig. 96). Wil men dit verschijnsel benutten voor een triller, dan
zal men de trilling moeten onderhouden, dus steeds energie moeten
toevoeren.
Men kan op vele verschillende wijzen de trilling onderhouden. Vrij
wel alle trillers, die in de handel zijn, werken volgens het electromagnetische principe. Men kan daarbij een
constructie verkrijgen, die betrekkelijk klein,
C\
/bedrijfszeker en eenvoudig is.
/
In fig. 97 is schematisch een dergelijke con
structie weergegeven. Hierin is a de in trilling
gebrachte veer of middenveer, b de hierbij be
horende massa of het anker.
Fig. 96. Trillende blad
Op de middenveer zijn gewoonlijk twee veer met een massa
aan het uiteinde.
stijve beugeltjes c geklonken, waarop de con
tacten d zijn bevestigd. Bij de beweging van
de veer sluiten deze zich tegen de tegenover
i
-^q
liggende contacten e, die bevestigd zijn op de
zijbeugel (of zijveer) f. De onderdelen zijn van
a de
e d
elkaar geïsoleerd door isolatieblokjes. Het ge
[
Ö
heel wordt in een beugel geklemd en met
enkele bouten vastgehouden. In de beugel
is een spoel g bevestigd, de zg. aandrijf- of
loopspoel; deze spoel is gewikkeld op een
ijzeren kerntje h, dat iets onder de spoel
uitsteekt.
Men zorgt nu, dat het anker niet precies
97. Schematische
onder het kerntje staat, maar in de richting van Fig.
voorstelling van de
de beweging van de veer t.o.v. de kern ver
constructie van een
schoven is. Wordt de spoel nu bekrachtigd,
triller.
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dan zal het anker onder het kerntje worden getrokken; wordt op dit
moment de stroom verbroken, dan zal het systeem terugveren en in
zijn eigen frequentie gaan- trillen. Zorgt men nu, dat men steeds op
het juiste moment de stroomkring weer sluit, dan zal de trilling onder
houden worden en zelfs nog in amplitude toenemen, totdat evenwicht
gemaakt wordt met optredende verliezen (deze zijn o.a. het gevolg van
de inwendige weerstand van de veer tegen het doorbuigen, de lucht
weerstand en de arbeid, op de contacten verricht). Het geheel ver
toont dan veel overeenkomst met een gelijkstroomschel. Het sluiten
op het juiste moment bereikt men door een contactinrichting, die met
dezelfde frequentie trilt; hiervoor kan men dan een van de reeds aan
wezige contacten gebruiken of een apart contact, het zg. loopcontact.
Gebruikt men een der aanwezige contacten, dan moet men de
stroom door de spoel kortsluiten met dit contact (fig. 98). In rust
toestand is dit contact open, waardoor dus de spoel wordt bekrachtigd;
het anker wordt aangetrokken, totdat het contact sluit; de spoel wordt
dan kortgesloten. Men moet hierbij dus altijd een weerstand R in
het circuit hebben, daar anders de batterij zou worden kortgesloten.
Hiervoor gebruikt men een van de primaire helften van de trans
formator. Dit systeem, de zg. shuntvoeding, komt veel voor bij Ameri
kaanse trillers. Hierbij mag men dus
nooit de triller direct op de batterij aan
sluiten, maar alleen via een transformator
of weerstand, daar anders de spoel ver
brandt.
De Europese fabrikanten gebruiken ech
ter vrijwel altijd een afzonderlijk loop
contact, waardoor de werking bedrijfsFig. 98. Shuntvoeding.
zekerder wordt. Men noemt dit systeem;
serievoeding (fig. 99). In de ruststand is
dit contact gesloten, zodat dan de spoel
wordt bekrachtigd; bij aantrekking van
het anker wordt het contact verbroken,
waardoor het anker terugzwaait, enz.
Heeft het anker zijn volle amplitude, dan
is gedurende ongeveer de helft van de slag,
zowel bij de heen- als bij de teruggaande
99* Serievoeding.
beweging, het loopcontact gesloten en dus
de spoel bekrachtigd.
Op het eerste gezicht zou men nu
menen, dat er in totaal geen energie
wordt overgedragen op de veer en het
anker, omdat, wanneer er gedurende het ene
deel een aantrekking wordt uitgeoefend,
er gedurende het andere deel een even grote
remming zou plaats hebben, omdat de
teruggang.
bewegingsrichting dan tegengesteld is aan
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1
de kracht (fig. ioo). Dit zou inderdaad
het geval zijn, wanneer de stroom in de
spoel constant was. Gelukkig komt ons
hier echter de zelfinductie van de spoel
te hulp, waardoor de stroom het be
kende exponentiële verloop van een
c —t
B
inschakelverschijnsel vertoont (fig. ioi).
Fig. 101. De stroom door de
Hierin stelt A het moment van inschakelen spoel
als functie van de tijd.
voor, B het ogenblik waarop de veer de
uiterste stand bereikt, en C het mo
ment van het verbreken van het contact. Van A tot B wordt een
remmende werking, van B tot C een aantrekkende werking uitgeoe
fend op het anker, waarbij het tweede deel het eerste in energie
overtreft. Het gunstigste wordt dit dus bij een kleine waarde van r/L.
Het bovenstaande brengt echter ook met zich mee, dat bij het ver
breken, door de grote waarde van dSP\dt, over het loopcontact een
hoge e.m.k. van zelfinductie ontstaat, waardoor aan het contact vonken
optreden. Om dit tegen te gaan wikkelt men soms gelijktijdig met de
spoel een kortsluitwikkeling op, die na het verbreken, door de hierin
geïnduceerde stroom, het magnetisch veld langzaam tot nul laat
naderen; ofwel men dempt de vonk, door over het loopcontact een
condensator, een weerstand of een combinatie van beide te plaatsen,
waardoor dus de energie van het magnetisch veld, in plaats van over
het contact, over deze weg kan vloeien.
De frequentie, waarin men het mechanisme laat werken, is niet ge
heel willekeurig. Deze bepaalt nl. de grootte van de transformator;
hoe hoger de frequentie, hoe kleiner de transformator kan worden,
maar dit betekent ook, dat de mechanische eisen, welke men aan het
systeem stelt, hoger worden. Deze zijn toch al niet gering, als men
bedenkt, dat voor een levensduur van 1000 uur voor de triller de
veer bij een frequentie van ioo Hz 360 millioen heen- en weer-buigingen
maakt. Ook het aantal keren schakelen van de contacten heeft deze
waarde. Bij hogere frequentie zal dit dus eveneens toenemen. Hier
staat weer tegenover, dat de snelheid van verbreken bij hogere fre
quentie groter is, hetgeen gunstig is met het oog op vonkvorming.
De gekozen frequentie is een compromis tussen al deze factoren, en
is om constructieve redenen zelden lager dan 50 Hz of hoger dan
250 Hz. Ook aan het materiaal van de contacten worden hoge eisen
gesteld. Hier treedt nl. niet alleen mechanische slijtage op ten gevolge
van de botsing en het schuren van de contacten over elkaar, maar ook
inbranden van de contacten door het herhaaldelijk verbreken en
sluiten, waarbij materiaaltransport van het ene contact naar het andere
plaats heeft, dat zowel van de stroom over het contact, omdat deze
de temperatuur bepaalt, als van de spanning afhankelijk is.
Een van de beste en meest gebruikte materialen voor de contacten is
wel wolfraam, dat door zijn grote hardheid voldoende tegen slijtage
bestand is, en door zijn hoog smeltpunt eveneens tegen inbranden.
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Een nadeel van wolfraam is echter de grote overgangsweerstand, d.i.
de weerstand, die de grenslagen der contacten bieden (o.a. door de
oxydhuid). Niet alleen dat deze een spanningsverlies in het circuit
veroorzaakt, maar deze bepaalt ook de verwarming van het contact
oppervlak en doet het rendement van de schakeling dalen. Deze over
gangsweerstand is afhankelijk van de stroom en van de contactdruk
en is kleiner naarmate de stroom en de contactdruk groter zijn. In
fig. 102 is de overgangsweerstand uitgezet als functie van de stroom
met de contactdruk p als parameter (p1 > p2 > p:l).
De afstand van de contacten, die gewoonlijk slechts enkele tienden mm
bedraagt, moet nauwkeurig worden ingesteld, omdat die het tijdrendement en deze weer de effectieve waarde van de wisselspanning
bepaalt. Het tijdrendement wordt langs electrische weg in trillende
toestand gemeten, hetzij met een kathodestraaloscillograaf door op
meten of met behulp van een draaispoelmeter in de schakeling, aan
gegeven in fig. 103. Hierin stelt a het contact voor, waarvan men het
tijdrendement wil meten. Sluit men S, dan kan men met behulp van
R de draaispoelampèremeter A op volle uitslag instellen. Opent men S,
dan gaat door de ampèremeter een pulserende gelijkstroom zoals aan
gegeven in fig. 90. De ampèremeter stelt zich nu in op de gemiddelde
waarde hiervan en de verhouding hiervan tot de volle uitslag geeft
het tijdrendement. Door een omschakelaar aan te brengen kan
men op deze wijze van alle contacten snel achter elkaar het tijd
rendement meten.
Door buigen aan de zij contacten of instellen met een schroef wordt
dit op de juiste waarde zeer nauwkeurig ingesteld. Afhankelijk van de
constructie varieert het tijdrendement voor verschillende trillers tussen
35 en 45 %.
Bij synchroontrillers neemt men het tijdrendement van de contacten
in de secundaire keten iets kleiner dan die van de primaire, zodat het
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Fig. 102. De overgangsweerstand der
contacten als functie van de stroom, voor
verschillende waarden van de contactdruk
(Px > P* > Pa)-

Fig. 103. Schakeling voor het meten
van het tijdrendement.

VI.G.a 377
V&SSBas
; -i

kt

-! V
»

'

: •

l

*

•V

I
■y

■v

Fig. 104a. De triller Philips
type 7946.

. m
fmi

:v,

•;

1

:4

i

u

Fig. 104b. De triller zonder de
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verbreken en sluiten van de primaire contacten vrijwel onbelast ge
beurt, wat de levensduur ten goede komt.
De eigenlijke triller wordt meestal in een metalen bus geplaatst
en hierin verend opgesteld om te zorgen, dat zo weinig mogelijk tril
lingen aan de omgeving worden medegedeeld. Vroeger gebeurde dit
wel met spiraalveren; tegenwoordig meestal met rubber. De metalen
bus dient als afdichting tegen stof en vuil en als electrische en acoustische afscherming.
In fig. 104a ziet men een complete triller Philips type 7946 in de
houder geplaatst, in fig. 104b ontdaan van zijn afschermbus. Hierin
ziet men duidelijk de verschillende hierboven genoemde onderdelen.
De zijcontacten zijn hier veren, die met voorspanning tegen een instelstripje liggen. Het zwarte gedeelte boven de pennen is een rubbervoet, waarop de triller verend is opgesteld. Dit type schakelt voldoende
vermogen om hiermede een radio-ontvanger te voeden. In fig. 105a en b
ziet men een type (Philips 7954)/ dat een veel groter vermogen kan
schakelen, voldoende om een zend- en ontvanginstallatie te voeden,
nl. een ingangsvermogen van 120 W, waardoor bij een goede bouw
van het complete voedingsapparaat een nuttig vermogen van 100 W
kan worden verkregen. Daar de primaire stroom bij 6 V zeer hoog is,
worden hier drie contacten parallel gebruikt van een speciaal materiaal
met een lage overgangsweerstand. Het tijdrendement is hier zeer
nauwkeurig met schroeven instelbaar.
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Fig. 105a. De triller Philips type 7954, voor een vermogen van 100 W.
3. Het triller=voedingsapparaat
Reeds bij de behandeling van de triller is de transformator ter
sprake gekomen, wel een bewijs, hoezeer beiden met elkaar samen
hangen. Bij de constructie van een triller zal men dan ook steeds
in het oog moeten houden, welke de consequenties zijn voor de bouw
van het complete voedingsapparaat. Omgekeerd zal men bij de berekening van de transformator rekening moeten houden met de ver
schillende grootheden van de triller. Er is nog een derde element,
dat ten nauwste met de triller en de transformator samenhangt, nl. de
zg. „afsremcapaciteit"; dit is (zijn) de condensator(en) over de secunatre wikkeling van de transformator, welke een zeer bepaalde waarde
moet hebben. In fig. 106 is het volledige schema van een triller-voemgsapparaat aangegeven, waarin C2 en C3 de afstemcapaciteiten
Cw 2 Cn a de ?emPweerstanden voorstellen.
aren deze niet aanwezig, dan zou, bij het sluiten en verbreken
van 1 e conta('ten, ten gevolge van de sterke veldverandering, een hoge
j 1.ze “ncmctie optreden, die een gevaar zowel voor de isolatie
word° volstaan"^6" (V°nkj en boogvorming) zou opleveren. Soms

.rfïsvss sïïStin

transforrm^r^6 *:aPaciteiten vormen nu met de zelfinductie van de
trillineskrinp 'n° ™ de contact en verbroken zijn, een vrije gedempte
tekend in f!g ^
du* °P de bekende wiize uittrillen, 2<>als ge
na ' na?at
a het contact verbroken is. Men ziet
hieruit,
b het an^Wo
de .sPahning van richting omkeert. Schakelt
men bij dat
die ook bij het *i„;J^ntact,ln' dan heeft de spanning juist de waarde,
en van het contact zou ontstaan, d.w.z. dat ook
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Fig. 105b. Detail van de triller van fig. 105a.
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Fig. 107. Na het verbreken van de
stroom ten tijde t = a ontstaat er in
de transformator een gedempte trilling.
Ten tijde t = b wordt het andere
contact gesloten.

Fig. 108. De secundaire spanningen
de magnetische flux van de trans
formator als functie van de tijd.

het veld de juiste waarde heeft; er heeft dus geen veldverandering
plaats en er ontstaat dus bij het inschakelen geen e.m.k. van zelfinductie. In het ideale geval zou de spanning de vorm hebben
als in fig. 108, waar zowel de spanning V als de flux 0 als functie
van de tijd zijn uitgezet. De bovenste kromme stelt de eerste afgeleide
van de flux voor (V = d&ldt). Dit ideale geval is echter bij de massafabricage niet te verwezenlijken, daar de zelfinductie van de trans
formator en de capaciteit der condensatoren C2 en C3 niet voor alle
exemplaren precies dezelfde zijn. Bovendien is de tijd ab uit fig*
107 niet altijd precies gelijk, maar afhankelijk van het tijdrendement
en de frequentie van de triller. Wordt de tijd al te groot, wat een
gevolg kan zijn van een te klein tijdrendement of een te lage fre
quentie van de triller, dan gaat de spanningskromme de vorm ver
tonen van fig. 109, waarbij dus hoge piekspanningen optreden. Het
zelfde kan optreden door een te kleine zelfinductie van de trans-
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formator of een te kleine capaciteit, waardoor dus een te hoge eigenfrequentie van de trillingskring ontstaat. Men neemt daarom juist
de capaciteit te groot; bij teruglopen van het tijdrendement door
te lage primaire spanning of door inbranden der contacten tijdens
de levensduur is dit gunstiger. Onbelast zal de spanning dan de
vorm van fig. 110 hebben. Gebruikt men, zoals in de schakeling van
fig. 106 aangegeven, een synchroontriller, waarbij het tijdrendement
van de secundaire contacten kleiner is dan dat van de primaire,
dan zal, als de secundaire contacten gesloten zijn, tengevolge van
optredende spanningsverliezen de spanning dalen. Een juist spanningsbeeld, zoals men dat met een kathodestraaloscillograaf kan
waarnemen, zal dus voor een belast apparaat met synchroontriller
de vorm hebben zoals in fig. m voorgesteld. De afstemcondensator
moet voor een voldoend hoge spanning geschikt zijn, daar vooral bij
inschakelen hierop nog hoge piekspanningen kunnen komen.
Bijzondere aandacht moet bij de
triller worden besteed aan de ontstoring. Dat er storing op kan treden is
t
duidelijk als men bedenkt, dat men bij
een wisselstroomapparaat nog wel eens
de klik hoort van een schakelaar, die
ergens in huis wordt gebruikt. Hier
heeft men een schakelaar, die enkele
honderden malen per secunde aan de
Fig. 109.
primaire zijde een grote stroom en aan De secundaire spanning bij te
kleine afstemcapaciteit.
de secundaire zijde een hoge spanning
schakelt en zich als het ware midden
in de ontvanger bevindt. Tenzij men
speciale maatregelen neemt is er dus
1 /
gelegenheid te over om óf door inductie,
óf door geleiding storingen op ver
schillende delen van de ontvanger over
te brengen. Dat de maatregelen, die
men moet nemen, ook werkelijk grondig
Fig. 110.
moeten zijn, wordt op de volgende
spanning bij te
wijze geïllustreerd. De normale antenne- De secundaire
grote afstemcapaciteit.
gevoeligheid van een apparaat ligt in
de buurt van 10 [xV. Dit betekent, dat
daarbij het uitgangsvermogen 50 mW v
is. Bij een rendement van de luid- .
spreker van slechts 1 % is dit een geluidsvermogen van 5 X io-4 W. Nu is een
geluidsvermogen van io~12 W nog door
het oor waarneembaar. Daar de spannin
gen zich verhouden als de wortel uit de
Fig ii]c
vermogens, komt dit overeen met een De secundaire spanning van een
synchroon-triller.
antennesignaal van ca 0,0005 ^V! Men
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moet dus zorgen, dat de stoorspanning, die op de antenne terecht
komt, een lagere spanning heeft en dit over het gehele golflengtegebied.
Het stoorspectrum strekt zich nl. uit over het gehele golflengtegebied
van het apparaat, bv. van n—2000 m. Het is echter gewoonlijk bij
de grotere golflengten wel het sterkst, maar vertoont grillig verspreid
naar de kortere golflengten pieken door allerlei resonanties van electrische onderdelen. De directe inductie, die niet alleen rechtstreeks
van de triller afkomstig is, die gewoonlijk al is afgeschermd, maar ook
wordt veroorzaakt door de transformator en andere stroomvoerende
delen, wordt het beste bestreden door het gehele voedingsapparaat
door een metalen doos te omgeven. Om te voorkomen, dat stoorspanningen via de anodeleiding van de buizen in de ontvanger komen,
moet de hoogspanningsleiding afdoende worden gefilterd, evenals
trouwens de accuzijde van de triller, met het oog op storing via de
gloeidraden, die rechtstreeks op de accu worden aangesloten. Zowel
aan de kwaliteit van de onderdelen, zoals de capaciteit van de spoelen
en de zelfinductie van condensatoren, als aan de plaats van de onder
delen en de aarding van de condensatoren moet veel zorg worden
besteed. De afscherming van het voedingsapparaat doet tevens dienst
om de nog resterende geluidstrillingen van de triller te isoleren. Om
directe overdracht van mechanische trillingen van de triller op het
apparaat te verhinderen wordt de trillerhouder zowel als het gehele
voedingsapparaat op rubber verend opgesteld.
We hebben nu gezien, op welke wijze we de hoogspanning voor de
ontvanger verkrijgen en aan welke eisen de triller moet voldoen. Deze
hoogspanning moet nog laagfrequent worden afgevlakt, waarvoor een
normaal afvlakfilter kan worden gebruikt.
De negatieve roosterspanning kan men, mits deze lager is dan de
accuspanning, van de accu aftakken. Wil men een hogere negatieve
roosterspanning, dan kan deze o.a. ook worden verkregen door een
aparte wikkeling op de trans
formator (zie fig. 112). Door de
hierin geïnduceerde spanning
gelijk te richten, bv. met een
=
seleen- of cuproxcel, kan men
o
o
“
een negatieve gelijkspanning
o
o
t.o.v. aarde verkrijgen. Daar
o
o
•rt—r-TJLj—
geen
stroom wordt afgenomen,
o
=_
__
kan men met enkelfasige gelijko
o
richting volstaan. Wel moet
----------+ de spanning ook weer laag
frequent worden afgevlakt en
ZOndediik7r|IlerVf0edin8Sapparaat met af- hoogfrequent ontstoord.
Tot nu toe hebben we steeds
gesproken over trillers, waar
bij werd uitgegaan van de
wijze geschakeld (zie fig 106°
spanning van een accu. Er
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Fig. 113. Triller voor de voeding van
een wisselstroomontvanger uit een
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Fig. 114. a. Spanning van de trans
formator; b. door het net geleverde
stroom bij de schakeling van fig. 113.

bestaan echter ook trillers om een normaal wisselspanningsapparaat te
voeden uit een gelijkspanningsnet van bv. 110 of 220 V, waarbij de
triller tussen het net en de ontvanger is geschakeld en uitsluitend dient
om gelijkspanning in wisselspanning om te zetten (zie hfdst. IV.M.5.C).
De triller is dan niet voorzien van een transformator; de transformator
bevindt zich reeds in de ontvanger.
De triller is hier iets anders van constructie en wordt ook op een
andere manier gebruikt, nl. als dubbelpolige omschakelaar, waarbij
dus steeds de polariteit aan de klemmen van de transformator wordt
gewisseld (fig. 113). De middenveer is hier in twee helften verdeeld,
die electrisch van elkaar gescheiden, doch mechanisch verbonden zijn.
In plaats van de transformator in twee primaire helften uit te voeren,
die om beurten bekrachtigd worden en dus in de secundaire wikkeling
wisselspanning geven (wat hier niet mogelijk is, daar ook dezelfde
transformator voor sinusvormige wisselspanning moet worden gebruikt),
wordt hier aan de primaire wikkeling een blokvormige wisselspanning
toegevoerd, door de schakelaar als commutator te gebruiken. De
spanning van de transformator heeft de gedaante zoals getekend is in
fig. 114a; de stroom vóór de triller heeft de gedaante van fig. 114b,
daar deze steeds dezelfde richting heeft. De tijdrendementen moeten
hier voor alle contacten nauwkeurig dezelfde zijn. Er staan immers
steeds twee contacten in serie, zodat de stroomdoorgang wordt be
paald door de tijd, dat de twee in serie staande contacten gelijktijdig
gesloten zijn.
Een capaciteit over de secundaire (of primaire) wikkeling van de
transformator heeft hier niet hetzelfde effect als bij de vroeger be
handelde schakeling, door de sterke demping ten gevolge van de be
lasting, die hier, als de contacten geopend zijn, parallel aan de kring
blijft. Vonken van de contacten wordt hier tegengegaan door over
ieder contact een condensator te plaatsen.
Ook hier worden dezelfde eisen gesteld wat direct waarneembaar
geluid van de triller en wat electrische storing betreft.
Fig. 115 is een afbeelding van de Philips triller 7934, welke voor
dit doel wordt gebruikt in de triller-omvormer type 7bÖ2C (fig. 116).
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Fig. 115 (links). Philips-triller 7934 voor voeding
van een wisselstroomontvanger uit een gelijkstroomnet.

Fig. 116 (onder). Volledige triller-omvormer. Links
ontstoringsgedeelte, rechts triller. Daarachter, ge
deeltelijk in elkaar geschoven, de twee bussen,
waarmee de triller dubbel wordt afgeschermd.
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OVERIGE ONDERDELEN VOOR RAD 10-APPARATEN
1. Inleiding
We zullen nu nog enige kleinere onderdelen van radio-ontvangers be
schouwen. In het algemeen verlangt men van deze onderdelen, dat zij
goedkoop zijn, dat zij een lange levensduur hebben, bij reparatie een
voudig kunnen worden verwisseld en geen extra onderdelen nodig zijn
om ze te bevestigen. Verder moeten zij aan bepaalde eisen in electrisch opzicht voldoen. Het is bv. fout, wanneer een onderdeel, om
geld te sparen, zo licht is gemaakt, dat het na korte tijd versleten is
of een veel te voorzichtige behandeling behoeft bij transport en montage.
Fout is ook, als bij het verwisselen veel demontagewerk aan het appa
raat moet worden verricht of dat extra steunen of bevestigingsmaterialen
nodig zijn. Het te klein construeren of het gebruik van minder goed
isolatiemateriaal kan wel een goedkoop product geven, maar heeft op
de kwaliteit een slechte invloed.
2. Golflengteschakelaars
Golflengteschakelaars dienen om bij het overgaan naar een ander
frequentiegebied zelfinducties en capaciteiten af of bij te schakelen.
Het spreekt vanzelf, dat de contactweerstand zeer laag moet zijn.
Dit kan o.a. worden bereikt door de contactdruk hoog op te voeren.
Het nadeel hiervan is, dat de schakelaar zeer zwaar loopt, waardoor
het bedienen minder prettig en de slijtage groot zal zijn. Om de contact
druk laag te kunnen houden wordt gebruik gemaakt van materialen,
die aan de oppervlakte zijn voorzien van een voldoend dikke laag
materiaal met groot geleidingsvermogen, dat niet oxydeert of een
oxydehuid vormt, waarvan het geleidingsvermogen groot is. Daar bv.
zilveroxyde een goede geleider is, blijft de overgangsweerstand bij ver
zilverde contactplaatsen klein. Verder is het zeer gewenst, dat de
contacten zelfreinigend zijn, d.w.z. dat ze bij het bedienen zichzelf
schoonschuren. Het isolatiemateriaal is belangrijk; de verliezen moeten
bij hoge frequenties zeer klein zijn, de gevoeligheid voor vocht en
temperatuursverschillen gering. Wat de vormgeving van het isolatie
materiaal betreft moet zich tussen de contacten zo weinig mogelijk
isolatiemateriaal bevinden en moet de afstand der verschillende con
tacten niet te klein zijn. Dit houdt in, dat het moeilijk is, schakelaars
van kleine afmetingen te construeren. Zeer goede maar dure schake
laars hebben isolatielichamen van verliesarm keramisch materiaal. Dit
is vrijwel ongevoelig voor vocht, maar is duur, breekbaar en moeilijk
te verwerken. Bovendien moeten de afmetingen groter zijn dan die
van onderdelen uit hardpapier vervaardigd. Keramisch materiaal
Radiotechniek in — 25
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wordt onder hoge temperatuur vervaardigd. Hierbij treedt een grote
krimp op. Onderdelen met behulp van dit materiaal vervaardigd ver
tonen dan ook grote maatafwijkingen.
De golflengteschakelaars worden gewoonlijk opgebouwd uit secties,
bestaande uit een stilstaand ringvormig gedeelte, rondom bezet met
contactveren, waarin een draaibaar gedeelte is geplaatst, voorzien
van langs de contactveren glijdende contacten (fig. 117 en 118). Vele
fabrikanten voeren de contactveren dubbel uit; tussen de contact
veren bewegen zich in dat geval mesvormige contacten. De stilstaande
contactveerkransen kunnen worden verbonden door stangen; dóór de
bewegende gedeelten wordt een geprofileerde as gevoerd. Aan de bedieningszijde van de schakelaar worden de stangen en de as gevat in
een element, waarin door middel van een nokkenschijf met een pal of
een over nokken glijdende veer een standenarretering wordt gevormd.
Deze arretering moet zo sterk zijn, dat een goed voelbare stand wordt
gemerkt.
3. Hulpschakelaars
Voor deze schakelaars, waarmede bv. geschakeld wordt van radio
naar gramofoon, of elementen voor het veranderen van de getrouw
heid van het apparaat worden omgeschakeld (toonregeling of kwaliteitsschakelaar), dienen dikwijls normale golflengteschakelaars. In deze
schakelingen is enig verlies of enige weerstand vaak geoorloofd. De
electrische eisen kunnen daardoor dikwijls lager worden gesteld.
Mechanisch moeten ze even goed worden geconstrueerd.
4. Schematische voorstelling van Philips' schakelaars
Teneinde verschillende in dit boekwerk voorkomende schema's van
Philips' apparaten te kunnen begrijpen, is het nodig, dat men zich
vertrouwd maakt met de schematische voorstelling van de verschillende
voorkomende schakelaars.

■

Fig. 117. Golflengteschakelaars.
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Fig. 118. Stator en rotor van een golflengteschakelaar met vijf contactveren
aan de voorzijde en één contactveer aan de achterzijde, één draadsteun aan de
voorzijde, één steunkram aan de voorzijde en twee aan de achterzijde, één rotorcontactstuk op de voorzijde en één op de achterzijde; a. afbeelding van stator
en rotor; b. schematische tekening hiervan; c. wijze, waarop deze schakelaar
in schema’s wordt aangegeven (de gestippelde boogjes I, II, III en IV worden
daarbij weggelaten).
De foto van fig. 117 geeft twee verschillende schakelaars weer. De
ene bestaat uit drie secties en de andere uit twee. Dit soort schakelaars
wordt behalve als golflengteschakelaar ook als kwaliteitsschakelaar
gebruikt.
De verschillende secties worden door middel van strippen met
gaatjes bij elkaar gehouden.
Iedere sectie bestaat uit een buitenste gedeelte, dat vaststaat (stator),
. met daar binnenin een draaibaar gedeelte (rotor). De stator draagt
de contactveren, waar de diverse verbindingen aan worden gesoldeerd,
terwijl de rotor verschillende contactstukken draagt, die voor de ge
wenste doorverbindingen van de contactveren zorgen.
De stator is voorzien van twee nokken met uitsparingen, welke
passen in ijzeren strippen met gaatjes. De rotor heeft een rechthoekig
gat, waardoorheen een platte as kan worden gestoken. Deze as wordt
via een arreteringsschijf (die iedere 30° een gefixeerde stand geeft)
door middel van een knop aangedreven.
Soms maakt men gebruik van een vierkante as (de rotor heeft dan
dus een vierkant gat). De gefixeerde standen zijn dan om iedere go°.
In het schema worden de verschillende secties met nummers zo
danig aangegeven, dat de nummering vanaf de aandrijfzijde geschiedt.
Tevens wordt in de schema's de schakelaar als regel in zijn meest
linkse stand (beginstand, gezien vanaf de arreteringszijde) aangegeven.
De schakelaar wordt zodanig gemaakt, dat dan de platte as verticaal
staat.
We bullen nu zo'n schakelaarsectie eens nader beschouwen. Op
de foto van frg- n8a zien we de contactstukken op de rotor en de
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contactveren op de stator. Verder zien we
op de stator nog een „draadsteun", welke
dient om er een of andere verbinding op te
steunen, waarbij deze verbinding geen con
'rotorplaat
stuik lip'
tact behoeft te maken op de rotor. De con
tactveren worden door middel van steunb "- 'j [pi t ;'-i ES-] lp"
krammen op de stator „gekramd". Ook zien
we op deze foto aan voor- en achterzijde nog
een paar losse steunkrammen zitten. Deze
Fig. 119dienen om, wanneer niet over de gehele
Bevestiging van een
rotorcontactstuk;
omtrek contactveren zijn aangebracht, de
a. nog niet gestuikt;
rotor te steunen.
b. gestuikt.
De contactveren hebben de aangegeven
vorm om in de beperkte ruimte nog een
zo lang mogelijk verend gedeelte te hebben.
Uit fig. 118a blijkt, dat de stator 24 paar straalsgewijs geplaatste
gaatjes heeft. Hierdoor is het mogelijk aan de voorzijde en aan de
achterzijde maximaal 12 contactveren aan te brengen. Als men met
één soort contactveer wil uitkomen, moeten de veren aan de achter
kant altijd minstens één paar gaatjes verschoven zitten t.o.v. die aan
de voorzijde. Fig. 118b geeft een tekening, fig. 119c een voorstelling,
zoals deze in schakelschema's wordt gebruikt, van de in fig. 118a
afgebeelde schakelaar.
De rotor heeft, behalve het rechthoekige asgat in het midden, aan
de rand nog 12 rechthoekige gaatjes. Hierdoor kunnen de rotorcontacten erop bevestigd worden.
De rotorcontacten bestaan uit een cirkelvormig gebogen stripje
(rechthoekig van doorsnede) met daaraan één of meer stuiklipjes. Deze
stuiklipjes worden door de gaatjes in de rotor gestoken en dan ge
stuikt, waardoor het contactstuk vast op de rotor zit. De stuiklipjes
kunnen tegelijkertijd dienen om contact te maken tussen de aan vooren achterzijde van de stator aangebrachte contactveren. In fig. 119a en b
is de bevestiging van een rotorcontactstuk aangegeven.
De rotorcontactstukken bestaan in diverse lengten en met stuiklippen op diverse plaatsen, waardoor aan allerlei schakelmogelijkheden
kan worden voldaan.
contactstuk

5* Schematische voorstelling van een schakelaar
in principeschema's
Zoals reeds is gezegd, geschiedt de nummering van de verschillende
secties vanaf de aandrijfzijde. Bij één der secties (meestal de eerste)
^* de buitenkant van de stator aangegeven. De rotor wordt in de
recht* mkSe jtanc* gekend, terwijl om het gat in de rotor een pijl
wnrHt°m wor<at getekend, waardoor de draairichting van de schakelaar
wordt aangegeven (zie fig. ll8c).
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Op de schakelaarsectie
worden 4 concentrische cir
arreterings
kels I, II, III en IV ge
veer
dacht. Op de buitencirkels
(I en IV) komen de contact 30°
veren, waarbij de cirkeltjes
de bezette plaatsen en de
hefboom
puntjes de niet bezette plaat
sen voorstellen. Op de binb)
nencirkels II en III worden
de rotorcontactstukken ge Fig. 120. Zogenaamde halvemaanschakelaar;
tekend. De cirkels I en II
a. samenstelling van de schakelaar;
b. wijze van aanduiding in schema's.
stellen de voorzijde, de cir
kels III en IV de achterzijde_______
van de schakelaarsectie voor. Voor deze voorstellingswijze kan men
het volgende ezelsbruggetje gebruiken: kijkt men door een cilindrisch
gat, dan ziet men de grootste diameter aan de voorzijde, de kleinste
aan de achterzijde.
In fig. 118c is op deze manier de schakelaarsectie van fig. 118a en b
schematisch aangegeven. Draadsteunen en steunplaatjes worden in het
principeschema niet aangegeven, terwijl de denkbeeldige cirkels I,
II, III en IV ook niet worden getekend. De contactstukken op de
voorzijde van de rotor worden met een getrokken lijn, die op de achter
zijde met een streeplijn aangegeven.
Dikwijls heeft men genoeg schakelmogelijkheden met een schakelaar,
die twee standen heeft, terwijl men eigenlijk niet een hele stator nodig
heeft voor het onderbrengen van de nodige contactveren.
Een dergelijke eenvoudige schakelaar („halvemaanschakelaar” ge
noemd) is in fig. 120a getekend, terwijl fig. 120b de schematische
aanduiding geeft.
Contactveren en rotorcontacten zijn dezelfde als bij de hierboven
behandelde schakelaar, terwijl ook de bevestiging van de contactveren
en contactstukken gelijk is.
De schematische aanduiding is analoog met die van de andere
schakelaar. Wel wordt een halvemaanschakelaar in het principeschema
altijd getekend met de contacten links en wordt het hefboompje rechts
gedacht.
6. Buishouders
De huishouders, bestemd voor buizen, waaraan wisselspanningen met
hoge frequenties worden toegevoerd, moeten vervaardigd zijn van
isolatiematerialen, die aan dezelfde hoge eisen voldoen als die voor de
golflengteschakelaars. Bij lage frequenties zijn minder goede isolatiernaterialen °°k voldoende en niet zo kostbaar. De contactveren moeten
met zeer geringe overgangsweerstand de contactplaatsen op de
buisvoeten vasthouden. Een buis wordt slechts zelden verwisseld.
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Fig. 121. Verschillende huishouders.

Fig. 122. De rechtse huishouder van fig. 121 vergroot.

Fig. 123. De onderdelen, waaruit de huishouder van fig. 122 is samengesteld.
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Het is daarom niet nodig veren met een opgewalste zilverlaag te gebrui
ken. Een galvanisch aangebrachte zilverlaag om te verhinderen, dat de
overgangsweerstand groter wordt, is voldoende. Sommige soorten huis
houders zijn voorzien van afzonderlijke verende elementen of bajonetsluitingen, waardoor gemakkelijk uitvallen van de buizen tijdens het
vervoer wordt verhinderd. Zijn ze niet voorzien van een dergelijke
inrichting, dan moeten de contactveren zo gemaakt worden, dat de
buizen niet te gemakkelijk uit de houders kunnen worden getrokken.
In fig. 121 zijn enige typen van verschillende huishouders afgebeeld.
De meest rechtse hiervan is in fig. 122 nogmaals afzonderlijk weer
gegeven; fig. 123 laat zien, uit welke onderdelen deze huishouder is
samengesteld.
7. Aansluitingen
Aan de achterzijde van een radio-apparaat bevinden zich contactplaatsen voor het verbinden van antenne- en aardleiding, gramofoonopnemer en luidspreker. Deze contactplaalsen zijn meestal uitgevoerd
als verende busvormige onderdelen, die in hardpapierplaatjes zijn be
vestigd. Deze plaatjes worden aan de chassisplaten bevestigd. Ook
worden deze onderdelen wel verenigd op één grote isolatieplaat, die
dan de achterkant van het chassis vormt. Er is een internationaal
streven om de penafmetingen van de te gebruiken stekers en de af
standen tussen de pennen sterk te doen afwijken van die, welke voor
het lichtnet gebruikelijk zijn. Dit wordt natuurlijk gedaan om moge
lijke ongelukken te voorkomen. Soms worden de stekerbussen uit
gerust met een schakelelement, waardoor, wanneer een stekerpen
wordt ingestoken, bv. een ingebouwde antenne of bij de gramofoonaansluiting de radiokring wordt afgeschakeld. Het isolatiemateriaal voor
deze aansluitplaten kan, wanneer het niet in h.f.-kringen is opgenomen,
van dezelfde kwaliteit zijn als die voor hulpschakelaars.
8. Omschakelinrichting voor vocdingstransformatoren
Voor het omschakelen van apparaten, voorzien van een transformator,
of voor het veranderen van de voorschakelweerstanden bij apparaten
zonder transformator wordt gebruik gemaakt van een eenvoudige
inrichting/ voorzien van stekerpennen en bussen of contactschroeven
In vele landen is voorgeschreven, dat door de achterwand moet kunnen
worden afgelezen, voor welke spanning het apparaat is geschakeld.
Daartoe kan gebruik worden gemaakt van een ronde schijf van isolatiemateriaal/ Waarop om het middelpunt de verschillende spanningsgroepen
in duidehjke letters en cijfers zijn afgedrukt (zie hfdst. VII, fig. 8, 18 en
25). Watp^er een andere netspanning zal worden gebruikt, trekt men
de schh*' die voorzien is van contactbussen of pennen, uit, draait de
schijf z°' . de gewenste spanningsopdruk boven komt en drukt de
schijf weer lr* de contactplaatsen. Indien ter plaatse van de bovenste
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opdruk een opening in de achterwand wordt aangebracht, is het bij
gesloten apparaat gemakkelijk de ingeschakelde spanning af te lezen.
Natuurlijk moet het onmogelijk zijn door het aangebrachte gat span
ningen met een vinger aan te raken.
9. Aandrijvingen
Met aandrijvingen bedoelen we inrichtingen, waarmede de draaicondensator of andere afstemelementen en schalen van buitenaf worden
bewogen. Het in beweging brengen geschiedt meestal met de hand of
door middel van een kleine electromotor. Deze laatste wordt dan door
een drukknop van buitenaf ingeschakeld. De moeilijkheid hierbij is,
dat het alleen met bijzondere hulpmiddelen mogelijk is de motor
precies op het gewenste station te laten stoppen.
De handbediening wordt soms verkregen door middel van druk
knoppen. Iedere drukknop schakelt een ander station in. Drukknopaandrijvingen moeten buitengewoon nauwkeurig en solide worden ge
construeerd. Een minder goede uitvoering maakt de drukknoppen
onbruikbaar, omdat een kleine slijtage, speling of verbuiging van de
onderdelen tot verstemming kan leiden.
De meest gebruikte handbediening heeft plaats door het draaien aan
een afstemknop. Voor een nauwkeurige afstemming is een grote ver
traging noodzakelijk. Deze vertraging kan worden verkregen door tand
wielen, frictieschijven of snaaroverbrengingen. Bij al deze vertragingsmechanismen is het noodzakelijk, elke speling in tanden, assen en lagers
te vermijden. De beruchte dode gang in de aandrijving, waardoor afstem
ming op korte golf bijna onmogelijk wordt, zou anders het gevolg zijn.
Wanneer een grote vertraging wordt toegepast, moet de bedienings
knop vele malen gedraaid worden om de condensator van minimum
naar maximum te bewegen. Om dit te kunnen versnellen wordt dikwijls
een vliegwiel gebruikt (fig. 124). Een goed vliegwiel moet door aan de
knop een kleine ruk te geven vele malen blijven draaien. Dit kan
worden verkregen door de aandrijving lichtlopend te maken en door
het wiel een grote middellijn te geven. Dit laatste ondervindt bezwaren
als de knopas, waarop het wiel doorgaans wordt geplaatst, laag in het
chassis is gemonteerd. Om in dat geval toch een behoorlijk vliegwiel
te kunnen monteren kan het op een hulpasje worden geplaatst en met
behulp van een tandwieloverbrenging worden aangedreven vanuit de
knopas. Dit heeft bij juiste keuze van de tandwielverhouding het
voordeel, dat een versnelling kan worden toegepast, waardoor weer
met een kleiner, lichter wiel kan worden volstaan.
Bij gebruikmaking van een snaaraandrijving van de knopas naar de
condensator wordt de snaar enkele malen om de as geslagen en naar
een op de condensator geplaatste schijf of trommel gevoerd. De ver
houding tussen de diameters van de as en de schijf geeft de grootte
van de vertraging. Vanaf de trommel op de condensator naar de schaal
ijzer voert een andere snaar. Draaicondensatoren hebben meestal een
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Fig. 124. Condensatoraandrijving met schuifkabel en vliegwiel.
Het vliegwiel is vooraan onder zichtbaar.
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draaiingshoek van i8o°. De halve omtrek van de op de condensatoras
geplaatste schijf geeft de lengte van de slag van de schaalwijzer. Hier
voor zijn veel plaats innemende, grote schijven nodig. Om hieraan te
ontkomen worden wel tussenaandrijvingen toegepast, waardoor het
mogelijk is een meer omwentelingen makende schijf met kleinere dia
meter te gebruiken. De snaren, gemaakt van hennep, nylon of andere
stoffen, moeten, om gespannen te kunnen blijven, worden voorzien
van trekveren, die in staat zijn, het koord zo strak te spannen, dat het
niet op de as slipt en de optredende touwrek op te nemen. Bij lange
snaren geeft dit grote moeilijkheden, waarom het lange koord naar de
wijzer beter kan worden vervangen door een snaar van gevlochten
staaldraad. Het hennep- of nylonkoord kan op een betrekkelijk dunne
as lopen zonder te breken; staalsnaren moeten evenwel op betrekkelijk
grote schijven en rollen lopen om niet na korte tijd onbruikbaar te
worden.
10. Antimicrofonische draaicondensatoropstelling
Draaicondensatoren hebben de hinderlijke eigenschap, dat ze bij
stugge bevestiging aan de montageplaat gemakkelijk door de luid
spreker in trilling kunnen worden gebracht, waardoor microfonie op
treedt (zie hfdst. IV.L.6). Om dit te voorkomen kunnen ze op soepele
veren (fig. 125) of op zachte rubber worden opgesteld. Er moet voor
worden gezorgd, dat bij transport de draaicondensator geen grote be
wegingen kan maken. Een beschadiging van condensator en om
ringende onderdelen zou het gevolg kunnen zijn. Het is moeilijk een
zeer soepel bevestigde condensator zo aan te drijven, dat de soepelheid
en de antimicrofonische eigenschappen van de bevestiging bewaard
blijven. Door voor de overbrenging schuifkabels te gebruiken kan men
deze moeilijkheden overwinnen (fig. 124). Van enige belasting door de
spanning van de snaar en overbrenging van trillingen vanaf het chassis
op de condensator is hierbij geen sprake.
11. Afstemschalen
Om te kunnen zien op welk station een apparaat is afgestemd en om
het zoeken van een station gemakkelijk te maken worden afstemschalen
aangebracht. Op deze schalen zijn op overzichtelijke wijze de ver
schillende golflengtebanden, waarop het toestel kan worden geschakeld,
met een verdeling in meters en in kHz en een nauwkeurige aanduiding
van de voornaamste zenders aangegeven. Het materiaal, waarvan de
schalen worden gemaakt, is gewoonlijk helder glas. De verlichting
door kleine gloeilampen kan op drie manieren geschieden.
1. Doordat een lichtgekleurde of witte achtergrond door het licht
wordt beschenen. De donkere bedrukking van de schaal en de donkere
wijzer steken hierbij scherp af.
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Fig. 125. Verende opstelling van een draaicondensator. De beide gebogen
draadvormige stalen veren zijn onder de condensator zichtbaar.
2. Doordat een achtergrond wordt gemaakt van licht gekleurd
doorschijnend materiaal, waarachter de lampjes licht verspreiden. Deze
lichte achtergrond doet dan dezelfde dienst als de achtergrond in het
voorgaande geval.
3. Doordat het glas aan een van de dunne zijden door licht wordt
beschenen. Dit licht plant zich door het glas voort en doet de in dit
geval op de achterzijde van de glasplaat gedrukte lichtgekleurde tekens
oplichten. De achtergrond van deze schaal moet donker zijn en mag
niet spiegelen (fig. 126). De wijzer is licht gekleurd of wit en ontvangt
een weinig licht vanuit de oplichtende tekens. De wijzergeleiding moet
zo gemaakt worden, dat de wijzer licht loopt en toch niet kan wankelen.
In sommige gevallen is het gewenst, de wijzer van helder lichtdoorlatend
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Fig. 126. Glazen afstemschaal, van achter bedrukt, verlicht door het glas heen.
materiaal te maken. Het is dan mogelijk, licht vanuit een lampje in
de lengte dóór de wijzer te brengen. Een op de wijzer aangebrachte
lichtgekleurde lijn zal daardoor oplichten. In gevallen, waarin de vorm
van de stationsschaal zo ingewikkeld is, dat glas niet kan worden
gebruikt, wordt waterheldere plastiek toegepast. De voordelen zijn
naast gemakkelijke vormbaarheid de grote doorlaatbaarheid voor licht.
De nadelen zijn de hoge prijs, de gemakkelijke krasbaarheid, waardoor
de schaal dof kan worden, en de vrij lage temperatuurvastheid. Verlichtingslampjes mogen daarom niet te dicht bij de schaal worden
gemonteerd en de schaalomgeving mag niet te warm zijn. Eenvoudige
schalen kunnen op ondoorschijnend materiaal worden aangebracht.
Zo nodig kan door een lampje van voren opvallend licht worden
verkregen.
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VIL BESCHRIJVING VAN ENKELE
ONTVANGTOESTELLEN
A
EENVOUDIGE SUPERHETERODYNE ONTVANGER
Het apparaat Philips BX 370U (fig. 1, uitslaande plaat achterin) is een
eenvoudige super voor de gebieden LG, MG, KG. De letter U achter
het typenummer betekent, dat het zowel op een gelijkspanning als op
een wisselspanning kan worden aangesloten. Aan de hand van het principeschema zullen we enkele interessante punten aan een nadere be
schouwing onderwerpen.
We beginnen bij de antenne-aansluiting.
De weerstand R22 dient om electrische ladingen, die bv. bij onweer
op de antenne kunnen komen, te laten afvloeien naar aarde. Voor de
gebruiker van het apparaat is dit dus een kwestie van veiligheid.
Eveneens ter wille van de veiligheid zijn de condensatoren
en
C35 aangebracht. Het chassis van het apparaat is nl. verbonden aan de
netspanning, zodat de antenne- en aardaansluiting door een conden
sator met beperkte capaciteit en hoge doorslagspanning hiervan ge
scheiden moeten zijn, waardoor schokken bij aanraking van deze aansluitbussen worden voorkomen.
S5 en C7 vormen een seriekring, die op de
middenfrequentie is afgestemd.
V
De spoel Sir dient voor het LG-, Sd voor
het MG- en S7 voor het KG-gebied. De con
densator C4 dient voor de afstemming. Ieder
der klingen bevat een trimmer, die tegelijk met
de spoelen wordt omgeschakeld.
A
De schakeling van de antennekoppelspoelen
S8, S8a, S10t doet op het eerste gezicht vreemd
S8 O
aan. Het doel van deze schakeling is het ver
pO
j Ca
krijgen van een grote spiegelverhouding op LG.
P -VS Sa'l
Hier is een grote spiegelverhouding nodig,
Cb ;
B
omdat alle spiegelfrequenties van dit gebied in
rfrfchet MG-gebied vallen. MG-zenders zouden
S10 S
/ Su
o
dus ernstig kunnen storen als de spiegelver
o
o
houding niet groot genoeg was. De werking van
C10
C7 o
de spiegelonderdrukking is als volgt (zie fig. 2).
C
Bij aanwezigheid van een spiegelsignaal wordt
door middel van S10 een spanning in Su ge Fig. 2. Schakeling voor
ïnduceerd. Bovendien wordt via de onver- spiegelonderdrukking.
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mijdelijke parasitaire capaciteiten Ca en Cb tussen de spoelen een niet
onbelangrijke spanning naar de top van Sn overgebracht. Ca en Cb
worden gevormd door capaciteiten tussen de spoelen, door de bedradingscapaciteiten enz. Nu is de resonantiefrequentie van S10—C7 lager
gelegd dan de laagste frequentie van het LG-gebied. De impedantie
tussen de punten B en C is dus voor de spiegelfrequentie capacitief.
De impedantie tussen A en B is voor deze frequentie echter inductief.
Om dit laatste te bereiken heeft men B verbonden met een aftakking
op de MG-koppelspoel en niet met de onderkant van deze spoel.
Ten gevolge van het verschillend karakter der impedanties A-B en
B-C zijn de spanningen aan de punten A en B in tegenfase, zodat de
spanningen, die langs Ca en Cb op Su komen, elkaar tegenwerken.
Doordat men nu C7, Ca en Cb een geschikte waarde geeft, kan de
spiegelverhouding op LG groter woiden dan 4000. De laatste twee
capaciteiten kunnen worden beïnvloed door het plaatsen van de be
drading en het rangschikken der contacten op de golflengteschakelaar.
De oscillator is op de normale manier geschakeld. Om ook bij de
laagste frequenties in het KG-gebied nog een behoorlijke oscillatorspanning te verkrijgen, heeft men voor dit gebied C15 en SXi in de
roosterkring opgenomen. Deze elementen vormen samen met S12 een
kring, waarvan de resonantiefrequentie iets lager ligt dan de laagst
voorkomende oscillatorfrequentie. Daardoor ontstaat aan dat eind van
het gebied, waar de frequentie het laagst is, een extra opslingering,
met als gevolg een hogere oscillatorspanning (zie hfdst. IV.D.3).
Door de aanwezigheid van Cj5 wordt in de afgestemde oscillatorkring C1G—Su een seriecapaciteit geïntroduceerd. Het is dus mogelijk
om de grootte hiervan met behulp van C15 te variëren. Deze conden
sator wordt dan ook als paddingcondensator in het KG-gebied ge
bruikt, op dezelfde wijze als C]8 en C20 voor MG resp. LG.
In het m.f.-gedeelte van het apparaat is van spoelen met variabele
zelfinductie gebruik gemaakt. Door instelling van de uit magnetisch
materiaal (ferroxcube) bestaande kernen worden de bandfilters getrimd.
In tegenstelling met de tot nu toe gebruikelijke constructies van
dergelijke spoelen wordt hier de zelfinductie kleiner naarmate de kern
verder wordt ingedraaid. Bij de beschouwing van fig. 3 zal dit duidelijk
zijn. De spoel is gewikkeld op een buisvormige kern van ferroxcube.
In deze kern kan een stift van hetzelfde materiaal heen en weer
worden bewogen. Als nu de hele stift in het buisje zit, merkt de spoel
hier practisch niets van; wordt echter de stift uitgedraaid, dan heeft
heeft dit hetzelfde effect als
het verlengen van de kern;
frame
ferroxcube stift
(polystyreen) de zelfinductie wordt dus
ferroxcube buis
insteischroef groter. De magnetische kopaluminium bus „
(polystyreen)
peling tussen de spoelen van
u
spoel
een bandfilter wordt ver
kregen met behulp van een
ferroxcube stift, die tussen
Fig. 3. Doorsnede m.f.-spoel.
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de spoelen is geplaatst, De lengte van
C32
deze stift bepaalt de grootte van de
S23(
koppeling.
:
Zoals we uit het schema zien, is het
C25
m
S32
stuurrooster van de m.f.-buis B2 aan
:Cdk
Vl
gesloten op een aftakking op de secun
daire wikkeling van het eerste m.f.bandfilter, op 0,7 van de hoogte. Hier Fig. 4. Twee mogelijkheden voor
mede wordt bereikt, dat variaties in aansluiting van de A.S.R.-diode
op de m.f.-kring.
Cgk, die optreden ten gevolge van de
regelspanning, slechts over een deel van
de secundaire kring staan en dus een relatief kleine verstemming van
die kring veroorzaken; als het stuurrooster aan de top van de kring
lag, zou de verstemming ongeveer tweemaal zo groot worden.
Voor het verkrijgen van de spanning voor de automatische sterkteregeling doet de diode in de l.f.-buis B3 dienst. De wisselspanning
wordt afgenomen van een aftakking op de 3e m.f.-kring. De reden,
waarom ook hier een aftakking is gebruikt, wordt aan de hand van
fig. 4 uiteengezet.
De grootte van de wisselspanning, die over de diode komt te staan,
is afhankelijk van V1 en verder van de waarde van C32 en CdkDe laatste capaciteit ligt vast, dus de diodewisselspanning en daar
mede de regelspanning voor de mengbuis en m.f.-buis kan worden
gedoseerd, doordat men Vl en/of C32 verandert. Wanneer de wissel
spanning van de top van S23 wordt afgenomen, moet C32 een waarde
hebben van ca 7 pF. Toleranties in deze condensator en in de bedradingscapaciteit kunnen dus een tamelijk grote percentuele afwijking
van de gewenste 7 pF veroorzaken. Door Vl kleiner te maken, kan
men C32 groter nemen, in dit geval 10 pF. Daar men zich voor deze
kleine condensatoren aan een absolute tolerantie van ± 1 pF houdt,
is de percentuele tolerantie voor een 10 pF-condensator dus kleiner
dan voor 7 pF. Het gevolg hiervan is, dat bij de fabricage van grote
aantallen apparaten ook minder grote verschillen in de werking van
de automatische sterkteregeling optreden.
De regeling begint pas te werken, als de amplitude van de diode
wisselspanning groter wordt dan 2 V. Hiertoe wordt het diodeplaatje
2 V negatief gemaakt ten opzichte van de kathode. Deze zelfde span
ning staat via Ru ook op de stuurroosters van mengbuis en m.f.-buis;
voordat de regeling gaat werken krijgen de buizen dus 2 V negatieve
roosterspanning.
De detectie van de gemoduleerde m.f.-spanning geschiedt op de
gebruikelijke manier met behulp van de diode in de buis B2.
In de instelbare sterkteregeling zijn twee R C-combinaties op
genomen. RCl en C28 zorgen ervoor, dat met teruggedraaide sterkteregelaar de hoge tonen meer worden verzwakt dan de lage. Bij zeer
kleine geluidssterkte moeten de hoge tonen weer iets worden opge
haald; daarvoor dienen C27 en i?13.
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De gramofoonaansluiting staat rechtstreeks up de sterkteregelaar.
Omdat één van de aansluitbussen aan het chassis ligt, mag uit veiligheisoverwegingen de gramofoon niet zonder meer op deze bussen
worden aangesloten. Scheidingscondensatoren kunnen hier niet worden
gebruikt, daar deze een zo kleine capaciteit zouden moeten hebben,
dat de lage tonen zeer verzwakt zouden worden weergegeven. Het is
dus noodzakelijk, een transformator met veilige isolatie tussen de
gramofoon en het apparaat op te nemen.
Voor de l.f.-versterking zorgt een als triode geschakelde buis
UAF 41 (B3; het schermrooster met de anode verbonden). Zowel de
anodespanning als de negatieve roosterspanning van deze buis zijn
door een R C-filter afgevlakt, ter voorkoming van brom en l.f.onstabiliteit. De kathodeweerstand R1X doet geen dienst voor het ver
krijgen van negatieve roosterspanning; de waarde van deze weerstand
is zo laag, dat de gelijkspanning, die er over ontstaat, te verwaarlozen is.
Rn dient voor het aanleggen van een tegenkoppelspanning, die door
een extra wikkeling 5^ op de luidsprekertransformator wordt ge
leverd. De tegenkoppeling is onafhankelijk van de frequentie.
Tussen de anode van de l.f.-buis en het stuurrooster van de eindbuis is een schakelaar voor de toonregeling opgenomen. Deze heeft
3 standen: dof, goede kwaliteit, spraak. In de stand „dof" worden
met behulp van RM en C40 de hoge tonen verzwakt, hetgeen nodig
kan zijn voor de onderdrukking van ruis of een storende fluittoon.
De tweede stand van de schakelaar geeft een gunstige karakteristiek
voor muziekweergave. In de stand „spraak" wordt in serie met de
normale koppelcondensator C31 een veel kleinere condensator C39
opgenomen. Hierdoor worden de lage frequenties, die bij spraak dik
wijls de verstaanbaarheid ongunstig beïnvloeden, onderdrukt.
Door de weerstand R33, die tot doel heeft genereren van de eindbuis in hoge frequenties te voorkomen, worden de l.f.-signalen aan het
stuurrooster toegevoerd. Dit rooster krijgt zijn negatieve voorspanning
van de serieschakeling Riq-R2o- Door deze twee weerstanden vloeit de
totale gelijkstroom van het apparaat. De eindbuis neemt ongeveer
70 % van de totaalstroom op, zodat de ontwikkelde negatieve spanning
sterk afhankelijk is van de stroom door de eindbuis. Hoewel in mindere
mate dan bij gebruik van een kathodeweerstand, is dus ook hier
een beveiliging van de eindbuis tegen een te grote anodedissipatie
aanwezig.
De condensator
dient om de anode-impedantie van de eindbuis
voor eventueel nog aanwezige hoogfrequente stromen kort te sluiten.
Opgemerkt dient te worden, dat deze condensator een zeer hoge
doorslagspanning moet hebben, omdat bij plotselinge spannings
pieken, die bv. door een kraakstoring kunnen ontstaan, de momen
tele anodespanning veel hoger kan worden dan de anodegelijkspanning.
De luidsprekertransformator is voorzien van een wikkeling voor
compensatie van de brom. De werking hiervan berust op het feit, dat
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door C2 een aanzienlijke 50-periodenstroom vloeit. Deze wordt door
S28 geleid en compenseert daar de 50 Hz-stroom, die in de keten
Ci-S27-eindbuis-C3 vloeit.
De secundaire wikkeling van de luidsprekertransformator is uit
gevoerd op de bussen van de extra luidsprekeraansluiting. De secun
daire mag daarom slechts met tussenschakeling van C3G aan het chassis
worden gelegd. Ook moet de isolatie tussen primaire en secundaire
wikkeling aan hoge eisen voldoen.
Over het voedingsgedeelte van de ontvanger valt niet veel te zeggen.
Alleen het gebruik van de weerstand R31 vereist wel een nadere toe
lichting. Zoals uit het schema blijkt, staat deze weerstand vóór het
schaalverlichtingslampje Lx geschakeld. De functie van #31 bestaat in
het begrenzen van de inschakelstroom van de gloeidraden en het
schaalverlichtingslampje. Zonder voorzorgsmaatregelen kan deze stroom
3 tot 5 maal de normale waarde van de gloeistroom bereiken en dit
is zeer schadelijk voor de levensduur van het schaalverlichtingslampje.
Nu is i?31 een weerstand met een hoge negatieve temperatuurcoëfficiënt.
In koude toestand is de weerstandswaarde zo hoog, dat de inschakel
stroom slechts weinig boven de bedrijfsstroom uitkomt. Door de
stroomdoorgang wordt i?3j verwarmd, de weerstandswaarde daalt, en
na ca 30 sec is de evenwichtstoestand bereikt, waarin de gloeistroom
100 mA bedraagt.
De functie van C37, parallel aan één van de netsmoorspoelen, wordt
aan de hand van fig. 5 verduidelijkt. Hierin zijn de beide leidingen
van het net, evenals de voortzetting ervan in het apparaat, als één
geleider getekend, omdat ze voor h.f.-spanningen ook als zodanig
mogen worden beschouwd. De antennecapaciteit is voorgesteld door
Cant> de antennespanning door l^ant*
Wanneer nu de aardaansluiting van het apparaat met aarde is ver
bonden, vloeit de door Kant veroorzaakte stroom door Cant,
antenn^koppelspoel en C35. Dan is alles in orde. Wanneer echter geen
aardleiding wordt gebruikt, moet de stroom zijn weg door de netsmoor
spoelen en het net naar aarde
V
nemen. Als in dit geval C37 wordt
weggelaten, verdeelt Kant zich
over de antennekoppelspoel en Sv
waardoor een merkbare achteruit
Canü
-T-C34
gang van de gevoeligheid optreedt.
C37
O
O
Na deze beschouwing van de
o
II
o
Si
verschillende schakelingen en hun
Yam
-vOQQQvwerking zullen we een globale be
0
-fC35
rekening van de gevoeligheid uit
S2
voeren. Hierbij veronderstellen
we in de luidspreker een vermogen
van 50 mW aanwezig en berekenen
hoe groot de spanningen op de Fig. 5. Schakeling van de antennestuurroosters der verschillende
keten.
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buizen en op de antenne moeten zijn, om deze 50 mW te verkrijgen.
Voor zover het h.f.-signalen betreft, rekenen we met een modulatie frequentie van 400 Hz en een modulatiediepte van 30 %.
Het vermogen, dat de luidsprekertransformator secundair afgeeft,
is dus 50 mW. Wanneer we het rendement van deze transformator op
65 % stellen, moet primair

X 50 = 77 mW worden toegevoerd.

Uit de gegevens van de eindbuis blijkt, dat Vgl voor een geleverd
vermogen van 50 mW 0,5 V moet zijn. In dit geval wordt Vgl dus
| ^ X 0,5 V = 620 mV; dit is tevens de Va van de l.f.-buis B3.
De versterking van deze buis is ook weer uit de gegevens van de buis
te vinden; ze bedraagt 12 maal. We passen echter een tegenkoppeling
van 1,5 X toe, waardoor de l.f.-versterking 8 maal en de spanning tussen
stuurrooster en chassis 77 mV wordt.
In R7 gaat ongeveer 15 % van de door de detector geleverde spanning
verloren; de detectorspanning moet dus 90 mV zijn. Nu gaan we na,
welk deel van de m.f.-spanning over S25 als l.f.-spanning uit de detector
komt. In de eerste plaats is er de detectiefactor; deze is voor signalen
groter dan 1 V gelijk aan 0,3 (wegens de modulatiediepte van 30 %),
hier echter slechts 0,26. Verder bestaat er de capacitieve spanningsdeler,
gevormd door C2.,en Cdk* C24 is 82 pF, Cdk 8 pF; over de diode komt
dus ten gevolge van deze spanningsverdeling — = 0,9 van de span90

ning over S25. Tenslotte nemen we nog 7 % verlies door andere oor
zaken aan. In totaal krijgen we dus 0,26 X 0,9 X 0,93 = 0,218 van
de m.f.-spanning als l.f.-spanning uit de detector. Hieruit volgt, dat
de m.f.-spanning over S25

X 90 mV = 410 mV moet zijn.

Voor het berekenen van de m.f.-versterking moet de verhouding r/L
van het bandfilter bekend zijn. We gaan uit van bandfilters, waarvoor
r/L = 20 000 Q/H.
De diodedemping, die voor grote signalen 0,5 Rg bedraagt, is hier
slechts 0,27 Rg; dit geeft een demping van 0,125 MO, overeenkomend
met —~2 X 0,125 = 0,25 MO voor de gehele secundaire kring. Hiero,7“

doorontstaat een Ar/L, gelijk aan ^

I

=

= 30 000 Q/H, zodat r/Lsec 50 000 Q/H wordt. De demping, die de
automatische sterkteregeling op de primaire kring veroorzaakt, kan
worden verwaarloosd zolang deze regeling niet werkt.
De Ri van de m.f.-buis geeft een Ar/L van

1

125 X io_i2 X io6
= 8000 Q/H. r/Lprim krijgt hiermede de waarde 28 000 Q/H. De
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gemiddelde r/L van het tweede bandfilter wordt dan y/28 000 X 50 000 =
= 38000 Q/H.
Met een k Q van 0,7 krijgen we voor de m.f.-versterking:
_______ k_Q_
• tap =
C-rjL ï + [kQ)2

y m.f.
1

125 x

io_12X38

0,7

Xio3 1 + 0/72 ' °'7 ~ I2-* X’

Op het rooster van de m.f.-buis vinden we dus een spanning van
4Jo
,,
— = 3,3 mV.
125
Het eerste m.f.-bandfilter ondervindt secundair bijna geen extra dem
ping; we nemen Ar/L = 500 aan, waarmede r/Lsec = 20 500 D/H wordt.
Primair is i?p = 1 MO, dus ArjL = 8000; r/Lprjm = 28000;
r\L gemiddeld = 24 000. Voor het eerste bandfilter is k Q = 1, zodat
de conversieversterking de volgende waarde krijgt:
,

o,45Xio~3X-------

125 X

1

1

—ï*-------------~X—:—x 0,7=53 X.
x io3 1 + 1
'

io~12X24

De signaalsterkte op het stuurrooster van de mengbuis is nu

3300

^

= 62 /«V. Met normale h.f.-spoelen is de opslingering zonder paddingafwijking ca 4 X; uiteindelijk vinden we dus een antennegevoeligheid
van 15 [N.
Nu we het apparaat vanuit electrisch oogpunt hebben bekeken,
zullen we ook nog enkele mechanische details de revue laten passeren.
De variabele condensator is verend opgesteld (zie hfdst. VI.H, fig. 124
en 125). Het doel van deze opstelling is het voorkomen van microfonie
ten gevolge van trillingen der condensatorplaten ten opzichte van elkaar.
De veren, waarop de condensator is
gemonteerd, zorgen er nu voor, dat
trillingen van het chassis niet op de
condensator worden overgebracht.
Door deze constructie worden ook
bijzondere eisen gesteld aan de aan
drijving. Deze mag geen kracht uit
oefenen op de veren, waarin de
condensator is opgehangen, en ook
moet ervoor worden gezorgd, dat
trillingen niet via de aandrijving
de condensator bereiken. Om aan
E
deze eisen te voldoen is gebruik'
gemaakt van schuif kabels; fig. 6 p,g 5. Aandrijving van een verend
geeft een indruk van de constructie, opgestelde variabele condensator.
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A is de trommel op de as van de condensator. De beugel B met het
snaarwieltje is op het frame van de condensator geschroefd. C en D
zijn de kabeltjes, waar het aandrijfkoord doorheen loopt. E is de aan
drijfas. De condensator met alles wat er aan vastzit kan nu bewegen
ten opzichte van het chassis, zonder dat de onderlinge stand van
trommel en condensatorframe verandert.
Een stoot tegen het apparaat, ten gevolge waarvan de afstem condensator begint te schommelen, heeft dus geen merkbare invloed
op de afstemming.
Tenslotte wordt nog de aandacht gevestigd op enkele maatregelen,
die zijn genomen in verband met de veiligheid. Voor de bevestiging
der knoppen op de assen voor de afstemming enz. kunnen hier geen
schroeven worden gebruikt, die met de punt tegen de as drukken.
Wanneer een dergelijke schroef ook maar iets losraakt, kan de knop
worden afgenomen en kan de as worden aangeraakt. Daarom zijn in
dit apparaat de schroeven door de assen heengedraaid, zodat de gehele
schroef moet worden verwijderd voordat de knop van de as kan worden
getrokken.
Hoewel het op het eerste gezicht overbodig lijkt, zijn ook de metalen
bak, waarin de stationsschaal gelijmd zit en de wijzer geïsoleerd van
het chassis.1 Dit is gebeurd met het oog op mogelijke breuk van de
glasplaat, waarvan het gevolg zou zijn, dat bovengenoemde onder
delen zouden kunnen worden aangeraakt.

B
BESCHRIJVING VAN DE OMROEPONTVANGER
PHILIPS BX 660 X
1. Algemene opbouw
De omroepontvanger Philips BX 660 X (fig. 7, 8 en 9) is een luxe
apparaat in een grote houten kast met philite siervenster en inclinatorschaal. Het apparaat heeft 5 frequentiegebieden, nl. LG, MG en 3 KGgebieden. De geluidskwaliteit is zeer goed, hetgeen bereikt is door
een goede luidspreker, een royale houten kast en een goede tegen koppelschakeling.
Het electrische uitgangsvermogen van 2,5 W geeft door de ge
voelige luidspreker een groot acoustisch vermogen. Het apparaat bezit
een gramofoonaansluiting met gramofoonschakelaar en een aansluiting
voor een extra luidspreker.
1 De eerste door middel van twee stroken pertinax, de tweede door de philiten
trommel op de condensator.
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De ontvanger Philips BX 660 X.
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Fig. 8.

Achterzijde van de ontvanger na verwijdering van de achterplaat.
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Fig. 9. Het chassis van de ontvanger.
Het heeft 5 bedieningsknoppen; 3 aan de linkerkant en 2 aan de
rechterkant en een netschakelaar in de linkerzijkant. De voorste knop
links is de sterkteregelaar; de middelste is de kwaliteitsschakelaar met
5 standen. De achterste knop is de gramofoonschakelaar met 2 standen,
recbtsomdraaiend resp. stand radio en stand gramofoon.
De voorste knop rechts, de zg. vingerknop, dient voor de afstemming,
de achterste voor de frequentiegebiedschakelaar met 5 standen, rechtsomdraaiend resp. KG 2a, 2b en 2c, MG en LG.Fig. 10 geeft het schema (zie uitslaande plaat achterin).
De electrische opbouw is als volgt: antennekring, h.f.-trap met
EF 22, oscillator en mengtrap met ECH 21, m.f.-trap met heptodedeel
van ECH 21, diodedetector (een van de twee dioden in de EBL 21),
l.f.-trap met het triodedeel van de ECH 21, eindtrap met EBL 21.
De middenfrequentie bedraagt 468 kHz. De automatische sterkteregeling heeft de zg. driedioden-schakeling, nl. de 2 dioden van de
EBL 21 voor de normale detectie en de A.S.R.-detectie, en een seleencel
als derde diode. Een EM 4 wordt gebruikt als afstemindicator en een
AZ 1 als gelijkrichtbuis.
Het apparaat is mechanisch opgebouwd uit 3 gedeelten: h.f.-chassis,
m.f.- -j- l.f.-chassis en het plaatspanningsapparaat, onderling ver
bonden door twee hoekstrippen, zodat het apparaat als een geheel uit
de kast kan worden genomen.
2. Het hoogfrequentgedeelte
Het apparaat is een zg. 1 + 1 + 1-super en heeft dus 3 afgestemde
h.f.-kringen, nl. de antennekring, de tussenkring en de oscillatorkring.
Het kortegolfgebied is in 3 delen gesplitst, nl. KG 2a: 13—20 m;
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KG 2b: 19,4—31,6 m; KG 2c: 30,6—51,2 m. Doordat deze gebieden
elkaar overlappen, wordt dus het gehele gebied van 13 tot 51,2 m
bestreken. Het apparaat is voorzien van bandspreiding, waarvoor een
speciale zesvoudige variabele condensator wordt gebruikt. Op KG
staan de pakketten C7, C8 en C9 ingeschakeld. De draaibare platen van
deze pakketten hebben een speciaal verloop, en wel zodanig, dat de
capaciteit bij een draaiingshoek van o° tot 30° snel toeneemt, van 30°
tot 90° zeer langzaam, van 90° tot 120° weer snel en van 120° tot 180°
weer langzaam. Door nu de frequentiegebieden zo te leggen, dat de
omroepbanden juist vallen van 30° tot 90° en van 120° tot i8o°,
krijgen we voor deze banden automatisch bandspreiding (zie hfdst. IV. I),
waardoor de afstemgevoeligheid en de afleesnauwkeurigheid in het
KG-gebied van dezelfde orde van grootte zijn als op MG. Dit is
mogelijk, doordat de verhouding van de frequenties van de 25 m- en
de 30 m-band en van de 40 m- en de 50 m-band zo zijn, dat de gespreide
banden juist op de gewenste plaats op de afstemschaal vallen. Door de
seriecondensatoren C21, C37 en C59 + C65 parallel te gebruiken bereikt
men, dat de 16 m- en 19 m-band ook op de gewenste plaats van de af
stemschaal komen te liggen. Om een goede nauwkeurigheid van de
schaal te krijgen trimt men de oscillatorkring voor elk der drie gebieden
op twee plaatsen met behulp van de paralleltrimmer en de seriepaddingcondensator resp. de lus in de bedrading, doch de antennekring en de
tussenkring alleen bij een kleine waarde van de capaciteit van de vari
abele condensator.
De condensatoren enz., die bij het trimmen worden geregeld, zijn
de volgende.
Golflengtegebied
13 —20 m
19/4—31»6 m

Antennekring

Tussenkring

Ci.

C32
C33

Oscillatorkring
C5i en CG5
C52 en een lus S 88
in de bedrading

30,6—51,4 m

Ci 7

C34

C53 en C56

De antennekring is op de normale wijze inductief gekoppeld. De
tussenkring wordt „stroomloos" geschakeld (d.w.z. er vloeit geen gelijk
stroom door deze kring), waardoor geen hoge gelijkspanning op de
omschakelaar komt. Ten einde de gevoeligheid zo groot mogelijk te
maken is de tussenkring rechtstreeks in de anodeketen opgenomen en
niet, zoals in vele gevallen wordt gedaan, inductief gekoppeld met een
spoel in de anodeketen. Bovendien bevat de parallel tak voor de gelijkstroomanodevoeding voor ditzelfde doel behalve de weerstand Rw een
spoel S35. De oscillatorschakeling is normaal. De temperatuurcompensator C61 staat parallel over de kring. Dit is een condensator, waarvan
de temperatuurcoëfficiënt tegengesteld is aan die van de andere kringcapaciteiten, terwijl de grootte zo wordt ingesteld, dat de frequentiedrift van de oscillator ten gevolge van temperatuursvariaties zo klein
mogelijk wordt.
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Voor de MG- en LG-gebieden worden de normale pakketten van de
condensator gebruikt, nl. C4, C5 en C6. De antennekring en de tussenkring zijn identiek wat de schakeling betreft, zodat we hier een goede
gelijkloop tussen de beide kringen hebben. De weerstanden R5 en Rn
maken de selectiviteit over het gehele frequentiegebied meer constant,
doordat ze de kwaliteit van de kringen bij maximale condensatorstand
slechter maken. De totale resonantiekromme van antennekring en
tussenkring zou zonder meer te smal zijn, waardoor de doorgelaten band
breedte te klein zou worden om een goede weergave der hoge tonen te
verkrijgen. Door middel van de kwaliteitsschakelaar wordt daarom in de
standen 4 en 5 (m.f. breed) een weerstand R12 in serie met de tussenkringspoel S24 geschakeld. De kringkwaliteit wordt hierdoor zoveel
slechter, dat de h.f. resonantiekromme vlak genoeg wordt (zie fig. 11).
De h f.-versterking gaat hierdoor achteruit, wat niet erg hinderlijk is,
daar het apparaat in de stand „breed" vrijwel alleen voor ontvangst
van sterke zenders wordt gebruikt, waarbij geen grote gevoeligheid
nodig is. De toegelaten h.f.-versterking is voornamelijk bepaald door
de kruismodulatiekarakterisriek van de mengbuis. In het algemeen gaat
men niet verder dan ca 30—40
10
maal versterking van de antenne
lalËassl|
smal
tot het rooster van de mengbuis.
breed
G
De osci’latorkring is op MG voor
zien van een paddingcorrector S3G
Sg smal = |,3
met C41 (zie hfdst. IV. H).
S9
breed=
|,|
2
n.:
ss^ssspz
Op LG is de schakeling enigs
1600 kHz
ÉEsSüm zins anders. Ook hier zijn de
t
t
IO
ismes schakelingen van antennekring en
6
tussenkring vrijwel gelijk. De an
tennekring heeft echter in de
4
Sg smal = 2 3
stand „smal" een seriecondenSg breed = 1,5 rj
1000 kHz 3
sator C(54. Het ongelijk lopen van
2
de kringen wordt voorkomen,
K
5?
doordat men bij minimum-con10
densatorstand de kringen gelijk
Ë=ËË=Ï==Ë
6
Jjr s9 5mai= 3,0
legt
en de waarde van Sl3 zo
Bt Sg breed =1,7
neemt,
dat bij ca 180 kHz de
illlïilli
|P
550 kHz
kringen weer gelijk liggen. In de
2
stand „breed" wordt nu in de
tussenkring ook een serieconden10
sator C26 geschakeld, waardoor
18 14 IO 6 2
2
6
IO 14 |Q
deze kring wordt verstemd naar
1600
hogere frequentie. Tegelijkertijd
IOOO
+
550
wordt de seriecondensator Cc4 in de
antennekring kortgesloten, waar
door deze naar lagere frequentie
en in de brede stand, voor 1600
wordt verstemd. Zoals uit de reso1000 en 550 kHz.
nantiekrommen van fig. 12 en 13
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blijkt, blijft het midden van de resonantiekromme op zijn plaats; de
resonantiekrommen worden echter veel breder en vlakker. De ge
voeligheid loopt door deze verstemming ook terug, echter minder dan
bij demping, zoals op MG.
De oscillatorkring is verder normaal geschakeld.
3. Het middenfrequentgedeelte
Het apparaat heeft een kwaliteitsschakelaar met 5 standen. Behalve in
het laagfrequentgedeelte worden hiermee ook in het hoogfrequent- en
in het middenfrequentgedeelte enkele omschakelingen verricht. In de
standen 1, 2 en 3 heeft het middenfrequentgedeelte een kleine band
breedte; in de standen 4 en 5 een grote bandbreedte.
Behalve de reeds besproken omschakelingen in het hoogfrequentgedeelte wordt ook het eerste middenfreq uentbandfilter omgeschakeld,
doch het tweede niet. In de stand „smal" valt de nadruk op de selec
tiviteit, in de stand „breed" wordt speciaal gelet op de geluidskwaliteit.
Bij het ontwerp van dit apparaat heeft men zich als eis gesteld, dat
op middengolf voor een signaal, 9 kHz verwijderd van de frequentie,
waarop het apparaat is afgestemd (dus voor de in het frequentiegebied
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naastliggende zender), de versterking van het hoogfrequent- en het
middenfrequentgedeelte ongeveer een factor 125 is gedaald, indien de
kwaliteitsschakelaar in de stand „smal” staat. Zoals in hfdst. IV aan
gegeven, duidt men dit aan door S9 = 125. Uit de resonantiekromme
van fig. 11 blijkt, dat S9 voor het hoogfrequentgedeelte varieert met
de afstemming. We nemen voor onze berekening een gemiddelde
waarde, nl. S9 = 2 (zoals geldt voor 1000 kHz). Voor het middenfrequentgedeelte moet dus S9 = —— = 62,5 zijn.
2

Voor het tweede middenfrequentbandfilter nemen we k/d = 0,9.
Voor de spoelen van dit bandfilter is ö = 8,8 X io~3. De demping van dit
bandfilter wordt vergroot door de detector, die er op volgt en door de
inwendige weerstand R{ van de middenfrequentbuis, die er aan vooraf
gaat, waardoor <5 = 14 X io-3 wordt. We vinden nu uit de resonantie
krommen voor gekoppelde kringen (zie Deel 2, hfdst. III.B.3, fig. 76)
S9 = 4,7, zodat voor het eerste
bandfilter moet gelden
10
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eerste filter overkritisch koppelen, zo, dat k/Ö — 2,4 wordt (zie de
genoemde resonantiekrommen in Deel 2). De totale resonantiekromme
is dan practisch vlak over 8 kHz (zie fig. 14).
Het variëren van de koppeling wordt verkregen door meer of minder
koppelwindingen in te schakelen. In de stand „smal" zijn S37 en S70
gekoppeld door S72; in de stand „breed" staan 57] en S72 in serie.
De zelfinductie van S71 is zo klein, dat de hierdoor veroorzaakte verstemming van de primaire kring kan worden verwaarloosd. De weer
stand i?7 dient om de gelijkstroom naar de anode te leiden, zodat deze
niet wordt onderbroken bij het omschakelen. Een hinderlijke klik in
de luidspreker wordt hierdoor voorkomen. In de kring is nu de seriecondensator C67 nodig.
4. Detectie en A.S.R.
Detectie en A.S.R. worden verkregen door middel van de driediodenschakeling (zie hfdst. IV.J), waarbij voor de overloopdiode een seleencel wordt gebruikt. De detectie vindt op de normale wijze plaats,
waarbij de l.f.-spanning ontstaat over de sterkteregelaar /?57—R-o8 met
de weerstand R5l in serie. De m.f.-spanning wordt nog extra afgevlakt,
doordat een R C-filter wordt gevormd door Rbl met de capaciteit van
de afgeschermde leiding vanaf de top van de sterkteregelaar naar de
schakelaar. De A.S.R.-detectie is vertraagd door de spanning over
R69 (ca — 2 V). De m.f.-buis wordt direct geregeld met ca 1/5 van
de totale spanning over RGA en RG5. Daar de — 2 V vertragingsspanning
met de regelspanning in serie staat, krijgt de m.f.-buis dus zonder
A.S.R. 2 V negatieve roosterspanning, zodat een kathodeweerstand
voor deze buis niet nodig is. De vertraagde A.S.R.-spanning wordt
toegevoerd aan de mengbuis en de h.f.-buis; aan de h.f.-buis geheel,
aan de mengbuis voor de helft (door middel van R13 en i?14). Door
deze wijze van A.S.R. (de h.f.-buis vertraagd, de mengbuis ook ver
traagd, doch met de halve spanning, de m.f.-buis onvertraagd) ver
krijgt men een goed compromis tussen de toelaatbare ruis, kruis
modulatie en distorsie (zie hfdst. IV.J).
De gelijkspanning, die over de sterkteregelaar ontstaat, wordt ver
deeld over de weerstanden R^ en RGG en daardoor voor de helft toegevoerd aan het rooster van de afstemindicator EM 4. De l.f.-spanning
wordt afgevlakt met C92, daar anders de uitslag van het afstemoog zou
variëren door de modulatie. De afstemindicator heeft twee secties met
verschillende gevoeligheid. De potentiometer R^—R^ is zo uitgevoerd,
dat bij een zeer sterk signaal (bv. 1 V antennespanning) het onge
voelige gedeelte nog niet dichtslaat, terwijl het gevoelige gedeelte bij
klein signaal (bv. 10 jliV antennespanning) reeds werkt. Over de beide
weerstanden RG2 en R^ verkrijgen de beide secties de vereiste anodespanning; het scherm ligt direct aan de volle plusspanning van het
plaatspanningsapparaat.
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5. Het laagfrequentgedeelte
Het laagfrequente signaal ontstaat over de weerstand R57—i?58 met
behulp van een der diodes van de buis B4 (in het schema fig. 10 de
linkse diode). Dit signaal wordt toegevoerd aan het rooster van het
triodegedeelte van de buis B3. Het door deze buis versterkte signaal
wordt toegevoerd aan het rooster van de eindbuis B,-., waarmede de
luidspreker via een transformator is verbonden.
De kathodes van de buizen B3 en B(l zijn rechtstreeks met het
chassis verbonden; de negatieve roosterspanningen voor deze buizen
worden verkregen door in de negatieve leiding der gezamenlijke anodestromen de weerstanden i?69 en i?70 op te nemen.
Om 50 mW aan de luidspreker af te geven is op het rooster van
de eindbuis ongeveer 500 mV wisselspanning nodig. De laagfrequentversterking van het triodedeel van B3 bedraagt ongeveer 13 maal;
op het rooster van deze triode is dus een wisselspanning van ongeveer
40 mV nodig.
De kwaliteitsschakelaar met vijf standen bedient de schakelaars, in
fig. 10 genummerd 1 en 2. Hiermee worden niet alleen de reeds ge
noemde omschakelingen in het middenfrequentgedeelte uitgevoerd,
doch tevens enige omschakelingen in het laagfrequentgedeelte en wel
in de tegenkoppeling. Het gehele circuit der tegenkoppeling is in
fig. 15 nogmaals weergegeven, overzichtelijker dan in fig. 10.
De uitgangsspanning ontstaat over de secundaire wikkeling van de
luidsprekertransformator, aangeduid door
—S81. Van daar leiden
drie wegen naar het rooster van de buis B3. Ieder van deze wegen
beïnvloedt een ander deel van het frequentiegebied. In de eerste weg
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Fig. 16. De getrouwheid van het laagfrequentgedeelte bij de vijf
verschillende standen van de kwaliteitsschakelaar (de stroom I\
door de luidspreker als functie van de modulatiefrequentie ƒ).
bevinden zich R5G en C89, waardoor alleen de lage frequenties worden
doorgelaten. In de tweede weg bevinden zich J?52—C103—C102—i?78,
met zodanige waarden, dat in hoofdzaak het middengebied (het
frequentiegebied van 30 tot 1000 Hz) wordt doorgelaten. Langs de
derde weg worden, via C99, de hogere frequenties aan het rooster van
B3 toegevoerd. De overige weerstanden dienen slechts voor spanningsdeling, terwijl de overige condensatoren, die als blokkering voor de
gelijkstroom dienen, zo groot zijn, dat deze spanningsdeling vrijwel
onafhankelijk is van de frequentie. De weerstand R55 (0,47 MD) zorgt
er voor, dat de aan het rooster toegevoerde spanning vrijwel niet
afhankelijk is van de stand van de sterkteregelaar i?58.
In stand 5 der beide schakelaars wordt langs ieder der drie wegen
tegenkoppelspanning aan het rooster van B3 toegevoerd, en wel in zo
danige mate, dat de getrouwheid van het gehele laagfrequentgedeelte
is zoals kromme 5 van fig. 16 weergeeft. De tegenkoppeling voor de
lage frequenties is geringer dan voor de hogere, waardoor de totale
versterking voor de lage frequenties (tussen 40 en 200 Hz) groter is
dan voor de hogere, zodat de minder sterke weergave der lage frequenties
door de luidspreker tot op zekere hoogte wordt gecompenseerd.
In stand 4 der schakelaars blijven de beide eerstgenoemde wegen
der tegenkoppeling onveranderd; langs de derde weg (via C99) wordt
echter voor de hoge frequenties (boven 2000 Hz) een grotere tegen
koppelspanning aan het rooster teruggevoerd, waardoor hoge tonen
worden afgesneden volgens kromme 4 van fig. 16.
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In stand 3 der schakelaars wordt in de terugkoppelweg voor de
frequenties van het middengebied de weerstand i?fi? ingeschakeld. Daar
door wordt voor deze frequenties de tegenkoppeling kleiner en neemt
de versterking toe. Tegelijkertijd wordt het middenfrequentgedeelte
van „breed" naar „smal" omgeschakeld. Daardoor zou echter de
weergave der hoge tonen voor deze middenstand te zwak worden.
Daarom wordt de tegenkoppeling langs de weg der hoge tonen (via C99)
weer verkleind, zodat een totale getrouwheidskromme wordt verkregen
volgens kromme 3 van fig. 16.
In stand 2 der schakelaars worden de hoge tonen zoveel mogelijk
onderdrukt door C99 aan te sluiten aan de hoogste beschikbare tegenkoppelspanning.
In stand 1 der schakelaars wordt de tegenkoppeling voor het midden
gebied geheel afgeschakeld. De tegenkoppeling voor de lage tonen
neemt echter toe, daar C91 parallel aan PG8 komt te staan en vrijwel
een kortsluiting vormt voor deze weerstand. C99 wordt weer terug
geschakeld naar i?7G, waardoor de tegenkoppeling voor de hoge tonen
weer afneemt, dus de versterking voor dit frequentiegebied toeneemt.
De bandbreedte van het middenfrequentgedeelte blijft in deze stand,
evenals in stand 2, op „smal" staan. De totale getrouwheidskromme
voor stand 1 wordt gegeven door kromme 1 van fig. 16. Deze stand
geeft in het algemeen de aangenaamste weergave voor spraak.
6. Dc voeding
Het apparaat is zonder meer geschikt voor wisselspanning van 110,
125, 145, 200, 220 en 245 V; omschakeling vindt met de spanningscaroussel plaats. Het is ook mogelijk het apparaat op gelijkspanning
van de bovengenoemde zes waarden aan te sluiten. Men moet dan een
trilleromvormer'tussenschakelen (zie hfdst. VI.G); de transformator is
hiertoe van de nodige aftakkingen voorzien. Door middel van voldoende
afscherming is ervoor gezorgd, de trillerstoring en de brom tot een
niet meer hinderlijk niveau terug te brengen.
7. Enkele electrische gegevens
De gevoeligheid is voor alle frequentiegebieden zeer goed, nl. ca
5 mV voor 50 mW geleverd door de eindbuis. De antenne-opslingering
bedraagt op KG ca 2 X, op MG en LG ca 4 X. De h.f.-versterking
is op alle gebieden 8—10 x.
Conversieversterking ca 70 X,
m.f.-versterking ca 100 x,
l.f.-versterking ca 13 x.
Uitgangsvermogen van de eindbuis ca 2,5 W. Bandbreedte op
stand en 5 ca* 16 kHz^ l)6 k^aliteitschakelaar ca 10 kHz („smal"), stand 4
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8. Mechanische opbouw
Uit fig. 8 en 9 is te zien, dat het gehele apparaat is opgebouwd uit
drie afzonderlijke gedeelten: h.f.-gedeelte, m.f.- -j- l.f.-gedeelte en
voedingsgedeelte, welke drie gedeelten op het principeschema (fig. 10)
ook afzonderlijk zijn aangegeven door middel van stippellijnen. Deze
zg. „unit"-bouw heeft verschillende voordelen. De units kunnen
op verschillende manieren worden samengevoegd, waardoor ver
schillende typen apparaten worden verkregen. Bij reparaties kan
een bepaalde unit snel worden uitgewisseld en de fout later worden
hersteld, waardoor deze unit weer beschikbaar komt. De drie units
worden door middel van twee hoekprofielen aan elkaar bevestigd,
waardoor een stevig geheel wordt verkregen.
Op het h.f.-chassis vinden we de volgende onderdelen: de 6-voudige
condensator, verend opgesteld op de zg. „spin", waardoor de hinder
lijke microfonie op KG wordt tegengegaan; 9 spoelbussen, voor antennekring, h.f.- en oscillatorgedeelte elk 3; 1 m.f.-spoel, waarin het eerste
gedeelte van het ie bandfilter; deze spoel is met een koppelspoel van
enkele windingen gekoppeld met het tweede gedeelte van het ie band
filter, dat zich op het m.f.- + l.f.-chassis bevindt; h.f.-buis EF 22 en
oscillator-mengbuis ECH21; temperatuurcompensator.
Onderin vinden we de frequentiegebiedschakelaar met 6 segmenten
benevens het stekerbusplaatje voor antenne- en aarde-aansluiting;
verder alle bijbehorende electrische onderdelen.
De aandrijving van de variabele condensator geschiedt door middel
van een schuifkabel; de nodige fijnregeling wordt bereikt door een
frictieschijf, waarop zich een trommel bevindt, waarvan de diameter
in overeenstemming is met de slag van de wijzer.
Op het m.f.- -j- l.f.-chassis bevinden zich: het tweede gedeelte van
het eerste m.f.-bandfilter, het tweede m.f.-bandfilter, de uitgangstransformator, de l.f.-buis ECH 21, de eindbuis EBL 21 (waarin
2 dioden). Deze eindbuis is electrisch afgeschermd door middel van
een kooi (zie fig. 8). Verder is de dubbele electrolytische afvlakcondensator aanwezig. Onderin bevinden zich de kwaliteitsschakelaar,
de sterkteregelaar, de gramofoonschakelaar en de aansluitplaatjes voor
een extra luidspreker en voor gramofoonaansluiting, en alle verdere
electrische onderdelen (zie fig. 8 en 9).
Het voedingsgedeelte bevat de nettransformator met spanningscaioussel en aansluitplaat voor het netsnoer. Bovenop de transformator
zien we de gelijkrichtbuis AZ 1.
Het gehele chassis wordt met 6 schroeven door de bodem van de
kast vastgezet. De zg. inclinatorschaal wordt in de schaalhouder vast
geschroefd en is draaibaar in twee schaalhouders met venster, waar
achter zich rechts de golflengte-indicator bevindt, door een schuifkabel aangedreven vanaf de frequentiegebiedschakelknop en links de
afstemindicator EM 4. De schaal wordt inwendig verlicht door twee
verlichtingslampjes aan weerskanten van de schaal. De wijzer wordt
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door een veer tegen de schaal gedrukt en klapt dus steeds met de
schaal mee. De aandrijving vindt plaats door een aandrijfsnaar over
drie snaarwieltjes binnen in de kast. In de linkerzij wand bevindt zich
de netschakelaar.
Tegen de voorkant van de kast is de luidsprekerplank vastgeschroefd,
waarop de luidspreker is bevestigd door drie kikkers, die losgenomen
kunnen worden zonder dat men het chassis uit de kast behoeft te
nemen.
In de achterwand is de contrasteker van het netsnoer bevestigd,
zodat de gebruiker bij het verwijderen van de achterwand automatisch
de spanning van het apparaat afneemt. Hierdoor worden ongelukken
voorkomen.

c
EEN ONTVANGER VOOR OMROEP MET
FREQUENTIEMODULATIE
1. Inleiding
Bij de constructie van deze frequentiemodulatie-ontvanger is het doel
geweest, een ontvanger te vervaardigen, die een zo goed mogelijke
reproductie van het geluid geeft, d.w.z. het gehele hoorbare frequentiegebied van 50 tot 15 000 Hz weergeeft zonder merkbare lineaire en
niet-lineaire vervorming en het geruis van de ontvanger volledig
onderdrukt bij een zo klein mogelijke spanning van het ontvangen
signaal. Dit doel is op zeer bevredigende wijze bereikt.
Hier volgen enkele bijzonderheden van het apparaat:
ie. frequentiegebied 88—108 MHz;
2e. afstemming door middel van ijzerkernen;
3e. geschikt voor de ontvangst van zenders met een maximale frequentiezwaai van 75 kHz;
4e. gestabiliseerde voedingsspanning voor de oscillator;
5e. drie middenfrequentbandfilters;
6e. automatische regeling der versterking met driediodenschakeling;
7e. twee amplitudebegrenzers;
8e. een eindbuis met groot uitgangsvermogen;
9e. twee luidspiekers met constante impedantie, beide geschikt voor
het weergeven van frequenties van 50 tot 15 000 Hz;
10e. speciale afstemindicatie;
ne. grote gevoeligheid; bij een ingangssignaal van 5 /xV begint de
begrenzer reeds te werken; bij een ingangssignaal van 50 fiV is
het geruis geheel verdwenen.
Fig. 17 geeft het vooraanzicht, fig. 18 het achteraanzicht van het
apparaat; fig. 19 het boven-, fig. 20 het onderaanzicht van het chassis.
Het blokschema van fig. 21 duidt de algemene opbouw aan; fig. 22
geeft het volledige principeschema (zie uitslaande plaat achterin).
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Fig. 17.

Fig. 18.
Radiotechniek III — 27

Vooraanzicht van de ontvanger.

Achteraanzicht van de ontvanger.
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Fig. 19.

Bovenaanzicht van het chassis van de ontvanger.

Fig. 20.

Onderaanzicht van het chassis van de ontvanger.
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Fig. 21. Blokschema van de ontvanger.
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2. Het hoogfrequentgedeelte
Het door de dipoolantenne opgevangen signaal wordt met een kabel
toegevoerd aan de spoel S6, die inductief is gekoppeld met de spoel S7.
S7 vormt met de condensator C5 een afgestemde kring, die, evenals
de kring S10 Cu en de oscillatorkring Sn S12 C19 wordt afgestemd met
een ijzerkern. Als gevolg van deze methode van afstemmen ontbreekt
een meervoudige variabele condensator. De condensatoren van deze
kringen zijn trimmers, zodat de verbindingen tussen de spoelen enerzijds
en de trimmers en de buizen anderzijds kort kunnen zijn. Dit is bij de
hier in aanmerking komende hoge frequenties een voordeel. Bovendien
zijn bij meervoudige variabele condensatoren de rotoren op een ge
meenschappelijke as aangebracht, waardoor ongewenste koppelingen
kunnen ontstaan tussen de kringen, waarin deze condensatoren zijn
opgenomen. Bij afstemming door middel van een ijzerkern treedt een
dergelijke koppeling niet op, daar de ijzerkernen zijn bevestigd op
isolatiemateriaal. Hierdoor kan men tevens eenvoudiger dan met
condensatorafstemming mogelijk is, voorkomen, dat de oscillatortrilling doordringt zowel tot de antennekring (en dientengevolge wordt
uitgestraald) als tot het rooster van de hoogfrequentversterkerbuis,
waardoor ongewenste menging van signalen in deze buis zou kunnen
optreden.
Als hoogfrequentbuis is de buis EF 51 gebruikt. De steilheid van
deze buis is groot (10 mA/V), waardoor bij de in aanmerking komende
hoge frequenties nog een bevredigende versterking kan worden ver
kregen. De buis heeft twee afzonderlijke verbindingen van de kathode
naar de huishouder, die ieder via een condensator zijn geaard (C7 en
C10). De beide verbindingen zijn zodoende parallel geschakeld, waar
door de zelfinductie van de kathodeleiding kleiner is dan bij een
enkele verbinding het geval zou zijn. Dit heeft tot gevolg, dat de
demping, die de buis geeft op de voorafgaande kring, klein is (zie
Deel 2, hfdst. IV.K.3). De weerstand R2 dient op de normale wijze voor
het verkrijgen van de negatieve roosterspanning van de buis.
C7 en C10 zijn zo groot gekozen, dat hun impedantie voor de fre
quentie van het ontvangen signaal klein is, doch voor de middenfrequentie niet. Bovendien is de impedantie van de hoogfrequentkringen
gering voor de middenfrequentie. Zodoende worden storende signalen
met een frequentie gelijk aan de middenfrequentie niet versterkt.
De mengbuis is van het type ECH 21, op de gebruikelijke wijze
geschakeld. Wegens de ijzerkernafstemming, waarbij het niet nodig is
een der uiteinden van de afstemspoel te aarden, is de Hartleyschakeling mogelijk. Deze is vooral bij de hier noodzakelijke hoge
frequenties gunstig ter verkrijging van een voldoend hoge oscillatorspanning, waartoe ook de gunstige eigenschappen van de gebruikte
oscillatortriode meewerken.
Wegens het relatief kleine te ontvangen frequentiegebied, nl. van
88 tot 108 MHz, en de betrekkelijk lage middenfrequentie, zijn geen
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bijzondere maatregelen nodig voor de gelijkloop van de hoogfrequentkringen en de oscillatorkring (padding).
De voedingsspanning van de oscillatortriode wordt constant ge
houden door een neonstabilisatorbuis 150 Ai (B10). Hierdoor wordt
de frequentiedrift bij netspanningsvariaties beperkt. Bij een netspanningsverandering van 10 % varieert de oscillatorfrequentie (en
dus ook de middenfrequentie) slechts ongeveer 3 kHz*
5. Het middenfrequentgedeelte
De middenfrequentie is 2 MHz. Er zijn drie middenfrequentbandfilters aanwezig. Door geschikte keuze van de dempingen en koppe
lingen der kringen is een totale middenfrequentkromme verkregen,
die 200 kHz breed is, d.w.z. vrijwel geheel vlak is in dit gebied, terwijl
de totale fasekarakteristiek in dit gehele gebied een rechte lijn goed
benadert. Dit resultaat is verkregen, door parallel aan iedere kring een
weerstand te schakelen van een zodanige waarde, dat voor de ver
schillende bandfilters k/ö verschillend is. (De laatste middenfrequentkring is gedempt door de er op volgende diodebegrenzer.)
De middenfrequentbuizen zijn resp. van het type EF 51 en EF22.
De totale middenfrequentversterking van het rooster van de mengbuis
tot het rooster van de tweede begrenzer (B6) is ca 50 000 maal.
4. De begrenzers
In de ontvanger bevinden zich twee onafhankelijk van elkaar wer
kende begrenzers, nl. een diodebegrenzer en een roosterstroombegrenzer. De werking dezer begrenzers is aangegeven in hfdst. V.
Het circuit van de diodebegrenzer bestaat uit een diode van de
buis B5, de kring S18 C38, de weerstand R25 en de condensator C36.
Door deze begrenzer worden de eventuele amplitudevariaties met
hoorbare frequenties van het middenfrequente signaal verkleind. Ver
volgens wordt het signaal via de condensator C39 toegevoerd aan het
rooster van de buis B8, die als roosterstroombegrenzer werkt en
dus niet alleen de amplitudevariaties, maar ook de amplitude zelf be
perkt. De buis EF 50 is als zodanig zeer geschikt.
De werking van de begrenzers wordt toegelicht door fig. 23 en 24.
Fig. 23 geeft de verkregen gelijkspanning na de frequentiedetector
als functie van de frequentie van het ongemoduleerde middenfrequente
signaal. Bij kromme a is een middenfrequentsignaal met constante
amplitude (1 Veff) toegevoerd aan het rooster van B6; bij kromme
b en e is een middenfrequentsignaal met constante amplitude (resp.
50 /jV en 200 yuVeff) toegevoerd aan het rooster van B2. In het frequentiegebied, dat van belang is, nl. van 100 kHz beneden tot 100 kHz
Rnv^11^-6 ce?tra^e frequentie, vallen de drie krommen vrijwel samen.
K>n lCn Zl^ ^eze bommen in dit gebied vrijwel recht.
mme a is de karakteristiek van de frequentiedetector alleen. Bij
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een klein ingangssignaal (kromme b) is het signaal op de begrenzer
voor frequenties, die meer dan ioo kHz van de centrale frequentie
verschillen, zover verzwakt door de middenfrequentkringen, dat deze
spanning te klein is geworden om de begrenzer volledig te laten werken.
Bij een groter ingangssignaal (kromme c) treedt dit verschijnsel pas
op bij groter verschil met de centrale frequentie.
Werkte de roosterstroombegrenzer niet voldoende, dan zou dit
hierin tot uiting komen, dat bij toenemende signaalsterkte de frequentiedetectorkarakteristiek steiler werd, daar de detector zelf wel gevoelig
is voor spanningsvariaties.
In fig. 24 geeft kromme a de anodewisselspanning als functie van
de roosterwisselspanning voor de roosterstroombegrenzer. Hieruit
blijkt, dat de anodewisselspanning niet veel meer varieert als de
roosterwisselspanning groter dan 1,5 V wordt. De krommen b en c
geven het percentage van de oorspronkelijke modulatiediepte van een
aan de begrenzer toegevoerd signaal met amplitudemodulatie, dat na
de begrenzing overblijft; kromme b voor een oorspronkelijke modu
latiediepte van 30 %, kromme c voor een oorspronkelijke modulatie
diepte van 60 %. Hieruit blijkt bv. dat van een amplitudemodulatiediepte van 30 % bij een roosterwisselspanning van 2,5 V slechts 1V2 %
van de oorspronkelijke modulatiediepte overblijft, dus 0,45 % wordt.
De onderdrukkingsfactor is daarbij dus

100

= 66.

Bij een roosterstroombegrenzer wordt de onderdrukkingsfactor bij
toenemende modulatiediepte kleiner; bij een diodebegrenzer is dit niet
het geval. Kromme c toont aan, dat de werking der beide begrenzers
samen bij 60 % amplitudemodulatie nog zeer bevredigend is.
Uit het voorgaande blijkt, dat zowel de begrenzers als de frequentiedetector aan hoge eisen voldoen.
5. De frequentiedetector
De schakeling en de werking van de frequentiedetector is beschreven
in Deel 2, hfdst. VI.B. De karakteristieken van de frequentiedetector
zijn gegeven in fig. 23.
De nauwkeurige instelling van de beide afgestemde kringen ver
krijgt men door met de trimmer C47 het punt, waarbij de detectiekarakteristiek (fig. 23) door nul gaat, in te stellen op de middenfrequentie (2 MHz) en met de gemeenschappelijke ijzerkern van de
spoelen
en S21 de karakteristiek symmetrisch te maken bij 1,9 en
2,1 MHz. De lineariteit van de karakteristiek en daardoor de ver
vorming in het gedetecteerde signaal worden beïnvloed door de
weerstanden i?35, i?42 en Z?43. Als detectorbuis is een duodiode EB 4
gebruikt. Deze buis geeft zeer weinig bromspanning over de weer
standen i?42 en i?43; de gloeidraad kan daardoor op de normale wijze
met wisselstroom worden gevoed* Bovendien is deze buis in staat,
yo oend grote stroom te leveren/ nodig bij het gebruik van weer2X1 en a42 en #43 van betrekkelijk lage waarde.
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6. Het laagfrequentgedeelte
Het laagfrequentgedeelte bevat de versterkerbuis EF 6 en de eindbuis 4699, waarvan de anode een vermogen van 18 W opneemt.
Dit gedeelte is zo geconstrueerd, dat het gehele frequentiegebied
van 50 tot 15000 Hz gelijkmatig wordt versterkt.
De impedantie van de beide gelijke, in serie geschakelde luid
sprekers is in het gehele audiofrequente gebied vrijwel constant. Ook
aan de primaire klemmen van de luidsprekertransformator is de impe
dantie in dit frequentiegebied nagenoeg constant. Daardoor kan de
aanpassing aan de eindbuis voor alle frequenties zo gunstig mogelijk
zijn, zodat voor alle frequenties het maximale af te geven vermogen
beschikbaar is.
Bovendien kan hierdoor een lineaire tegenkoppeling worden toe
gepast; d.w.z. in de tegenkoppelleiding (van de secundaire wikkeling
van de luidspiekertransformator naar de kathodeleiding van de buis B8)
behoeft voor de hoge frequenties geen van de frequentie afhankelijk
element te worden opgenomen. De tegenkoppeling is nu, zonder
verdere maatregelen, voor alle in aanmerking komende frequenties
dezelfde. Alleen voor de lage tonen is een condensator CG1 als correctie
aangebracht.
Het gedetecteerde signaal, dat ontstaat tussen de uiteinden der
weerstanden i?42 en i?43, wordt toegevoerd aan de sterkteregelaar
Raq /?47. Via C51 en Z?49 komt het laagfrequente signaal op het eerste
rooster van de buis B8. Het versterkte signaal wordt niet van de anode
afgenomen, doch van het schermrooster. Via C54 en /?57 wordt het op
de normale wijze aan het stuurrooster van de buis B9 toegevoerd.
C57 dient voor een extra tegenkoppeling (vermindering der versterking)
voor frequenties boven 20000 Hz.
De roosterlekweerstand /?55 van B9 is uitgevoerd als potentiometer.
Deze vormt met C5r> een filter, waarmee hoge tonen desgewenst kunnen
worden verzwakt.
Ter verkrijging van „de-emphasis” is een R C-filter opgenomen,
niet vóór de laagfrequentversterker, doch in het tegenkoppelingscircuit.
Hiertoe kan een condensator Cqo parallel worden geschakeld aan de
weerstand i?59 in de leiding voor de tegenkoppeling. Bij toenemende
frequentie wordt de impedantie van deze condensator kleiner, waar
door de tegenkoppeling sterker wordt. Hierdoor daalt de versterking
van het laagfrequentgedeelte voor hoge frequenties. Het voordeel van
deze methode is, dat de vervorming van de hoge tonen door de sterke
tegenkoppeling zeer gering is.
. ,
,
De beide luidsprekers zijn een weinig naar buiten gericht met het
doel, de scherpe bundeling van het geluid, die een luidspreker ij
hoge frequenties geeft, te verminderen.
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7. Dc afstcmindicatic
Zoals in hfdst. V is besproken, verkrijgt men de beste afstemindicatie,
indien men deze ontleent aan de karakteristieke nuldoorgang van de
frequentiedetector. Bij dit apparaat is de afstemindicatie daarom ook
op deze wijze uitgevoerd.
De gelijkspanning die de detector bij niet geheel juiste afstemming
levert (zie fig. 23), wordt via een R C-filter (i?45, C62), dat de modu
latie afvlakt, aan het rooster van de buis B8 toegevoerd. Deze buis
heeft dus een dubbele functie. Wordt de spanning steeds meer negatief,
dan dalen de stromen in de buis en wordt de anodegelijkspanning
steeds meer positief. Ditzelfde vindt plaats als de detectorspanning
steeds meer positief wordt. De electronenstroom in de buis neemt dan
steeds toe. De anodestroom kan echter niet toenemen, doordat de
gelijkstroomweerstand tussen anode en kathode in dit gebied klein is
t.o.v. de anodeweerstand R5i, die een hoge waarde heeft. De toe
nemende electronenstroom wordt dus geheel door het schermrooster
opgenomen. In werkelijkheid blijft de anodestroom niet constant, doch
neemt onder deze omstandigheden zelfs af. De stijgende schermroosterstroom veroorzaakt nl. een stijgende kathodespanning en omdat het
3e rooster van de buis met het chassis verbonden is, wordt dit t.o.v.
de kathode dus steeds meer negatief, waardoor er nog minder electronen naar de anode gaan. De anodestroom daalt dus weer.
De anodespanning van B8 stijgt dus bij het toevoeren van een posi
tieve zowel als een negatieve spanning van de frequentiedetector. Via
R:VJ worden de spanningsvariaties aan het rooster van de buis EM 4
(Bn) toegevoerd.
Hieraan wordt echter via R.38 ook een negatieve spanning toegevoerd,
die bij de roosterstroombegrenzing in Bfi aan R8l ontstaat. Daar de
middenfrequentkromme over een gebied van 200 kHz vlak is, blijft
deze gelijkspanning in het gebied 100 kHz aan weerszijden van de
juiste afstemming constant, en is in grootte alleen afhankelijk van de
sterkte van het inkomende signaal.
Deze negatieve spanning veroorzaakt in juiste afstemming, als de
positieve stuurspanning dus zeer laag is, op normale wijze een uitslag
van de vlekken in de buis EM 4. Aan beide zijden naast de juiste
afstemming neemt de positieve stuurspanning echter sterk toe en
wordt de negatieve spanning geheel onderdrukt, waardoor de uitslag
van de indicator weer afneemt. Hiervoor is slechts een kleine anodestroomvariatie en dus een kleine roosterspanningsvariatie aan B8 nodig.
De indicator begint daardoor pas zeer dicht bij de juiste afstemming
te reageren.
Geheel buiten afstemming, of wanneer geen signaal wordt ontvangen
en de spanning aan de frequentiedetector dus, evenals in juiste af
stemming, ook nul volt is, kan de indicator toch geen uitslag vertonen,
daar dan geen gelijkspanning aan i?31 aanwezig is. Hierdoor wordt elke
dubbelzinnigheid tijdens het afstemmen voorkomen.

i
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Tijdens het afstemmen varieert de roostergelijkspanning van de
buis B8, die tevens dient voor versterking van het laagfrequentsignaal.
Door de verandering van de roosterspanning ontstaat echter vrijwel
geen extra vervorming in het laagfrequentgedeelte; dit is van belang
voor het geval dat niet volkomen juist is afgestemd.
8. De automatische regeling van de versterking
De eisen, die men bij een FM-ontvanger stelt aan de automatische
regeling van de versterking, zijn vermeld in hfdst. V.
In deze ontvanger is gebruik gemaakt van de driediodenschakeling
(zie hfdst. IV.J). Als overloopdiode doet het stuurrooster van de buis
EBC 3 (B5) dienst. Ter bevordering van de afstemrust (zie hfdst. IV.J)
wordt, evenals dit in AM-ontvangers gebruikelijk is, gebruik gemaakt
van de selectiviteit van de laatste middenfrequentkring en van de
toeneming van de middenfrequente spanning buiten afstemming op
de voorlaatste middenfrequentkring. Bij FM-ontvangers is dit van
belang, omdat er drie afstemmingen zijn, waarbij het in frequentie
gemoduleerde signaal wordt gedetecteerd. Doordat de automatische
sterkteregeling reageert op de spanning van de voorlaatste midden
frequentkring, en het te detecteren signaal bij verstemming ook door de
laatste middenfrequentkring wordt verzwakt, worden de beide onge
wenste zij-afstemmingen belangrijk onderdrukt.
Met de driediodenschakeling is het mogelijk, de drempelspanning
van de automatische regeling der versterking zo in te stellen, dat pas
regelspanning ontstaat, als het signaal op de begrenzer zo groot is,
dat deze laatste volledig werkt.
De spanning voor de automatische regeling der versterking wordt
toegevoerd aan de hoogfrequentbuis en de middenfrequentbuizen.
De mengbuis wordt niet geregeld. Bij AM-ontvangers wordt dit
gewoonlijk niet gedaan om vervorming in de modulatie te voorkomen.
Bij FM-ontvangers is dit niet de reden. Daar laat men het regelen van
de mengbuis achterwege om frequentievariatie van de oscillator te
voorkomen.

D
EEN COMBINATIE-ONTVANGER VOOR AM EN FM
1. Inleiding
Deze ontvanger is geschikt voor de ontvangst van signalen met ampli
tudemodulatie en van signalen met frequentiemodulatie. Voor ampntudemodulatie zijn drie frequentiegebieden aanwezig, ie
g g
gebied (150 tot 400 kHz), het middengolfgebied (510 tot 1630 kHz)
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Fig. 25.

Achteraanzicht van de combinatie-ontvanger voor AM en FM.

B

Fig. 26.

Onderaanzicht van de ontvanger.
■
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en een kortegolfgebied (6 tot 19 MHz); voor frequentiemodulatie het
gebied van 88 tot 108 MHz.
Het apparaat is op betrekkelijk eenvoudige wijze geconstrueerd; het
voldoet evenwel aan redelijke eisen.
Fig. 25 geeft een achter-, fig. 26 een onderaanzicht. Fig. 27 (uitslaan
de plaat, achterin) geeft het principeschema.
2. Het hoogfrequentgedeelte
Een hoogfrequentversterkertrap is niet aanwezig; de eerste buis is de
mengbuis ECH 21 (Bi). Deze buis wordt voorafgegaan door een
enkele afgestemde kring voor ieder der vier frequentiegebieden. In
de drie AM-gebieden wordt afgestemd met een tweevoudige variabele
condensator. Voor het relatief smalle FM-gebied is de kring voor de
eerste buis vast afgestemd op een frequentie in het midden van de
band. De resonantiekromme van deze kring is voldoende breed voor
het gehele gebied. Alleen de oscillatorkring is bij FM-ontvangst
variabel. Daarbij is echter slechts een betrekkelijk kleine capaciteitsvariatie (ongeveer 30 /lijuF) nodig. Als afstemmiddel is een normale
drievoudige variabele condensator genomen, waarbij uit het middelste
pakket een aantal platen is verwijderd, zoals fig. 28 laat zien. In de
hierdoor vrijgekomen ruimte ziin de oscillatorspoel Slfi en de beide

i

Fig. 28. Drievoudige variabele condensator. Het middelste compartiment
bevat de gehele oscillatorkring voor FM-ontvangst.
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condensatoren C]5 en C1G ondergebracht, zodat de verbindingen, die
deel uitmaken van de afgestemde oscillatorkring, kort en stevig kunnen
zijn. De gehele condensator is op stalen veren geplaatst om microfonie
te voorkomen.
Voor de drie AM-gebieden is de oscillatorschakeling zoals ge
bruikelijk is. Voor het FM-gebied is de Colpitts-schakeling gebruikt.
Voor dit relatief kleine frequentiegebied is dat mogelijk.
In het gebied voor FM-ontvangst is de ingangskring direct tussen
rooster en kathode van de buis geplaatst en niet, zoals bij de andere
gebieden, via een condensator C12. Dit was nodig om te voorkomen,
dat het eerste rooster van de mengbuis een te grote negatieve gelijk
spanning verkrijgt, doordat oscillatorspanning op dit rooster komt via
de inwendige buiscapaciteit, welke door detectie deze ongewenste
gelijkspanning zou veroorzaken.
De schermroosterspanning van de mengbuis wordt op de normale
wijze afgevlakt door de condensator C25, een gewikkelde condensator
van 47 ooo /.i/iF. Voor de hoge frequenties (ongeveer ioo MHz) bezit
deze „condensator*' echter een te grote zelfinductie, waardoor zijn
impedantie te groot is. Daarom is een keramische condensator C76
parallel aan C25 geplaatst. Voor de frequentiegebieden voor AM is de
constructie van de ingangskring zoals gebruikelijk. De seriekring
S.l9 C7 is afgestemd op de middenfrequentie (452 kHz); de seriekring
S12 C8 C74 onderdrukt de spiegelfrequentie in het langegolfgebied.
3. Het middenfrequentgedeelte
De middenfrequentie bedraagt voor de drie AM-gebieden 452 kHz,
voor het FM-gebied 10,45 MHz.
Bij AM-ontvangst volgen na de mengbuis twee gekoppelde kringen,
S25 C27 en S26 C29, de middenfrequentversterkerbuis B3, twee gekoppelde
kringen, S.^ C41 en S31 C42 en als detector de diode in de buis B4.
De diode in de buis B3 dient voor de automatische sterkteregeling.
De buizen B2 en B5 en het penthodedeel van B4 doen hierbij geen
dienst evenmin als de diode B6 en de diode van de buis B7. De schake
ling is dus in principe gelijk aan de bij andere AM-ontvangers ge
woonlijk gebruikte.
Bij FM-ontvangst volgen na de mengbuis een enkele kring S24 C26,
de buis B2, twee gekoppelde kringen S27
en S28 S29 C34, de buis B3,
een enkele kring S33 C39, de buis B4, een enkele kring S35 C48, de buis B5,
de frequentiedetector S3G S37 S4p C54 en S38 S39 C54 met als diodes B6 en
de diode van de buis B7. De hierbij gebruikte buizen zijn van het type
EF 41 of EAF 41. Daar de steilheid van deze buizen kleiner is dan
die van de buizen, die in het onder VII. C beschreven toestel worden ge
bruikt, is hier een middenfrequentversterkertrap meer nodig dan daar.
Bij AM-ontvangst staat de kring S24 C2G in serie met de kring S26 C27.
De impedantie van de op 10,45 MHz afgestemde kring S24 C26 is echter
voor de frequentie van 452 kHz zeer gering. De verbinding van de
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weerstand Rn met de leiding voor de automatische sterkteregeling is
door de schakelaar 5 onderbroken, daar deze weerstand anders een
ongewenste demping over de kring S25 C27 zou veroorzaken. Tussen de
top van de kring S26 C29 en het eerste rooster van de buis B3 bevindt
zich de op 10,45 MHz afgestemde kring S28 S29 C34, die voor 452 kHz
weer een verwaarloosbare impedantie vormt. Ook de impedantie van
de kring
C39 kan worden verwaarloosd.
Bij FM-ontvangst wordt de kring S25 C27 door de schakelaar 4 kort
gesloten. De onderzijde van S29 is verbonden met de top van de kring
S26 0>9- Voor de frequentie van 10,45 MHz is de impedantie van deze
kring echter gering. De automatische sterkteregeling voor de AMgebieden werkt niet bij FM-ontvangst, zodat het rooster van de buis B3
een vaste negatieve gelijkspanning krijgt van het verbindingspunt van
R2 en i?3. Met de kring S& C39 staat de kring
C41 in serie. Doch
de impedantie van deze laatste kring is voor de hoge middenfrequentie,
die bij FM-ontvangst wordt gebruikt, weer klein. De buis B5 werkt
als roosterstroombegrenzer. Ter voorkoming van ongewenste koppe
lingen, die bij dit vrij grote aantal trappen en de grote middenfrequentversterking gemakkelijk kunnen optreden, zijn alle voedingsleidingen naar de anodes der buizen afzonderlijk ontkoppeld, terwijl
de gloeidraadleiding bij de buizen Bl en B5 via een condensator
(C71 en C73) met het chassis is verbonden. In fig. 25 herkent men de
middenfrequentspoelen voor 10,45 MHz, die bij FM-ontvangst dienst
doen, aan de zeer kleine afmetingen.
4. De frequentiedetector
De schakeling en de werking van de frequentiedetector zijn beschreven
in Deel 2, hfdst. VI. Als diodes doen hierbij dienst de diode B6 en
de diode uit de laagfrequentversterkerbuis É7. Indien de gloeidraad
van de diode B6 evenals die van de andere buizen met wisselstroom
zou worden gevoed, zou er gebrom kunnen optreden, daar tussen de
kathode van deze buis en het chassis zich de grote weerstanden #28
en i?29 bevinden. Daarom wordt de gloeistroom van deze buis ontleend
aan de gelijkgerichte spanning, die de anodes en schermroosters voedt.
Met voorschakeling van de weerstand R35 staat de gloeidraad parallel
aan de weerstanden R2 en Rs.
5. Het laagfrequentgedeelte
Het enige punt van belang, waarin het laagfrequentgedeelte van deze
ontvanger zich onderscheidt van dat van een gebruikelijke ontvanger
voor AM, is, dat bij FM-ontvangst de weerstand R^ en de conden
sator C58 voor het rooster van de laagfrequentversterkerbuis B7 worden
opgenomen. R30 en C58 zijn 0Pgen0m^h”;f ffierdoSrwoldtbereikt,
en bewerken de juiste mate van de^mpteis Hie
weergegeven,
dat de hoge audiofrequenties, die bi, AM met^
toegevoerd.
bij FM met de juiste sterkte aan
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6. Dc automatische regeling der versterking
Bij AM-ontvangst wordt de spanning voor de automatische sterkteregeling verkregen met de diode, die zich bevindt in de buis B3. Deze
diode heeft een vertragingsspanning van 2 V, nl. de spanning over de
weerstand i?2. De regelspanning wordt via Rl2 toegevoerd aan de
mengbuis Bx en de middenfrequentbuis B3.
Bij FM-ontvangst wordt de spanning voor de automatische regeling
der versterking ontleend aan het rooster van de begrenzerbuis B5 en toe
gevoerd aan de buizen B2 en B4. De buizen B! en B3 worden nu niet
geregeld, daar regeling op de buizen B2 en B4 voldoende is. Bovendien
zou regeling van de buizen B1 en B3, die bij AM-ontvangst worden
geregeld, een ingewikkelde omschakeling nodig maken en zou regeling
van Bj de frequentie van de oscillator beïnvloeden.
7. Dc afstcmindicatic
Voor de afstemindicatie wordt een indicatorbuis EM 4 (B10) gebruikt.
Bij AM-ontvangst wordt de regelspanning voor deze buis ontleend
aan de diode van de buis B4, die voor de gewone detectie dient. Bij
FM-ontvangst is de indicatorbuis aangesloten op de roostergelijkspanning van de begrenzerbuis.

VIII. COMMUNICATIE-ONTVANGERS

1. Algemene omschrijving
a. Begrip communicatie-ontvanger
De naam communicatie-ontvanger is geen aanduiding voor een
scherp begrensde groep apparaten. In het algemeen gesproken is het
tot stand brengen van communicatie tussen twee punten in de ruimte
de voornaamste functie van vrijwel iedere radio-ontvanger, in samen
werking met een zender.
Men rekent in engere zin tot de communicatie-ontvangers de ont
vangers, die een groot frequentiegebied bestrijken, draagbaar zijn en
gebruikt worden in min of meer permanente installaties. Hieronder
vallen bv. de ontvangers in gebruik bij openbare diensten, voor het
radioverkeer met schepen of vliegtuigen, bij radionetwerken van grote
ondernemingen, politiediensten, amateurs, enz.
Het algemene type kan ook omschreven worden als een belangrijk
uitgebreide en in sommige opzichten verfijnde omroepontvanger.
b. Voornaamste karakteristieken
De voornaamste electrische en mechanische karakteristieke punten
zijn de volgende.
Superheterodyne, met enkelvoudige, een enkele maal meervoudige
frequentietransformatie; frequentiegebied gewoonlijk ca 500 kHz tot
30 MHz; sommige typen gaan door tot ruim 100 MHz. Continu afstembaai; geschikt voor ongemoduleerde telegrafie (A,), gemoduleerde tele
grafie (A2), telefonie (A3) en soms ook voor FM-signalen. Door de
steeds toenemende betekenis van de zeer hoge frequenties zijn er sinds
kort typen, die ook het gebied van 100 tot 400 MHz bestrijken. Deze
zijn ingericht zowel voor AM- als voor FM-signalen.
Aan de frequentieschaal is meestal veel zorg besteed. De selec
tiviteit is regelbaar. Gewoonlijk is er een inrichting voor storingsbegrenzing. De sterkteregeling kan uit de hand of automatisch ge
schieden. Een meetinstrument voor ruwe indicatie van de signaalsterkte
is dikwijls ook aanwezig.
De uitgang is geschikt voor een hoofdtelefoon, aansluiting op een
lijn, en in de regel ook voor een luidspreker. Soms is een kleine luid
spreker ingebouwd. Op hoge kwaliteit der weergave wordt gewoonlijk
minder nadruk gelegd dan bij een omroepontvanger; laagfrequente
tegenkoppeling treft men zelden aan. Evenals bij omroepontvangers
wordt de communicatie-ontvanger gewoonlijk in een kast opgesteld,
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maar de constructie laat meestal ook montage in een rek toe. Afmetingen
en gewicht zijn zodanig, dat het apparaat transportabel is.
In de navolgende beschrijving zijn de voornaamste schakelingen,
die in omroepontvangers voorkomen, bekend verondersteld, zodat deze
niet nader worden behandeld.
2. Belangrijkste delen
a. Afstemming
Bij vrijwel alle communicatie-ontvangers wordt veel zorg besteed aan
het verkrijgen van een nauwkeurige afstemming. Steeds is er een schaal
aanwezig, waarop voor ieder frequentiegebied de ingestelde frequentie
direct kan worden afgelezen. Uiteraard is steeds een geringe fout in
deze schalen aanwezig. Deze wordt bij het opnieuw afstemmen op
hetzelfde station belangrijk verminderd, doordat de positie van de
afstemorganen ook kan worden afgelezen op een gemeenschappelijke,
fijn verdeelde lineaire schaal. Daardoor kan deze positie nauwkeurig
worden vastgelegd, vooral wanneer deze lineaire schaal een afzonderlijk
deel van het aandrijfmechanisme vormt en bestaat uit een afzonder
lijke wijzer, die bv. tienmaal 360 graden aflegt tegen de hoofdwijzer
180 graden. Dan is het aantal delen van deze terugzoekschaal of logschaal enige duizendtallen. Om zulk een schaal effectief te doen zijn
moet de speling in de aandrijving gering zijn en mogen variaties in
de voedingsspanningen en de temperatuur, alsmede vocht, slechts
weinig invloed hebben op de frequentie van de oscillatoren.
Vele Amerikaanse apparaten hebben niet een dergelijke zeer nauw
keurige terugzoekschaal; deze is of niet aanwezig, of niet langer dan
de schalen voor de directe aflezing van de frequentie. Dan heeft men
echter enige „nauwe banden" uit het gehele frequentiegebied genomen
en deze door een bijzondere inrichting „uitgesmeerd" over de gehele
lengte van de schaal. Men noemt dit bandspreiding (Eng. bandspread)
(zie hfdst. IV.I). Als regel worden hiervoor genomen enkele der
frequentiebanden, die voor gebruik door amateurs gereserveerd zijn,
nl. 3,50—4,00; 7,00—7,10; 14,00—14,35; 21,00—21,45 en 28,00—
29,70 MHz.

Bandspreiding. Deze geschiedt meestal door aan iedere kring een
afzonderlijke variabele condensator met veel geringere capaciteit dan
de hoofdcondensator parallel te schakelen (zie ook hfdst. IV.I). Deze
afzonderlijke condensator heeft soms per compartiment meer dan een
statorpakket, bv. drie. In dat geval heeft men door omschakeling op
deze pakketten feitelijk de beschikking over drie condensatoren van
verschillende capaciteit voor de bandspreiding. De frequentiegebiedschakelaar bepaalt, welke condensator in een bepaalde stand gebruikt
wordt. De schakeling is dan als aangegeven in fig. 1. De bandspreidingscondensator heeft een afzonderlijke schaal en gewoonlijk een
afzonderlijke aandrijving. Soms kan met een mechanische koppeling
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de aandrijving van de hoofdconden
sator worden overgezet op de bandspreidingscondensator. De schaal- ?
aflezing van de hoofdafstemming o
/
geldt bij nulstand of uitgeschakeld o
£ C.5S
zijn van de bandspreidingsconden- g
sator. De aflezing van de bandspreidingsschaal geldt voor een po
sitie van de hoofdcondensator, die op
Fig. i. Schakeling voor bandde hoofdschaal staat aangegeven. Dit spreiding
met extra variabele con
systeem is niet zeer nauwkeurig, om densator; C,. hoofdcondensator;
dat bij het plaatsen van de hoofd Co. bandspreidingscondensator.
condensator in de vereiste stand
steeds een instelfout wordt gemaakt,
die vooral bij hoge frequenties wel
enige „kanalen" kan bedragen en die
JI 4
uiteraard zeer vergroot op de schaal
Cp
Cv??
X
van de gespreide band zichtbaar
wordt.
Fig. 2. Schakeling voor bandEen andere schakeling is weer spreiding met extra vaste conden
satoren Cs en Cp.
gegeven in fig. 2 en getekend in de
stand voor bandspreiding. De effec
tieve variatie van de variabele condensator Cv wordt verkleind door de
seriecondensator Cs; de positie voor de gespreide stand wordt bepaald
door Cn. Men heeft hierbij dus slechts één normale variabele conden
sator, die dan natuurlijk meerdere schalen heeft. Ook bij deze schake
ling moeten voorzorgen worden genomen tegen de invloed van vocht
en warmte (vooral het laatste) op de onderdelen van de oscillatorschakeling, die de frequentie bepalen.
De mechanische overbrenging tussen de knop van de hoofd
afstemming en de as van de variabele condensator bedraagt 50 tot 150.
Deze overbrenging is gekoppeld met de overbrenging(en) naar de
scha(a)l(en). Het mechanisme tussen knop en condensatoras bestaat
in de regel uit assen, die door tandwielen, al of niet gecombineerd
met een wormwiel, onderling zijn verbonden. Daarbij zijn speciale
maatregelen genomen om de speling op te heffen. Dit laatste is van
groot belang, in het bijzonder voor telegrafie-ontvangst, omdat daarbij
de bandbreedte klein is.
De instelling van de afstemming geschiedt gewoonlijk op het gehoor.
Bij aanwezigheid van een zg. S(trength)-meter kan, bij werken met
automatische sterkteregeling, van dit instrument gebruikt worden
gemaakt.

O

±;;

b, Selectiviteitsmiddelen
Daar het frequentiegebied van verreweg de meeste communicatieontvangers bij ongeveer 500 kHz begint, brengt dit mede, dat de
middenfrequentie lager ligt dan 500 kHz. Een gemiddelde waarde is
Radiotechniek III — 28
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450 kHz. Hoewel de amateurbanden en de professionele frequentiebanden boven 1500 kHz liggen, begint men bij ca 500 kHz om ook
het onroepgebied te bestrijken. Om nu bij de hoogste te ontvangen
frequenties nog een redelijke spiegelonderdrukking te hebben bij deze
betrekkelijk lage middenfrequentie, neemt men meestal 2 hoogfrequenttrappen, met 3 hoogfrequentkringen. De versterking van deze trappen is
betiekkelijk gering, gemiddeld ongeveer vijfvoudig per trap. Hoog
frequente bandfilters komen praclisch in dit type ontvangers niet voor.
Antennekring. De koppeling van de eerste kring met de antenne is
als regel inductief. De waarden zijn zo, dat „aangepast" is op een
voedingslijn met een impedantie, die bij de verschillende apparaten
varieert van 75 tot 500 Cl. De lage waarden hebben betrekking op
speciale kabels, voor hoogfrequente transmissie gemaakt; de hoge op
zg. open voedingslijnen of Lecher-draden. Bij gevoeligheidsmetingen met een signaalgenerator moet men een weerstand gelijk
aan de impedantie van de kabel als vervanging voor de antenne nemen.
Soms is een eenvoudige omschakeling aanwezig om van een sym
metrische op een asymmetrische schakeling over te gaan. Ook wordt
vaak een kleine trimmercondensator parallel aan de kring aangebracht,
die op de frontplaat kan worden bediend, om door de antenne ver
oorzaakte veranderingen in de kringconstanten te compenseren. Een
schema van een dergelijke antennekring is gegeven in fig. 3. De
antennekring en de eerste buis zijn in iedere ontvanger belangrijke
onderdelen, daar zij, voor een gegeven bandbreedte, de grootste te
bereiken gevoeligheid bepalen. Bij afwezigheid van zg. industriële
storingen, zoals deze veroorzaakt kunnen worden door andere electrische inrichtingen, zijn de enige begrenzende factoren de thermische
(door de temperatuur bepaalde) spanningsfluctuaties van de antenne
en de antennekring en het hageleffect van de eerste buis (zie Deel 2,
hfdst. IX). Daar de aangegeven schakeling in omroepontvangers niet
voorkomt, maar typisch is voor communicatie-ontvangers, volgt hier
een globale berekening van de maximale gevoeligheid.
Berekening van de signaal-ruisverhouding. Deze kan als volgt ge
schieden.
a. We vervangen de schakeling
volgens
fig. 3 door die van fig. 4.
prHF
L,o O L2
Hierin
stelt
eas de spanning voor,
0(0 _
die
het
gewenste
signaal opwekt
c |
in de antenne, ear de ruisspanning,
die wordt veroorzaakt door de
8
weerstand i?a van de antenne,
e2r de ruisspanning, die wordt
Fig. 3. Ingangscircuit, omschakelbaar veroorzaakt door de weerstand R2
voor symmetrische en voor asymme- van de secundaire kring en eps
trische toevoerleiding. B en D door- d soannin? over de secundaire
verbonden: symmetrische ingang; A 7 . sPannmë over ae secundaire
en B doorverbonden: asymmetrische kring ten gevolge van het gewenste
ingang.
signaal.

II Tc

U°

X
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De grootste transformatieverhouding van de antenne tot
het rooster van de eerste buis
o o
wordt verkregen als de koppelRa
o o
cj/ e9s
!L’
factor k = Mj^/LY L2 zodanig
«-.§
K)eas
o
is, dat de verliezen in de afge
o
stemde kring verdubbelen. In Wear
^ ^niLr® ■ * ^ T
dat geval is de impedantie tus
sen de klemmen i en 2 rechts
Fig. 4. Vervangingsschema voor het
ingangscircuit van fig. 3.
van deze klemmen gelijk aan de
weerstand Ra van de antenne.
_____
De transformatieverhouding van 1—2 naar 3—4 is \/Zo/*a> en het
quotiënt a = egs/ea bedraagt
(I)1

a — V2

Hierin is Zn de impedantie van de afgestemde kring; deze bedraagt
Z0 = co02 L22/R2 (behoudens een kleine te verwaarlozen correctie op L 2
ten gevolge van de aanwezigheid van de primaire kring). Daar de
kwaliteitsfactor Q van een kring gelijk is aan w0L/i? kan men ook
schrijven: Z0 = cu0 L2 Q0. Hierin is oj0 = 2 n x de resonantiefrequentie
van de kring L2 C.
b. De ruisspanning ear van de antenneweerstand i?a is p Vi?a,
waarin p een constante is voor gegeven bandbreedte en gegeven tempe
ratuur. Tussen de punten 4 en 3 geeft de antenneweerstand een ruis
spanning, die a maal zo groot is, dus a p V*a« De ruisspanning van
de weerstand R2 van de afgestemde kring bedraagt op dezelfde wijze
p \/R2; aan de punten 4—3 is deze spanning

\/*2* Om de

totale ruisspanning aan de kring, die we eT' noemen, te vinden, moet
men de afzonderlijke spanningen kwadrateren, en uit de som van deze
kwadraten de wortel nemen. De reden hiervan is, dat men de door
het geruis veroorzaakte energiehoeveelheden moet optellen. Dus:

et' = ]/(« j» V*a)2 +

VR2

)2 = p \'

L.22
<*2*a + (DO2
4*2 ‘

Subsitutie van (1) geeft
eT — P

o +

ci) o2 L22
4*2

= />V 1/2 Zo

(2)

1 De schakeling is hier als een zg. ideale transformator opgevat. Een uitgebreide
berekening bevestigt dit resultaat als men in rekening brengt, dat Ra enige
malen zo groot is als de impedantie co Lx van de primaire bij niet-afgestemde
secundaire. Dit is practisch steeds het geval.
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Dit betekent, dat de ruisspanning aan de klemmen van de kring gelijk
is aan de ruisspanning van een weerstand, waarvan de grootte V2 maal
de impedantie van de kring bedraagt, afgestemd bij open primaire.
Deze impedantie heeft, zoals bekend, het karakter van een weerstand.
c. Telt men bij deze weerstand de aequivalente ruisweerstand Raeq
op van de gebruikte buis (deze is voor ieder type buis bij de voor
geschreven instelling bekend), dan heeft men een totale weerstand
7-2 Zo + Raeq> die bepalend is voor de ruisspanning egr op het rooster.
Dus 6gr — p VV2 Zo + Raeq> waarin p weer dezelfde constante is.
Voor een willekeurige bandbreedte B en voor een temperatuur van
300° absoluut (d.i. 27 °C) wordt p = 4,05 X io~3 y/B,, zodat
egr = 4,05 X IO-3 • y'BQU Zo +i?aeq)
(3)
(B in kHz, de weerstanden in Q, egr in pV),
Voor de bandbreedte B kan men bij de gebruikelijke ontvangers
nemen de breedte voor 3 dB daling van de versterking.
d. De signaal-ruisverhouding bedraagt:
(4)
egslegr = a eas/êgr
Voor een gewenste waarde van deze verhouding is een bepaald
antennesignaal eas nodig. Deze waarde van eas noemt men de gevoelig
heid van de ontvanger voor deze bepaalde signaal-ruisverhouding.
e, Met deze formules kan men voor een gewenste signaal-ruis
verhouding de gevoeligheid berekenen, als de ruisweerstand van de
eerste buis, de constanten van de eerste kring en de antenneweerstand
bekend zijn. Zij gelden echter alleen, wanneer de antenne als een
weerstand kan worden opgevat en als de koppeling zo is, dat de ver
liezen in de kring verdubbelen. Een variatie in deze koppeling van
anderhalf maal maakt echter nog niet veel verschil.
ƒ. De impedantie, die aanwezig is tussen de klemmen van de koppel
spoel Lx bij afgestemde secundaire kring, is Zx-2 = o)Q ^1 k2 Q voor het
geval k Q » 1, bv. k2 Q = 4. In verband met het onder a gestelde
is dus:
(Oq L1 h Q — Ra
(5)
Hieruit kan men Lx berekenen, nadat men k zo heeft gekozen, dat
voldaan is aan k2 Q » 1, en verder de waarde voor k practisch te
verwezenlijken is. De waarde voor L2 is vanzelfsprekend bepaald door
het gewenste frequentiegebied. Een meer verfijnde berekening van de
signaal-ruisverhouding is te vinden in een artikel van GRISDALE
en ARMSTRONG in J. Inst. El. Eng,, 93, III, September 1946.
Voorbeeld, Voor een frequentiegebied, dat zich uitstrekt van 7 tot
16 MHz, heeft de eerste kring de volgende waarden:
Lx = 0,47 ^H; Q = 80 (gemiddelde waarde);
L2 = 1,38 pü; k = 25 %.
De weerstand van de antenne bedraagt 130 ü.
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De eerste buis is een EF 41, waarvan de ruisweerstand 7400 H
bedraagt. De bandbreedte is 6 kHz (waarbij de amplitude 3 dB is
gedaald). De gevoeligheid bij 10 MHz voor een signaal-ruisverhouding = 3 kan men als volgt berekenen.
Kringimpedantie Zo bij 10 MHz:
Z0 = (o0L0Q = 6,28 x io7 X 1,38 X io—6X 80 = 6900 Q.
Totale ruisweerstand —'7400 = 10 900 H.
Totale ruisspanning op het rooster
egr = 4,05 x io-3 V6x 10 900 = 1,04 /*V.
Voor een signaal-ruisverhouding = 3 moet de spanning op het
eerste rooster bedragen 3X1,04=3,12 //V. De signaaltransformatie
bedraagt = 1/2 VZqIRz = 0,5 y'ögoo/^o = 3,6. De gevoeligheid wordt
dus eas = 3,12/3,6 = 0,87 /<V voor ongemoduleerde signalen. Voor
gemoduleerde signalen met een gemiddelde modulatiediepte van 30 %
moet men het drievoudige rekenen; dan is dus eas = 2,6 ^V.
Hoogfrequente trappen en mengtrap. De schakeling van de hoogfrequenttrappen en de mengtrap is gewoonlijk conventioneel. Men
treft zowel schakelingen aan met triode-hexoden als met afzonderlijke
trioden als oscillator. Voor ontvangers, waarvan het frequentiegebied
zich uitstrekt tot boven 30 MHz worden trioden of penthoden als
mengbuis gebruikt. Hierbij wordt additieve menging toegepast. Fig. 5
geeft hiervan een voorbeeld. Het oscillatorsignaal wordt hierbij tussen
kathode en aarde aangebracht.
Middenfrequente kringen. De middenfrequente kringen zijn ge
woonlijk als bandfilters geschakeld, meestal als tweevoudige, soms als
viervoudige bandfilters. Het aantal m.f.-kringen bedraagt zelden meer
dan acht; zes is het meest voorkomende aantal. Een ontvangei als de
AR 88 van de RCA (zie onder 4) heeft er echter twaalf. De selectiviteit
hangt uiteraard niet alleen af van het aantal gebruikte kringen, maar
ook van hun kwaliteit. Ontvangers voor frequenties boven 30 MHz
werken met een hogere middenfrequentie; beneden 30 MHz bedraagt
de middenfrequentie bv. 450 kHz; boven 30 MHz bv. 5 MHz. De
middenfrequentversterker bevat in dit
laatste geval gewoonlijk ook meer krin
gen (bandfilteis); de bandbreedte is niet
variabel. Voor ontvangers tot 30 MHz
\y
is dit wel het geval. De verandering
van de bandbreedte geschiedt door
wijziging van de koppeling in enkele
stappen, soms gecombineerd met bijschakelen van trimmers teneinde de
door de wijziging van de koppeling ver
oorzaakte variaties in de effectieve
Fig. 5. Mengtrap.
zelfinductie of capaciteit te compen
I. oscillatorkring;
seren. Een voorbeeld van een dergelijke
II. middenfrequentkring.
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Fig. 6. Middenfrequentbandfilter met variabele bandbreedte.
De schakelaar S geeft in de stand i de smalle, in de stand 2 de brede band.
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a. Middenfrequentbandfilter met een kristal,
b. Vervangingsschema voor een kristal.

schakeling geeft fig. 6. Tussen de spoelen Lx en L2 bestaat een koppe
ling Ml2f die bij de stand 1 van de schakelaar de smalle doorlaatkromme geeft. In stand 2 wordt deze koppeling vergroot met de
koppeling M& tussen L2 en L3. Men wijzigt daarmede de bandbreedte
voor 6 dB signaalverhouding twee- tot hoogstens driemaal.
Kristalfilter. Verdere verkleining van de bandbreedte, dus vergroting
van de selectiviteit, kan men verkrijgen met behulp van een kwartskristal. Gewoonlijk gebruikt men één kristal; een enkele maal treft men
schakelingen aan met twee exemplaren. Het principe van het zg. kristalfilter is weergegeven in fig. 7. In de practijk treft men allerlei variaties op
deze schakeling aan. De wikkelingen Wx en W2 zijn doorlopend gewikkeld,
zodat de punten A en B ten opzichte van „aarde” een faseverschil van 180°
hebben. De aftakking bevindt zich gewoonlijk in het midden; nood
zakelijk is dit niet. Het kristal gedraagt zich als een zg. seriekring
met een zeer hoge kwaliteitsfactor Q = co
(zie Deel 1). Deze
bedraagt vele duizenden. De piek van de doorlaatkromme van de
schakeling ligt bij de resonantiefrequentie van de vervangingsschakeling. De impedantie van het kristal is bij die frequentie mini
maal, nl. gelijk aan Rk. Maar bij een geringe verandering van de
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frequentie stijgt deze impedantie zeer sterk, door de hoge waarde
van Q. In de bovenstaande schakeling betekent dit, dat, behalve voor
de kristalresonantiefrequentie, het kristal een zeer hoge impedantie
vertegenwoordigt tussen de punten A en E, d.w.z. voor die frequenties
is de koppeling tussen de twee kringen zeer los en alleen voor de
kristalfrequentie ontstaat een aanzienlijke koppeling. Wil nu deze
hoge impedantie van het kristal inderdaad tot uitdrukking komen in
het gedrag van de schakeling, dan is het nodig, de invloed van de
houdercapaciteit Ch te neutraliseren. Dit gebeurt door instelling van
de condensator C. Men kan daarmede bereiken, dat de spanning, die
in het punt E ontstaat door de houdercapaciteit, wordt opgeheven
door een even grote spanning met i8o° verschil in fase. Dit heeft tot
gevolg dat men alleen met het kristal te maken heeft volgens het
vervangingsschema van fig. 7b. Wanneer men niet precies compenseert,
heeft dit tot gevolg, dat er een impedantie parallel aan het kristal
blijft staan, die bij ondercompensatie het karakter van een zeer kleine
capaciteit heeft, maar bij overcompensatie het karakter van een zeer
grote zelfinductie; het vervangingsschema van het kristal tezamen
met deze impedantie is dan volgens a of b van fig. 8. Er ontstaan dus
parallelkringen. Dit betekent, dat in geval 1 tussen A en B een zeer
hoge impedantie ontstaat voor een frequentie, die iets hoger is dan de
serieresonantiefrequentie en hetzelfde gebeurt in geval b voor een
iets lagere frequentie. Bij deze frequenties is de koppeling tussen de
kringen I en II uit fig. 7a dus zeer zwak geworden; er ontstaat daar
door een piek met maximale verzwakking in de doorlaatkromme.
Deze kromme is getekend in fig. 9 voor geval b. In vele communicatieontvangers is het condensatortje C uit fig. 7a bedienbaar vanaf het
front. Men kan daarmede de plaats van het maximum instellen en dit
bij telegrafie-ontvangst benutten om het signaal van een storende
zender, die vlak bij de gewenste ligt, te drukken. De afstand tussen
/p en fs is te regelen vanaf ongeveer 1 kHz tot enkele kHz. De gehele
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Fig. 8. Vervangingsschema voor
een kristal bij onvolledige com
pensatie van de capaciteit Ch
van de kristalhouder; a. bij
ondercompensatie; b. bij over
compensatie.

fp

fs

Fig. 9. Doorlaatkromme van een kristalfilter bij overcompensatie (zie fig. 8b).
fs is de serieresonantiefrequentie van de
keten volgens fig. 7b; /p is de parallelresonantiefrequentie van de keten volgens
fig. 8b.
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instelling vereist veel zorg. De vereiste positie van het condensatortje C is door ervaring wel ongeveer bekend. Men moet echter
de afstemming zeer nauwkeurig instellen om het ongewenste signaal
in het minimum te doen vallen, terwijl met de zwever (z e onder c)
de juiste toon moet worden ingesteld. In ontvangers, waarbij men de
kristalschakeling niet als afzonderlijk selectiviteitsmiddel gebruikt, maar
deze gebruikt als een deel van de gehele inrichting voor variabele selec
tiviteit, wordt het condensatortje C niet op het front aangebracht,
maar dit wordt vast ingesteld, zó, dat men alleen de piek heeft en
het minimum dus niet aanwezig is. Hierbij is dus de houdercapaciteit
precies gecompenseerd, zoals boven is uiteengezet.
Berekening van het kristal filter. Voor de berekening van de met de
schakeling van fig. 7 te bereiken bandbreedte en versterking moet
men de gegevens van het te gebruiken kristal weten. Het kristal wordt
daarbij opgevat volgens het in fig. 7b getekende vervangingsschema.
Daar de bandbreedte gering is t.o.v. die, welke met een gewone kring
wordt bereikt (dit is het doel van het kristalfilter), kan men rekenen,
dat de kringen I en II tussen A en B en tussen E en D een weer
stand vertegenwoordigen. Deze kringen zijn afgestemd op de serieresonantiefrequentie fs van het kristal. Stel, dat de impedantie van
de kring I in resonantie Ri bedraagt. Is de transformatie naar de
wikkeling Wi een factor p naar beneden, dan is de impedantie tussen
het punt A en de aftakking gelijk aan Rilp2. Evenzo is de impedantie
tussen E en D in kring II te stellen op Rnlq2. Men kan nu de schake
ling van fig. 7 vervangen door fig. 10. De stroomkring FAED is op
te vatten als een kring, die voor de frequentie /s in resonantie is.
De kwaliteitsfactor Qe van deze kring is
Qe =

ft>s £k

RiIp2 + Rnlq2 + Rk

(6)

Neemt men de kringen en de aftakkingen gelijk en stelt men Ri =
= Ril — R0 en p = q = n, dan wordt deze uitdrukking
q_____

Lk ____

(7)

Ve_ 2i?oM2 + i?k’

Met behulp van (6) of (7) is de bandbreedte, die met het kristal wordt
verkregen, te berekenen. Aannemende, dat de gebruikte buizen penthoden zijn, is 7a = S £gl. (S = de steilheid.) In de vervangingsschakeling van fig. 10 moet wegens
—- la
Rk
Ck
Lk
de transformatie p naar beneden de
IH5 stroom p maal zo groot worden ge
nomen. De spanning in punt A be
Ri/o2
draagt
O

Fig. 10. Vervangingsschema voor
een kristalfilter volgens fig. 7a.

o r.
p

(Rk-i- Rnlq2) Ril P2
el Ril P2 + Ru/q2 + Rk
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De spanning in punt E is

oF
p

(Rk + Rntq2)R\lp2
Ruig2 _
s' Rilp2+ Rulq2 + Rk Rk + Rnlq2

(Rllp2)(Rlllq2)

_______ fllflll_____ _
gl Riq2 + Rnp2 + p2qzRk
De spanning op het volgende rooster, isg2, is q maal zo groot als de
spanning in punt E, zodat de versterking wordt
Egz
RlRll
pqS
(8)
£gi
Riq2 + Rlip2 + p2q2 Rk
Neemt men weer de kringen en aftakkingen gelijk, dan wordt de ver
sterking
Eg2 _
n2 S Ro2_
Ro2
(9)
Ëgi ~ 2 n2 Ro -f- n4 Rk ~ 2 Ro + n2 Rk
Voorbeeld. Stel de middenfrequentie van een ontvanger met kristalfilter bedraagt 450 kHz; de resonantiefrequentie fs van het kristal is
dus eveneens bij 450 kHz gelegd. Veronderstel verder, dat de kristalconstanten zijn Qk = 10 000 en Lk = 5,0 H; de weerstand van het
kristal is dan
=pSE

gl Rllp2 + Rulq2 + Rk

Rk =

C0S Lk

= pS E

2 x 450 x io3x —
5 d = 1400 n.

io4
Qk
De kringen I en II worden aan elkaar gelijk genomen. De zelfinductie
bedraagt 790 ^H (de totale afstemcapaciteit is daarbij 160 pF); de
effectieve kwaliteitsfactor Qk bedraagt 80. De transformatieverhouding
n is zeven.
De weerstand R0 wordt dan 2 ?rX450X io3X 790 X io~6X 80 Q. =
= i78xio3D. De term RJn2 wordt 178 X io3/49 = 3,6X io3. De
effectieve kwaliteit van de kristalschakeling volgens form. (7) is
2 Ti X 450 X io3x 5
= 1640.
e 2X 3,6x io3 4- 14X io3
De effectieve kwaliteitsfactor van het kristal is door de koppeling
aan de kringen dus gereduceerd in een verhouding -° 000
6,1. Om
1640
nu de bandbreedten te berekenen voor tweevoudige, respectievelijke
io-voudige verzwakking van het signaal wordt gebruik gemaakt van de
bekende formule a = V1 + p2 Q2* Hierin is a de verkregen ver
zwakking, Q de effectieve kwaliteitsfactor en v de dubbele procentuele
verstemming. Oplossing van v geeft
______
/ 2
a2 — 1
v=

| / — q2J ; de bandbreedte B wordt B = f v = ƒ |

Q2

= ~ \'a2 — 1, waarbij/de resonantiefrequentie voorstelt.

~
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Voor tweevoudige verzwakking is
p _ 450
—7 450 X 1,73 _
■°2 — 1640 v 4
1 = 1640 —
= 0,48 kHz.
Voor tienvoudige verzwakking is
450
Vioo— 1 = 2,7 kHz.
^10
1640

Op deze wijze is de in fig. n ge
tekende doorlaatkromme bere
Fig. 11. Doorlaatkromme van een kend. De versterking bedraagt
kristalfilter bij volledige compensatie. volgens form. (9) bij een steilheid
5 = 2,0 mA/V
2 X I O3 X 1782 X IO6
_ 2 X 3>i6 X io4
I49*
356 + 69
2 X 178 X IO3 + 49X 1,4X IO3
450 kHz

Dit getal is in de meeste gevallen voor de practijk te hoog; men zal
dan de anode van de voorgaande buis en het rooster van de volgende
aansluiten op aftakkingen aan de knngspoelen. Voor deze berekeningen
maakt dit geen verschil. Alleen de effectieve kwaliteit van de kringen
kan hierdoor toenemen. Uit de gegeven uiteenzetting blijkt, dat men
door verplaatsing van de aftakking E of door demping van de kring II of
van beide kringen verschillende breedten kan verkrijgen. Ook wordt daar
toe verstemming van de kringen I en II in tegengestelde zin toegepast.
Voor de breedste standen wordt het kristal uitgeschakeld; men gaat dan
over op de regeling van de bandfilters, zoals hiervoor is aangeduid.
Voor ongemoduleerde telegrafie kan men met de door middel van een
kristal verkrijgbare zeer scherpe kromme (bv. 1,0 kHz breedte voor tien
voudige verzwakking) zg. „single-signal”-ontvangst verkrijgen. Men
verstaat hieronder de toestand, waarbij het laagfrequente spiegelsignaal,
dat bv. voor een met de zwever ingestelde toon van 1000 Hz op een
afstand van 2 kHz ligt, voldoende verzwakt is. Zodoende wordt storing
door een telegrafiestation op 2 kHz afstand voorkomen.
Toonfilter. Voor ongemoduleerde telegrafie wordt als scherp selectie
middel ook het zg. toonfilter toegepast; dit komt echter vrijwel uit
sluitend in Europese apparaten voor. Men verstaat hieronder een
schakeling, die aan de doorlaatkarakteristiek van het laagfrequente
gedeelte van de ontvanger een sterk gepiekt karakter geeft. Normaal
is de doorlaatkarakteristiek vrijwel vlak vanaf ca 100 Hz tot ca
10 000 Hz. Door inschakelen van een of twee kringen, die gewoonlijk
op 1000 Hz zijn afgestemd, verkrijgt men een piek bij die frequentie.
Een voorbeeld van een dergelijke schakeling is gegeven in fig. 12.
Bij juiste waarden van de weerstanden is de versterking voor beide
standen van de schakelaar dezelfde. Voor een tempo tot 30 woorden/
minuut (ca 25 baud) kan de effectieve kwaliteitsfactor Q van deze
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kring 15 bedragen. Bij grotere
• 1
scherpte wordt de aanlooptijd
's
van de kring merkbaar als zg.
doorklinken van de tekens. Een
toonfilter geeft geen bescher
ming tegen een laagfrequent
spiegelsignaal, maar overigens
doet het niet veel onder voor
een kristalfilter in het m.f.deel. Men kan ongeveer het
zelfde effect ook bereiken door Fig. 12. Schakeling van een toonfilter.
gebruik van tegenkoppeling in De kring L C is afgestemd op 1000 Hz.
S kan het toonfilter
de l.f.-versterker. Met behulp Met de schakelaar
worden uitgeschakeld.
van een netwerk, samengesteld
uit weerstanden en capaci
teiten, kan men bereiken, dat de desbetreffende buis sterk tegengekoppeld is (d.w.z. weinig versterkt) voor alle frequenties, behalve
voor de gewenste piekfrequentie.
De inrichtingen voor storingsonderdrukking (Eng.: noise limiters)
kan men ook tot de selectiviteitsmiddelen rekenen. Deze zijn echter
beter als onderdeel van de demodulatie-inrichting te beschouwen,
zodat zij bij dit laatste punt worden behandeld.

^ \i-

üi

c. Demodulatie-(detectiè-)schakelingen
Aan de uitgang van de m.f.-versterker kunnen vier verschillende
typen signalen aanwezig zijn, nl. telefoniesignalen met amplitude modulatie (type A3), telefoniesignalen met frequentiemodulatie (type
F3), gemoduleerde telegrafiesignalen (type A2) of ongemoduleerde
telegrafie (Aj). De A2- en A3-signalen worden op de gebruikelijke
manier met een diode gedemoduleerd.
Verwerking van A^signalen. De verwerking van Arsignalen vereist
een hulpsignaal met een frequentie gelijk aan de middenfrequentie ver
meerderd of verminderd met een bedrag gelijk aan de na detectie
gewenste geluidsfrequentie. Dit hulpsignaal wordt opgewekt door een
afzonderlijke oscillator, zwevingsoscillator (Eng.: beat-frequency oscillator) genoemd, en samen met het signaal aan de diode toegevoerd.
De beide signalen zijn samen op te vatten als een enkelzijbandsignaal,
waarbij de van de zwevingsoscillator afkomstige spanning als draaggolf fungeert. Bij de detectie in de diode is het dan ook gewenst, dat
de van de zwevingsoscillator afkomstige spanning enige malen zo
groot is als het uit de m.f.-versterker komende signaal om ernstige
vervorming (onzuivere, niet-sinusvormige toon) te vermijden. De ge
vormde laagfrequente amplitude kan nooit groter zijn dan de kleinste
van de twee op de diode aanwezige spanningen. Wanneer dan ook
het signaal uit de m.f.-versterker groter wordt dan het signaal, dat
van de zwevingsoscillator komt, wordt de gevormde laagfrequente
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amplitude begrensd tot een bedrag, dat iets kleiner is dan de door die
oscillator geleverde amplitude. Zwevingsoscillator en laatste kring van
de m.f.-versterker zijn aan elkaar gekoppeld doordat beide aan de
diode zijn verbonden. Deze onbedoelde maar onvermijdelijke koppe
ling moet gering zijn, omdat anders automatische synchronisatie van
de oscillator met het binnenkomende signaal plaats vindt. Dan zou
men slechts hoge tonen of in het geheel geen hoorbare tonen kunnen
instellen wanneer men de ontvanger op een signaal afstemt. Een veel
toegepaste schakeling geeft fig. 13. De kring O van de zwevings
oscillator wordt met een zeer kleine condensator C gekoppeld met het
rooster van de laatste m.f.-buis. Het signaalniveau is in het punt P
enige tientallen malen lager dan op de detector, nl. van de orde van
50 mV. De spanning over de kring van de oscillator is van de orde
van 10 V, zodat de koppeling zeer los kan zijn (dus de condensator C
zeer klem). Het signaal van de zwevingsoscillator wordt mede ver
sterkt in de laatste trap. Wanneer bij telegrafie-ontvangst gebruik
wordt gemaakt van automatische sterkteregeling moet de verdere
schakeling zo zijn, dat dit van de oscillator afkomstige signaal na
gelijkrichting de regelspanning niet in werking zet, omdat dan de
ontvanger voor zwakke sig
nalen geblokkeerd kan worden.
Een schakeling, waarbij hier
voor geen gevaar bestaat, geeft
fig. 14. Hierbij staan laatste
m.f.-kring, diode en koppel
spoel in serie. Bij goede dimensionnering staan de beide span
ningen vrijwel geheel over de
diode, en daar deze de koppelFig. 13. Koppeling van een zwevings impedantie vormt is de resul
oscillator met een middenfrequentbuis.
O is de kring van de zwevingsoscillator; terende koppeling tussen laatste
de overige kringen zijn middenfrequent- kring en oscillatorkring gering.
kringen. 1 is de laatste middenfrequent Men kan dan een eventuele ge
buis; 2 is de diodedetector.
lijkrichting voor automatische
sterkteregeling zonder bezwaar
met een afzonderlijke diode
op de laatste m.f.-kring aan
sluiten.
De zwevingsoscillator kan op
twee manieren de goede wero
king van de ontvanger storen.
«L De grondfrequentie valt in de
P T doorlaatkromme van de middenfrequentversterker; om de
genoemde blokkering te
reeds
Fig. 14. Serieschakeling van diode,
vermijden moet iedere andere
laatste middenfrequentkring en
koppeling dan de bedoelde met
zwevingsoscillator.
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Fig. 15. Schakeling voor storingsbegrenzing. Met de
schakelaar S kan de begrenzing worden uitgeschakeld;
stand 1 met begrenzing; stand 2 zonder begrenzing.

deze versterker worden vermeden. In de tweede plaats vallen de
harmonischen van de zwevingsoscillator gewoonlijk voor een groot
deel in het frequentiegebied, dat met de ontvanger kan worden ont
vangen. Deze kunnen hoorbaar worden als fluitjes, zelfs zonder dat
een signaal op de antenne aanwezig is. Dus moet ook koppeling met
het hoogfrequentgedeelte en vooral met de antennekring worden ver
meden, terwijl de amplitude der harmonischen zo klein mogelijk moet
zijn. Een en ander vereist een zorgvuldige electrische constructie en
een geschikte plaats op het chassis.
Storingsbegrenzing. In vele communicatie-ontvangers is in combi
natie met de detectieschakeling voor in amplitude gemoduleerde of
ongemoduleerde signalen een inrichting voor storingsbegrenzing aan
gebracht. Deze schakelingen hebben alleen een belangrijk effect voor
storingen, waarvan het spectrum uit pieken van korte duur bestaat,
zoals bv. de storingen, die veroorzaakt worden door het ontstekings
mechanisme van explosiemotoren of door schakelmanipulaties in elec
trische apparaten. Men kan deze storingen opvatten als een parasitaire
modulatie van het ontvangen signaal. De schakelingen voor onder
drukking zijn nu zo, dat, wanneer de momentele waarde van de storingsmodulatie groter wordt dan de gewenste modulatie, de verbinding naar
het laagfrequentgedeelte van het apparaat even wordt onderbroken.
Gewoonlijk is de schakeling alleen geschikt voor de onderdrukking
van positieve pieken (waarbij dus het signaal toeneemt). Fig. 15 geeft
een voorbeeld van een dergelijke schakeling. De gelijkrichting van
het m.f.-signaal vindt plaats in Dv Het laagfrequente resultaat wordt
afgenomen van het punt Q en in de getekende stand van de schakelaar
toegevoerd aan de potentiometer R5 via de diode D2. Deze is ge
leidend door de gelijkspanning, die door de werking van Dx ontstaat
over Rv De tijdconstante van de combinatie R3 en Cl is vrij groot
(50 è 100 millisecunde), zodat punt P, dat de gemiddelde potentiaal
van de contactarm van Ri aanneemt, bij een plotselinge verandering
van de spanning over Rx en R2 ten gevolge van een storingspiek, de
genoemde potentiaal nog even behoudt. Laagfrequente spanning op de
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contactarm van R1 wordt door de grote waarde van C1 niet door
gegeven. Wordt nu door een piek de potentiaal van het punt Q hoger
dan tevoren de potentiaal van het contact Rlf dan vloeit geen stroom
meer door D2, zodat de verbinding met Rb een moment verbroken is.
Dit duurt totdat de condensator Q via R3 weer is geladen tot de
potentiaal van de contactarm van /?,. De zeer korte onderbreking is
minder hinderlijk dan de storing. De instelling van Rx bepaalt de
modulatiediepte waarboven de begrenzer gaat werken. Voor R1 (in
geschakelde gedeelte) = 0,5 R2 is dit 50 %. Ook een bedoelde modu
latie boven dit bedrag (bv. muziek) doet de diode D2 niet geleidend
worden; er ontstaat dan vervorming. Men kan de werking nog ver
beteren door een derde diode D3 aan te brengen; deze maakt de actie
van Do sneller doordat D3 belet, dat het punt Sj negatief wordt t.o.v. P.
De practische waarde van deze schakelingen is betrekkelijk gering. Zo
als reeds is opgemerkt werken zij niet voor alle typen storingen, terwijl
bovendien de storingsmodulatiediepte hoogstens gereduceerd kan wor
den tot de grootste waarde van de bedoelde modulatie, daar anders
ernstige vervorming optreedt.
Demodulatie van in frequentie gemoduleerde signalen (aanduiding Ff).
Zoals in alle ontvangers voor F3 wordt vóór de eigenlijke demodulatie
een begrenzer toegepast, die bij veranderlijke amplitude aan de ingang
de afgegeven spanning vrijwel constant houdt. Men bereikt hiermede
twee effecten: storingen, die het karakter hebben van een amplitudemodulatie, met inbegrip van ruisstoringen, worden sterk onderdrukt
en variaties, die het gevolg zijn van fading, worden eveneens groten
deels opgeheven. Dit laatste betekent niet, dat ook de zg. selectieve
fading geheel zou worden opgeheven. Daarbij kan een deel der compo
nenten van het signaal, bv. een zij band, geheel wegvallen, en daar
tegen helpt ook de begrenzer niet. Vanzelfsprekend gaat het effect
van deze begrenzing verloren als het aankomend signaal te zwak
wordt om de begrenzer geheel in werking te doen treden. Voor een
goede werking is een ingangsniveau van enige volts nodig; daarom
bedraagt voor FM het aantal m.f.-trappen een of twee meer dan voor
AM-signalen. Voor het verkrijgen van een zeer effectieve begrenzing
past men dikwijls twee begrenzertrappen toe. Wanneer een ontvanger
is ingericht voor FM zowel als voor AM, zijn twee ketens van middenfrequenttransformatoren aanwezig, die of omgeschakeld worden of per
trap in serie geschakeld zijn.
Voor verdere bijzonderheden over FM-ontvangers zij verwezen naar
hfdst. V en hfdst. VII.C en D.
d. Gevoeligheidsregeling
Bij vrijwel alle omroepontvangers vindt de regeling der gevoeligheid
alleen automatisch plaats met behulp van een spanning, die door
gelijkrichting van het middenfrequentsignaal wordt verkregen. In het
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regelcircuit is daarbij de tijdconstante klein, ongeveer 200 millisecunde,
d.w.z. de regelspanning volgt vrijwel zonder vertraging de variaties
van het middenfrequente niveau. Een dergelijke schakeling is ook
bijna altijd in een communicatie-ontvanger aanwezig, echter met
enige verschilpunten.
Om ook bij ontvangst van Arsignalen (telegrafie) automatische
regeling te kunnen gebruiken heeft men de tijdconstante vergroot.
Meestal is een vaste waarde van ca 1 seconde aanwezig, soms ook meer
omschakelbare waarden. Een te kleine waarde doet tijdens de spaties
het achtergrondgeruis hinderlijk toenemen en de tekens (punten en
strepen) zetten met een klap in; een te grote waarde maakt de rege
ling zo traag, dat snelle veranderingen in de signaalsterkte door de
regelspanning niet kunnen worden gevolgd. Het effect hangt dus af
van de verhouding van de seinsnelheid tot de snelheid van de fading,
en verder ook van de verhouding van de gemiddelde signaalsterkte tot
de diepte van de fading. Men streeft naar een zeer effectieve regeling.
Daarom worden zoveel mogelijk buizen geregeld, terwijl soms de
regelspanning met een afzonderlijke buis eerst wordt versterkt (zg.
gelijkstroomversterker; zie ook hfdst. IV.J.4.e). De mengbuis wordt
echter niet medegeregeld, omdat bij de regeling de effectieve capaciteit
der electroden, in het bijzonder die tussen het stuurrooster en de katho
de, verandert. Door de koppeling van de mengbuis met de h.f.-oscillator zou deze verandering ook een wijziging van de oscillatorfrequentie
veroorzaken en dit zou merkbaar zijn als een verandering in toonhoogte
van een ingesteld telegrafiesignaal. Bij gebruik van automatische
regeling wordt het gewenste uitgangsniveau op de algemeen gebruike
lijke wijze met de hand ingesteld door een potentiometer, die is gescha
keld tussen de diode en de eerste laagfrequentversterkerbuis. (In Ame
rikaanse apparaten aangeduid met „volume".) Er is echter ook steeds een
handregeling aanwezig (Eng.: sensitivity control), waarbij voor rege
ling gebruik wordt gemaakt van een spanning, die afgeleid is van de
gelijkstroomvoeding van de ontvanger. Meestal wordt een potentio
meter in serie met de verbinding naar de negatieve pool van de anode voeding gebruikt; men regelt de gelijkspanning op de stuurroosters.
Er wordt ook wel eens geregeld in de kathodeleidingen, die daartoe
via een gemeenschappelijke variabele weerstand met het chassis zijn
verbonden. Tijdens het regelen wordt de stroom door deze weerstand
spoedig zeer klein; voor een groot regelgebied voert men daarom
bovendien een constante stroom door deze weerstand, die verkregen
wordt uit het voedingsgedeelte. Dit kost dus extra stroom en boven
dien kan deze schakeling aanleiding geven tot kraken tijdens de in
stelling, daar de contactarm stroom voert.
Handregeling en automatische regeling. Er zijn verschillende schake
lingen in gebruik voor de samenwerking van hand- en automatische
regeling. Gewoonlijk is daarin een schakelaar aanwezig met twee stan
den. Deze geeft dan twee mogelijkheden; in één stand werkt de auto
matische regeling zowel als de handregeling; in de andere stand werkt
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de handregeling alleen.
Hiervan is een voorbeeld
gegeven in fig. 16. De
combinatie R3 en C2 dient
Rs=
als filter contra de mid+
rUlT—
denfrequente spanning;
/?! en R3 in combinatie
met Co bepalen de tijd
S.R '
constante van de regeling.
In de getekende stand
Fig. 16. Combinatie van automatische sterkte- van de schakelaar SR
regeling en handregeling.
heeft men een combi
natie van beide rege
lingen. De automatische
regeling werkt, maar men
kan ook met de potentiometer van de handrege
R3
OTlP-i r?
3
ling R.i de versterking
o
o
\SRI n
&
regelen. Men verkrijgt
R5
daardoor
verschillende
r^\T-+ „karakteristieken" voor
R,
de automatische regeling.
Naarmate R4 meer span
Re
ning afgeeft begint de
-----OAj
regeling bij groter sig
Fig. 17. Combinatie van automatische sterkte- naalsterkte. Dit effect
wordt bovendien vergroot,
regeling en handregeling, geschikt voor in
stelling van de maximale gevoeligheid.
doordat deze spanning
ook werkt als uitstelspanning voor de diode, zoals uit het schema blijkt, Men zal daarom
gewoonlijk R4 in de stand voor maximale gevoeligheid plaatsen; dan
wordt geen spanning gegeven en dan is de automatische regeling het
meest effectief. Het door de luidspreker of de telefoon afgegeven ver
mogen wordt geregeld met de boven reeds genoemde potentiometer
voor de eerste laagfrequentbuis, de zg. sterkteregelaar (in fig. 16 niet
getekend).
Wanneer men nu de schakelaar SR sluit heeft men de automatische
regeling buiten werking gesteld. De totale versterking van de ont
vanger hangt nu niet meer af van de sterkte van het binnenkomende
signaal, maar alleen van de stand van de potentiometer i?4 en van die
van de sterkteregelaar. Men mag deze beiden niet in iedere willekeurige
stand ten opzichte van elkaar plaatsen, maar men moet rekening
houden met de sterkte van het te ontvangen signaal.
Bij zwakke signalen verkrijgt men de beste signaal-ruisverhouding
als men R4 in de stand voor de grootste gevoeligheid plaatst, en regelt
met de sterkteregelaar. Bij sterke signalen regelt men dan verder
terug bij R4. Zou men i?4 laten staan, dan zou de laatste m.f.-buis
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overbelast worden. Bij telegrafiesignalen treden in dat geval scherpe
klikken op; bij telefonie ontstaat vervorming.
Een variant op de schakeling van fig. 16 is gegeven in fig. 17. De
diode Dx geeft de spanning voor de automatische regeling (het punt B
wordt op de bekende wijze met de roosters der te regelen buizen
verbonden); R3 is verscheidene malen zo groot als R^ Staat nu de
schakelaar SR open, dan werkt de automatische regeling. Een met
ingestelde spanning van de handregeling wordt doorgegeven aan de
roosters, wanneer deze spanning groter is dan de in punt B aanwezige
spanning, die afkomstig is van de gelijkrichting in Dx. In deze situatie
is nl. de anode van D2 minder negatief dan de kathode, zodat deze
buis geleidend is. Er ontstaat daarbij over Rl geen noemenswaardige
spanning, die als extra uitstelspanning voor Dx zou werken. In tegen
stelling met de schakeling van fig. 16 bereikt men hiermede, dat de
productie van de „automatische" regelspanning door de actie van de
handregeling niet wordt geblokkeerd. De handregeling wijzigt alleen
de versterking, die beschikbaar is om de automatische regeling te
doen beginnen, dus de signaalsterkte, waarbij deze inzet. Men kan op
deze wijze de maximale gevoeligheid van de ontvanger verminderen.
Bij voldoende signaalsterkte is dit bij vele communicaties een voordeel,
daar hierdoor tijdens pauzen in de transmissie ruisen en storingen
niet hoorbaar zijn. De automatische regeling zet in bij een iets grotere
sterkte, omdat de totale versterking tussen de antenne en de diode Dx
verminderd is, maar zij blijft verder onaangetast. Bij gesloten schake
laar heeft men zuivere handregeling.
Sterktemeter. Vele ontvangers zijn voorzien van een zg. S(terkte)meter; de aanwijzing van dit instrument is een ruwe maat voor de
sterkte van het ontvangen signaal. Deze meter wijst de verandering
van de anodestroom (of kathodestroom) van een of meer geregelde
buizen aan. Als regel kan de meter voor de signaalsterkte „nul" op een
vast punt van de schaal worden ingesteld met behulp van een shunt of
soms van een compensatieschakeling. De schaal wordt geijkt in decibells
boven een beginwaarde (bv. boven een e.m.k. van 1 fiV in de antenne)
of in de zg. S-schaal. Een voorbeeld van een dergelijke schakeling is
in fig. 18 gegeven. Bij afwezigheid van
een signaal wordt met R de meter in
gesteld op volle uitslag. Bij regeling
daalt de spanning over R en de uitslag
wordt minder. Het nulpunt legt men
hier bij voorkeur rechts op de schaal,
zodat bij toenemende sterkte de wijzer
naar rechts beweegt. Fig. 19 geeft een
X
schakeling met de meter in de kathode+
leiding. Bij afwezigheid van een sig
Fig.
18.
Schakeling
een
naal is de spanning over Rl maximaal. sterktemeter (S-meter)van
in de
Met R2 regelt men tot de stroom door anodeleiding van een geregelde
de meter nul is. Bij regeling van de
buis.
Radiotechniek III — 29
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buizen daalt de spanning over
en de meter vertoont een uitslag.
Met R3 kan worden gezorgd, dat
bij maximaal signaal de volle uit
slag wordt bereikt. De variabele
weerstanden i?2 en R3 worden in
de regel éénmaal ingesteld.
e. Uitgangsschakeling
De eindbuis is gewoonlijk een
penthode van betrekkelijk gering
vermogen, enkele watts; soms
ook een triode of kleine penthode,
alleen bedoeld om een paar hoofdtelefoons te voeden. Als regel heeft
de uitgangstransformator een wikkeling voor een luidspreker en een
tweede wikkeling voor een zg. lageweerstand-telefoon met een impe
dantie van ca 600 D. Soms is een klein type luidspreker ingebouwd;
in het andere geval wordt deze op daartoe aangebrachte klemmen
aangesloten. Voor de telefoons zijn meestal concentrische contactbussen, zg. „jacks", aangebracht, die contactveren hebben, welke door
het insteken van de telefoonklink een weerstand parallel aan de telefoon
zetten, voor het geval een grote eindbuis wordt gebruikt. Het grootste
deel van de stroom vloeit dan door deze weerstand. Tevens wordt
daarbij de luidspreker uitgeschakeld. Een en ander kan natuurlijk ook
met een schakelaar geschieden. Eveneens zijn vaak klemmen aangebracht, waardoor de wikkeling voor de telefoon of een afzonderlijke
wikkeling kan worden aangesloten op een uitgaande lijn. Tussen de
diodeschakeling en het rooster van de eindbuis is minstens één versterkbuis aanwezig. Tussen deze buis en de eindbuis bevindt zich
eventueel een toonfilter, zie onder 2.b. Een enkele maal kan men met
een eenvoudig netwerk ook de frequentiekarakteristiek van de weerstandkoppeling tussen beide buizen regelen. De in het apparaat ge
produceerde spanning voor automatische regeling is meestal naar een
klem gevoerd om met twee of drie gelijke ontvangers gezamenlijk zg.
meerpuntsontvangst (diversity-reception) mogelijk te maken. De des
betreffende klem wordt dan op de drie ontvangers, waarvan de antennes
op verschillende plaatsen zijn opgesteld, doorverbonden. De opzet
hiervan is, dat het apparaat, dat het sterkste signaal ontvangt, de
andere min of meer dichtdrukt. Dit geschiedt om de invloed van de
fading, vooral op de vervorming, te verminderen. Tenslotte is meestal
een voorziening getroffen om, bij samenwerking met een zender in
hetzelfde station, via de sleutel van die zender of via een schakelaar
de ontvangst tijdens het zenden te stoppen. Hierbij wordt of de anodespanning afgeschakeld, of de buizen worden sterk teruggeregeld door
een extra gemeenschappelijke kathodeweerstand. Het laatste proces is
bekend onder de Engelse benaming „desensitising”.
Fig. 19. Schakeling van een S-meter
in de gemeenschappelijke kathodeleiding der geregelde buizen.
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ƒ. Voeding
De voeding van een communicatie-ontvanger geschiedt gewoonlijk uit
een wisselstroom net op dezelfde wijze als bij omroepontvangers (zie
hfdst. IV. M). Het voedingsgedeelte bestaat dan uit een transformator,
die het vermogen voor de gloeidraden levert, benevens de spanningen
voor een dubbelfasige gelijkrichter. De verkregen gelijkspanning
wordt op de gebruikelijke manier afgevlakt. Het voedingsgedeelte is
meestal ingebouwd; een enkele maal is het als een afzonderlijk apparaat
uitgevoerd. De meeste ontvangers zijn met behulp van een omschakelinrichting ook ingericht voor voeding door batterijen voor h’t geval
een netaansluiting niet aanwezig is. Bij batterijvoeding wordt voor het
verkrijgen van de anodespanningen gewoonlijk gebruik gemaakt van
een trilleromvormer of van een roterende omvormer.
Afvlakking met neonbuis. Zoals bekend hangt de frequentie van een
oscillator enigszins af van de voedingsspanningen, in het bijzonder
van de anodespanning. Daarom wordt deze spanning vaak betrokken
via een neonafvlakking, waarvan de schakeling is aangegeven in fig. 20.
Men gebruikt een voor dit doel geconstrueerde neonbuis, waarvan de
spanning aan de electroden slechts zeer weinig verandert met de
stroom door de buis (binnen een zeker stroominterval, dat het regelgebied van de buis vormt). Deze zg. neonstabilisatiebuizen worden
voor verschillende grootten van het regelgebied gemaakt. De werking
hangt af van de grootte van de inwendige weerstand van de buis, d.i.
dE/dl. Deze bedraagt 100 tot 500 f2.
In fig. 21 is Rs de serie weerstand,
de weerstand van de belasting
(bv. een oscillatorschakeling), E de
c
spanning, waarvan wordt uitgegaan
en En de spanning aan de neonbuis.
/T\
Uit E = (/n + Jb) Rs + En volgt
door differentiëren
A
dE
Fig. 20. Spanningsstabilisatie met
dlb
dln
=-=RsdEn
neonbuis. De niet-constante span
+ Rs dEn + 1.
dEn
ning wordt aangesloten tussen A
en B; de spanning tussen A en C
Nu is
het omgekeerde van de
is constant.
ahn
^Rs

inwendige weerstand van de buis,
dus gelijk 1 /i?n.
„
• dlb
Evenzo
is
gelijk aan i/Z?b»
dEn
Dit ingevuld geeft:
dE
Ks , *3
dEn~^
Rn Rb

E

En ('p)l'n
Fig. 21. Vervangingsschema van
de schakeling voor spannings
stabilisatie met neonbuis.
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Voor een practisch geval is E = 250 V; En (gemiddelde waarde) =
= 150 V, 7n = 10 mA, /b = 5 mA, Rn = 200 D, Rs = 6800 Q,
150 V
Rb = 5 mA = 30 000 D.
Voor deze waarden is
dE
6800
6800
I -f 34 + 0,22= 35,2.
dEn~I+ 200
— + 30 000
Dat wil dus zeggen, dat, als dEn — 1 bedraagt, de waarde van dE
35,2 is. M.a.w. de extra afvlakking door de neonbuis is hier vijfendertigvoudig. Uit dit voorbeeld blijkt verder, dat de verkregen af
vlakking practisch gelijk is aan Rs/RnTenslotte de opmerking, dat men een neonbuis nooit zonder serieweerstand op een spanningsbron mag aansluiten, daar in dit geval de
stroom een zeer hoge waarde aanneemt, waardoor de buis beschadigd
wordt.
7. Gemiddelde electrische waarden
Voor het meest voorkomende type, waarvan het frequentiegebied tot
30 MHz gaat, volgen hier de gemiddelde waarden van de gevoeligheid
en de selectiviteit. De meting van deze grootheden wordt behandeld
in Deel 7. In het artikel van de Engelse auteurs Bray en Lowry, dat
in de literatuuropgave aan het einde van dit hoofdstuk is vermeld,
vindt men een uitgebreide beschrijving van metingen, die aan een
communicatie-ontvanger kunnen worden verricht.
a. Gevoeligheid
Als maat voor de gevoeligheid geldt het signaal (de e.m.k.) in de
antenne, waarbij in de uitgangsimpedantie (telefoon, luidspreker, vervangingsweerstand) een vermogen bij een bepaalde signaal-tuisverhouding wordt afgegeven. De grootte van dit vermogen hangt voor
een gegeven signaal-ruisverhouding verder alleen af van de ingestelde
versterking. Is deze toereikend, dan kan ieder gewenst uitgangsvermogen worden ingesteld. Daar bij een goed geconstrueerde ontvanger
de maximale versterking voldoende is, kan worden volstaan met opgave
van het signaal in de antenne (uitgedrukt in ywV) bij een bepaalde
signaal-ruisverhouding. Als normaal uitgangsvermogen wordt voor
hoofdtelefoons meestal 1 mW genomen. Voor de signaal-ruisverhouding
signaal -f ruis
. Is es de signaalmeet men strikt genomen het quotiënt
ruis
spanning en eT de ruisspanning, dan is de verhouding, die men meet,
en die we verder de signaal-ruisverhouding zullen noemen,

Tussen 1,5 MHz en 30 MHz bedraagt de gevoeligheid voor onge
moduleerde signalen 0,5 tot 2
voor een signaal-ruisverhouding van
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io dB. Dit geldt voor een gemiddelde waarde van de bandbreedte,
nl. ca 5 kHz voor 6 dB verzwakking, waarbij bij hogere frequenties
grotere getallen voorkomen. Voor telefoniesignalen met een gemiddelde
modulatiediepte van 30 % worden de getallen 3 maal zo groot.
b. Selectiviteit
Als maat voor de selectiviteit geldt de breedte van de doorlaatkromme
voor een bepaalde verzwakking. Daar, zoals tevoren reeds gezegd
werd, de selectiviteit in de regel variabel is, wordt hier volstaan met
de vermelding van de uiterste waarden van de „breedte aan de top”,
dit is de breedte voor tweevoudige verzwakking van het signaal (6 dB),
die in de practijk voorkomen. De scherpst ingestelde kristalfilters zijn
ca 0,1 kHz breed; een waarde, die practisch onbruikbaar is, daar zij
te hoge eisen stelt aan de constantheid van de frequentie van het
signaal en van de ontvangeroscillatoren. Beter is voor de smalste stand
een breedte van ca 0,5 kHz. De giootste breedte van de bandfilters
(hierbij is dus het kristalfilter uitgeschakeld) is ca 10 kHz.
c. Spiegelverhouding
De onderdrukking van de spiegelsignalen door de kringen voor de
mengtrap (de spiegelverhouding) neemt sterk af met toenemende
frequentie. Bij de laagste frequenties is deze verhouding enige tien
duizenden, dus meer dan 80 dB. Bij de hoogste frequenties daalt de
waarde tot ca 50 (34 dB).
4. Beschrijving van de ontvanger RCAsAR 88
In het voorafgaande is een beschrijving gegeven van de verschillende
punten in schakeling en constructie, die karakteristiek zijn voor
communicatie-ontvangers. Ter algemene illustratie willen wij het
type AR 88 van de R(adio) C(orporation) (of) A(merica) nader be
schouwen. Dit bevat de meeste der behandelde bijzonderheden; het
is verder een apparaat, waarbij de nadruk is gelegd op een geschikte
combinatie der bedieningsmogelijkheden op de verschillende knoppen,
met weglating van minder belangrijke zaken, en op een goede variabele
selectiviteit. In fig. 22 is het front weergegeven; het schema vindt men
in fig. 23 (zie uitslaande plaat achterin).
a. Hoogfrequentgedeelte
Het hoogfrequente gedeelte bestaat uit drie kringen per frequentiegebied, gekoppeld door 2 versterkbuizen 6SG7. De mengbuis 6SA7
wordt geëxciteerd door een triode-oscillator met buis 6J5. De vaste
condensatoren parallel aan de verschillende kringen dienen voor het
verkrijgen van een meer gelijkmatige schaalverdeling (in frequenties
geijkt), terwijl ze in de oscillator bovendien ter compensatie van de
invloed van de temperatuur op de frequentie dienst doen (voorzover ze
een negatieve temperatuurscoëfficiënt hebben). De viervoudige variabele

Fig. 22. De communicatie-ontvanger RCA—AR 88,

condensator heeft per sectie twee statorpakketten; het ene geeft een
variatie van 8—128 pF, het andere een variatie van 10—370 pF. Door
de frequentieschakelaar worden ze afzonderlijk of parallel in de kringen
geschakeld. Daardoor heeft men de beschikking over drie waarden
van de variabele capaciteit. Hiermede is bereikt, dat voor lage fre,
,
,
maximale frequentie
quenties met een grote waarde van de verhouding minimale frequentie
gewerkt wordt en voor de hoge frequenties met een lagere waarde.
Dit bevordert de nauwkeurigheid van de schaalaflezing voor de hoogste
gebieden, terwijl de zelfinducties van de kringen niet onpractisch klein
worden.
De frequentiegebieden zijn:
I 5,35—1600 kHz;
H i,57— 4.55 MHz;
III 4,45—12,15 MHz;

IV 11,9—16,6 MHz;
V 16,1—22,7 MHz;
VI 22,0—32,0 MHz.

Het toestel is niet ingericht voor bandspreiding. Er is echter een
nauwkeurige zg. logschaal volgens het systeem met gecombineerde
schalen, beschreven onder 2.a, met 2200 schaaldelen. De snellopende
schaal is op de foto zichtbaar in het midden boven de afstemknop.
De gevoeligheid bedraagt 2,5 tot 7,5 [xV voor gemoduleerde signalen
met een modulatiediepte van 30 % bij 400 Hz bij de grootste instel
bare bandbreedte. De signaal-ruisverhouding is hierbij 10 dB.
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b. Middenfrequentgedeelte
In het middenfrequentgedeelte bevinden zich 13 afgestemde kringen;
een aantal, belangrijk groter dan gewoonlijk het geval is. Dit resulteert
in steile flanken van de doorlaatkrommen. Vier van deze kringen
vormen twee tweevoudige bandfilters, nl. in de anodeketen van de
mengbuis en in de anodeketen van de laatste middenfrequentbuis.
Acht kringen vormen twee viervoudige bandfilters, eigenlijk twee
combinaties van ieder twee tweevoudige bandfilters, waarbij in iedere
combinatie de gebruikelijke koppeling door een buis is vervangen door
een koppeling beneden de kritische waarde, door middel van een grote
condensator in serie met de tweede en derde spoel, resp. C92 en C102.
Tenslotte is er een enkelvoudige kring LM C73, die dienst doet in
het kristalfilter. De selectiviteitsschakelaar heeft vijf standen; de resul
terende doorlaatkrommen zijn weergegeven in fig. 24. De centrale
frequentie is 455 kHz. In de breedste standen 1 en 2 is het kristal
kortgesloten; de regeling van 1 op 2 vindt plaats door wijziging van
de koppelingen in de bovengenoemde bandfiltercombinaties. In de
standen 3, 4 en 5 blijven deze koppelingen dezelfde als in stand 2,
maar nu wordt het kristal ingeschakeld en achtereenvolgens op steeds
lager aftakking van de enkelvoudige kring geplaatst. Het kristal be
paalt nu hoofdzakelijk de selectiviteit; dit is te zien aan de vorm der
flanken, die nu naar binnen doorgebogen zijn. Het geheel is echter
zo gedimensioneerd, dat
voor de vijf standen de 10000
flanken bij benadering pa
rallel aan zichzelf verschui
ven. Vanzelfsprekend is
hierbij het neutralisatiecon1000
densatortje (C75) vast inge
steld.
1
o*
c. Detectie en laagfrequeni8
fioo
gedeelte
Van de eerste dubbele diode
ï
6H6 bewerkt de linkerhelft
J
2
de gelijkrichting voor het
geluid zowel als voor de
10
regelspanning. De rechter
helft vervult de functie van
de diode D2 in fig. 17 ter
blokkering van de handregel6
IO
W
2 0 2
spanning afkomstig van de
14
10
6
potentiometer i?46. De twee
frequen lie afwijking ‘n K
de buis 6H6 dient voor de
middenfrequente storingsonderdrukking, waarbij de
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rechterhelft overeenkomt met D2 uit fig. 15 en de linkerhelft met D3
uit dezelfde figuur. Het laagfrequent gedeelte geeft, na wat bij punt 2.e
is gezegd, geen aanleiding tot opmerkingen. Voor de ontvangst van
ongemoduleerde signalen is een zwevingsoscillator met Hartleyschakeling en de buis 6J5 aangebracht, welke zwak gekoppeld is
(bedradingskoppeling) met het rooster van de laatste middenfrequentbuis.
De regeling der versterking geschiedt op de beide hoogfrequentbuizen en op de eerste twee middenfrequentbuizen. In fig. 25 is een
regelkromme weergegeven. Bij voldoend gedrukte sterkteregeling kan
blijkbaar een signaal tot 1 V toe worden verwerkt; het afgegeven
vermogen bedaaagt 2,5 W.
Het apparaat heeft de volgende bedieningsmogelijkheden, waarvan
de knoppen op fig. 22 te zien zijn.
Bovenste rij: links toonregelaar, rechts instelling van de modulatie diepte van de storingsbegrenzer.
Middelste rij: links antennebijstelcondensator, midden afstemming,
rechts variatie zweverfrequentie.
Onderste rij: van links naar rechts achtereenvolgens combinatie van
netschakelaar en zend- en ontvangschakelaar, frequentieschakelaar,
gevoeligheidsregeling (handregeling), laagfrequente sterkteregelaar,
selectiviteitsschakelaar, schakelaar voor hand- of automatische regeling
met of zonder storingsonderdrukking.
Een gewone wisselstroomvoeding is ingebouwd; evenwel kan deze
worden uitgeschakeld en vervangen door batterijen. Voor de hoog
frequente oscillator en voor een aantal schermroosters is een neonstabilisatie (buis VR 150) aanwezig.
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Fig. 25. Regelkromme der automatische sterkteregeling.
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IX. SUPERRE GENERATIEVE
O NTVANGST

i.

Inleiding

In principe is een super regeneratieve ontvanger een ontvangapparaat,
waarin zich een trillingskring bevindt, waarvan de demping periodiek
wordt gevarieerd tussen positieve en negatieve waarden. Deze dempingsvariatie geschiedt daarbij met een frequentie, die groter is dan
de hoogste modulatiefrequentie van het te ontvangen signaal. In deze
algemene vorm dient E. H. Armstrong als uitvinder van het principe
te worden beschouwd, hoewel uit zijn eerste publicatie over dit onder
werp (1922) blijkt, dat het idee is voortgekomen uit een vroegere
vinding van L. B. Turner. De werking berust op het feit, dat zich in
de trillingskring gedurende de perioden van negatieve demping telkens
vrije trillingen ontwikkelen, waarvan de amplitude aanvankelijk be
paald is door de amplitude van de in de kring momenteel aanwezige
signaalspanning. In de practijk kan het principe op verschillende
wijzen worden uitgevoerd. De drie voornaamste daarvan zullen in het
volgende afzonderlijk worden besproken. Daardoor kan tevens een
beter begrip van de werking worden verkregen. Als voordelen van deze
ontvangmethode gelden eenvoud, de mogelijkheid een zeer grote ver
sterking te bereiken met een enkele electronenbuis en de bruikbaarheid
bij zeer hoge frequenties. Als nadelen gelden geringe selectiviteit en
een hoog ruisniveau, dit laatste in het bijzonder bij afwezigheid van
een inkomend signaal.1 De geringe selectiviteit kan bij toepassing op
zeer korte golflengten, waar veelal slechts een enkele zender voor
ontvangst in aanmerking komt, echter juist een voordeel zijn in ver
band met het eenvoudige instellen van de ontvanger. Door de grote
omvang, die de toepassing van zeer korte golflengten in de laatste
jaren heeft aangenomen, is ook de belangstelling voor de superregeneratieve ontvanger weer toegenomen. Daarbij is gebleken, dat de
genoemde nadelen niet steeds zo zwaar behoeven te wegen als vroeger
wel werd verondersteld. In principe kan dan ook een toename van de
toepassing van deze ontvangmethode, die vroeger vrijwel beperkt bleef
tot radio-amateurs, worden verwacht.
■De drie
voornaamste thans in gebruik zijnde methodes van superregeneratieve ontvangst zullen nu worden besproken.
afdiende11 veïkfa°arde Werking bi> laSe frecluenties (<334 MHz) is nog niet
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2.

Dc lineaire superregeneratieve detector

In fig. i is het principeschema van een superregeneratieve ontvanger
aangegeven. We veronderstellen, dat we te doen hebben met een ont
vanger voor normale radiotelefonie met in amplitude gemoduleerd
signaal. Aan de trillingskring L C wordt het eventueel reeds versterkte
antennesignaal toegevoerd, terwijl deze kring periodiek wordt ontdempt door de terugkoppelbuis, die wordt gevoed door een blokspanningsgenerator. Het blokvormig verloop van de voedingsspanning
is hier verondersteld om het principe te verduidelijken. In de practijk
blijkt evenwel, dat een sinusvormige voedingsspanning betere resultaten
oplevert. Eenvoudigheidshalve nemen we aan, dat het deel der periode,
gedurende welke de generator voedingsspanning levert, gelijk is aan
het spanningsloze deel der periode. De frequentie van de blokspanningsgenerator noemen we de onderdrukkingsfrequentie (Engels:
quenchfrequency).
In fig. 2 is geschetst op welke wijze de in de kring opgewekte tril
lingen zich gedragen als functie van de tijd. Veronderstellen we, dat
ten tijde t = o de ontdemping juist begint te werken en dat de totale
effectieve kring weerstand (weerstand in serie met L) dan negatief is

terugkoppelbuis

J

I

blokspanningsgenerator
inkomend
signaal

.1

L7P

r

rdjode \r
detector

y

_nrt_
onderdr. frequentie

I
If- signaal
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en gelijk aan — rv Zoals bij de theorie van de electrische trillingen
is behandeld (zie Deel 2, hfdst. III) zal de trillingsamplitude dan
aangroeien volgens de formule
+ (r, / 2 L) t

E — E0e

(1)

Hierin is E0 de in de kring aanwezige trillingsamplitude op het
moment t = o, waarop de ontdempende werking begint. In verband
hiermede moeten principieel drie gevallen worden onderscheiden:
ie. de in de kring aanwezige aanvangsamplitude is bepaald door het
binnenkomende signaal;
2e. de aanvangsamplitude is bepaald door de in de kring steeds aan
wezige thermische fluctuaties of ruisspanningen;
3e. de aanvangsamplitude is bepaald door het restant van de in de
voorgaande ontdempingsperiode opgewekte vrije trilling.
Bij afwezigheid van een binnenkomend signaal moeten we dus onder
scheiden tussen de gevallen 2 en 3. We beschouwen eerst geval 2, dat
optreedt als geen signaal wordt ontvangen. Hierbij zijn de gedurende
de voorafgaande ontdempingsperiode opgewekte vrije trillingen in de
er op volgende dempingsperiode zover verzwakt, dat ze afgenomen zijn
tot beneden het niveau van de in de kring aanwezige ruisspanningen.
Dat is slechts mogelijk, indien de afname van de vrije trillingen ge
durende de dempingsperiode groter is dan de toename ervan gedurende
de ontdempingsperiode. D.w.z. de waarde van de positieve kringweerstand (dempingsperiode) moet groter zijn dan die van de negatieve
kringweerstand gedurende de ontdempingsperiode. Telkens wanneer
nu de ontdemping wordt ingeschakeld, zal de kringspanning aanlopen
op de wisselvallige ruisspanning, die dan juist aanwezig is.
Daar bovenstaande formule laat zien, dat de aangroeiende kring
spanning evenredig blijft met haar aanvangswaarde, zullen ook de
maxima, die de vrije trilling aan het einde van iedere dempingsperiode
bereikt (zie fig. 2), fluctuaties vertonen. Ook een over de kring ge
schakelde detector, bv. een diode, die een spanning levert gelijk aan
de topwaarde van de toegevoerde trillingen, zal dus laagfrequente
fluctuaties vertonen, die samenhangen met de hoogfrequente ruisspanningen in de kring. Bij afwezigheid van een inkomend signaal zal
men derhalve een sterk ruisen horen, een bekend verschijnsel bij de
superregeneratieve ontvanger.
Wordt nu door een binnenkomend signaal een wisselspanning in de
kring veroorzaakt, die sterker is dan de ruisspanningen in de kring, dan
zal de vrije trilling aanlopen op deze signaalspanning en niet langer
onregelmatige fluctuaties vertonen. Een inkomend, ongemoduleerd
signaal zal dus tot gevolg hebben, dat het ruisen ophoudt. Is het
binnenkomende signaal in amplitude gemoduleerd, dan zullen de
maxima van de vrije trilling aan het einde van iedere ontdempingsperiode
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dezelfde modulatie vertonen. De laagfrequente uitgangsspanning van
de detector over de kring zal dus de laagfrequente modulaties van het
signaal volgen.
Wanneer men een in frequentie gemoduleerd signaal heeft, is ont
vangst ook mogelijk indien de frequentiemodulatie eerst wordt omgezet
in amplitudemodulatie, bv. door de kring af te stemmen op een fre
quentie, die hoger of lager is dan de gemiddelde signaalfrequentie.
Daarbij zal men de kringkwaliteit (kringbreedte) in overeenstemming
moeten kiezen met de frequentiezwaai van het signaal. Als globale
regel kan men hiervoor aannemen, dat de waarde r\L van de kringdemping ongeveer gelijk moet zijn aan 7 zlw, wanneer Aco de grootste
frequentie-uitwijking van de zender voorstelt.
We willen nu nagaan, welke versterking met de schakeling van fig. 1
mogelijk is. Daarbij veronderstellen we (geval 1), dat het binnen
komende signaal sterker is dan de thermische fluctuatiespanningen in
de kring. Deze laatste mogen we bij benadering gelijk stellen aan
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C (ppF)

Hierbij is de ruisspanning vT over de kringcapaciteit uitgedrukt in
microvolts en stelt C de kringcapaciteit in pF voor. Stellen we de
laatste gelijk aan 100 pF, dan zien we, dat de ruisspanning ongeveer
6 pV zal bedragen. In verband hiermee nemen we aan, dat de aan
wezige signaalspanning 20 /*V bedraagt. Nu veronderstelt de be
schouwde wijze van superregeneratieve ontvangst, in tegenstelling met
wat later zal worden besproken, dat het proces van ontdemping telkens
wordt afgebroken voor de vrije trillingen zo groot zijn geworden, dat
verzadigingsverschijnselen in de gebruikte electronenbuis (terugkoppelbuis) beginnen op te treden. Dat betekent, dat de vrije trilling niet
groter mag worden dan ten hoogste enkele volts. Veronderstellen we, dat
de maxima, die de vrije trilling bereikt, gemiddeld 2 volt bedragen,
dan leert een eenvoudige deling, dat de versterking een factor
^

2 volt
20 microvolt =

100000 = io5

kan bedragen. Met een enkele L C-kring in een superregeneratieve
schakeling kan het signaal dus van een niveau van enkele tientallen
microvolts worden versterkt tot enkele volts. In een superheterodyne
ontvanger zouden hiervoor minstens 2 a 3 versterkertrappen nodig zijn.
We kunnen de gevonden waarde voor de versterking nu invoeren
in formule (1). We krijgen dan:
(rj / 2 L) T

p = io5 = EI Eq = e

(t = 77 2 = ontdempingstijd).

Hieruit volgt, dat de natuurlijke logarithme van de versterking ~ t
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bedraagt, terwijl de gewone of io-logarithme ervan 5 bedraagt. Nu is
de natuurlijke logarithme 2,3 maal de io-logarithme, dus in dit geval
gelijk aan 11,5. We vinden derhalve:
(rj2 L) r = 11,5.
Besproken werd reeds, dat de natuurlijke kringdemping groter moet
zijn dan de ontdemping gedurende de teiugkoppelperiode. In verband
hiermede stellen we de natuurlijke kringdemping
(r/2 L) x — 20.
Nu is (zie ook fig. 2) r de helft van de periode van de onderdrukkingsfrequentie, welke frequentie groter moet zijn dan de hoogste modulatiefrequentie van het signaal. Noemen we nu deze hoogste modulatiefrequentie /m, dan stellen we de onderdrukkingsfrequentie gelijk aan
/o = 2 /m. We vinden dan

Tl = T ~ 40 fo~ 80 /m ~ Ê) “m‘
Nu is bekend uit de theorie van de resonantiekrommen, dat r/2 L
gelijk is aan 2 maal de frequentie-afwijking, waarbij de kringspanning
op 1/V2 is gevallen. Noemen we deze frequentie-afwijking, vermenig
vuldigd met 2 7i (dus in cu-maat) wj, dan is:
r

/ 80 \

lL==^=^)<a“' = 15 wmDe resonantiebreedte van de kring is dus veel groter dan de frequentiebreedte van het signaal. Dit is een zeer belangrijk resultaat.
Het leert ons, dat bij superregeneratieve ontvangst de kwaliteit van de
te gebruiken L C-kring aanmerkelijk slechter genomen dient te worden
dan bij „normale" ontvangst van het signaal nodig zou zijn. Dit be
tekent, dat de ontvanger noodzakelijkerwijze weinig selectief is. Even
tueel benodigde extra selectiviteit dient derhalve met aan de super
regeneratieve kring voorafgaande normale ontvangkringen te worden
verkregen.
Bij ontvangst van een zender op een zeer korte golflengte (10 cm
a 10 m), waar de desbetreffende zender vaak de enige in een breed
frequentiegebied is, die kan worden ontvangen, is het gebrek aan
selectiviteit soms geen bezwaar, maar een voordeel. Vermeld dient nog
te worden, dat de laagfrequente uitgangsspanning van de in fig. 1 aan
gegeven diodedetector tevens nog de onderdrukkingsfrequentie bevat.
Hoewel deze boven het gebruikte laagfrequente modulatiegebied ligt,
zal als regel toch een filter worden aangebracht om de onderdrukkingsrequentie van het nuttige laagfrequente signaal te scheiden.
1 en sl°tte willen we nog kort het boven onder 3 genoemde geval
vriie ttilling is dan gedurende de dempingsperiode nog
eni
oveei verzwakt, dat zij zwakker is geworden dan de ruisspanning.
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De nieuwe vrije trilling zal dan in grootte en fase bepaald zijn door
het restant van de vorige vrije trilling.
Het is duidelijk, dat de ontvanger nu bij afwezigheid van een in
komend signaal minder zal ruisen, terwijl een voldoend sterk inkomend
signaal toch zal worden ontvangen. Een dergelijke methode van ont
vangen komt voor telefonie-ontvangst zelden in aanmerking, daar zij
moeilijk is in te stellen en doordat fluittonen optreden ten gevolge
van interferentie tussen het te ontvangen signaal en het restant van
de vrije trilling.
Anders wordt het, wanneer men signalen wil ontvangen, die veel
hogere modulatiefrequenties bevatten dan bij telefonie het geval is,
bv. radarsignalen. Men dient dan ook de onderdrukkingsfrequentie
veel hoger te nemen, en het blijkt, dat het ruisen daarbij als regel
zoveel sterker wordt1, dat men noodgedwongen zijn toevlucht neemt
tot de ruisarmere instellingen, waarbij een zekere resttrilling aanwezig
is. Deze instellingen zijn gekenmerkt door het verschijnsel der meer
voudige of multiple resonantie, d.w.z. men vindt een aantal afstem
mingen (resonanties), gescheiden door gebiedjes, waar men in hoofdzaak slechts geruis ontvangt.
Het optreden dezer meervoudige resonantie kan eenvoudig worden
verklaard door de omstandigheid, dat op het gevoelige moment, dat
de trillingen beginnen aan te lopen, het signaal in fase dient te zijn
met de resttrilling, d.w.z. met de oscillatortrilling. Het is niet moeilijk
in te zien, dat daarvoor de oscillatorfrequentie gelijk moet zijn aan de
signaalfrequentie, of er een veelvoud van de onderdrukkingsfrequentie
mee mag verschillen.
Het hier opgemerkte over het gebruik van instellingen met rest
trilling geldt tevens voor de twee nu nog te bespreken superregeneratieve detectiemethoden.
3. De logarithmische superregeneratieve detector
De nu te bespreken methode van superregeneratieve ontvangst ver
schilt van de hiervoor behandelde in hoofdzaak daardoor, dat men de
vrije trilling eerst dan onderdrukt, wanneer deze reeds haar maximale
amplitude heeft bereikt. De werking berust nu op de omstandigheid,
dat bij aanwezigheid van een signaalspanning, de vrije trilling vroeger
haar maximale waarde zal bereiken, dus ook langer haar maximale
waarde blijft behouden. Dit is geschetst in fig. 3, waar niet de vrije
trilling zelf, maar haar „omhullende" is getekend. De tijd van ontdemping t1 behoeft niet dezelfde te zijn als die van demping r2. Daar
de maximale waarden, die de vrije trilling nu aanneemt, constant zijn,
kan geen detectie worden verkregen met een diodedetector, die reageert
op de topwaarde van de vrije trilling, zoals bij fig. 1 werd verondersteld.
1 De oorzaak van de sterke toename van het ruisen bij vergroten van de onder
drukkingsfrequentie is niet geheel verklaard.
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Fig. 4. Principeschema van een superregeneratieve ontvanger met logarithmische detector. Als
regel wordt een hulpgenerator met sinusvormige
spanning gebezigd.

De detector dient nu te reageren op de gemiddelde waarde van de vrije
trilling. Dit kan bv. geschieden door een anodedetector te gebruiken.
De buis, die voor de ontdemping wordt gebruikt, kan tevens voor deze
anodedetectie, of voor een combinatie van rooster- en anodedetectie
worden gebezigd. De roostercondensator en roosterlekweerstand, die
daarbij zijn aangebracht, zorgen dan tevens voor een effectieve be
grenzing van de amplitude van de opgewekte vrije trilling, zoals be
schreven is in hfdst. V.6.a.
Het schema, dat op deze wijze ontstaat, is geschetst in fig. 4. De
uitgangstransformator voor het laagfrequente signaal dient tevens
om een scheiding tot stand te brengen tussen dit signaal en de door
de hulpgenerator geleverde onderdrukkingsfrequentie. Het schema van
fig. 4 is representatief voor wat men de klassieke superregeneratieve
ontvanger zou kunnen noemen.
Het verschil tussen de oppervlakken van de spanningskurven van de
vrije trilling met en zonder inkomend signaal in fig. 3 (gestippelde en
getrokken lijn) is een maat voor de gevoeligheid of het detectie-effect
van de schakeling. Een berekening leert nu, dat dit oppervlakteverschil binnen zekere grenzen evenredig is met de logarithme van
de waarde van het inkomend signaal. Hieraan dankt deze methode
van ontvangst haar naam: logarithmische detectie. Deze eigenschap
heeft tot gevolg, dat de laagfrequente uitgangsspanning voor niet te
sterk gemoduleerde signalen onafhankelijk wordt van de sterkte van
het signaal. In verband hiermede zegt men wel, dat deze detector een
ideale automatische sterkteregeling heeft. Inderdaad worden met een
dergelijke schakeling sterke en zwakke signalen ongeveer even luid
ontvangen.
De logarithmische detectie heeft echter het nadeel, dat signalen met een
grote modulatiediepte noodzakelijkerwijze vervormd zullen worden ont
vangen. Voor de eerst behandelde lineaire detector geldt dit bezwaar
niet. Practisch heeft de logarithmische wijze van detecteren het grote
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voordeel, dat zij gemakkelijker is uit te voeren. De lineaire methode,
die overigens te prefereren zou zijn, ook wegens grotere gevoeligheid,
vereist nl. een tamelijk nauwkeurige instelling van de ontdempingstijd. Kiest men deze te kort, dan is de gevoeligheid klein; kiest men
deze te lang, dan ontstaat een tussenvorm tussen lineaire en logarithmische detectie met als nadeel sterke vervorming van de modulatie.
Daardoor is de logarithmische methode van detecteren lange tijd als
de normale werkmethode beschouwd.
De nu te bespreken methode wordt wel als een speciale uitvoering
van de logarithmische detector opgevat, echter niet geheel terecht.
4.

De superregeneratieve detector met zelfonderbreking

Het in fig. 3 geschetste gedrag van de vrije trilling bij een logarith
mische superregeneratieve detector vertoont veel overeenkomst met
het gedrag van de trillingen, die worden opgewekt door een „overoscillerende” oscillator, beschreven in Deel 2, hfdst. VII.9. In beide
gevallen neemt men op een oscillograaf „spanningsplukjes” waar,
gescheiden door een trillingsloze tussenpauze. Hierdoor ligt de ge
dachte voor de hand, dat de overoscillerende buisoscillator wellicht
bruikbaar is voor superregeneratieve ontvangst. De hulposcillator voor
de onderdrukkingsfrequentie zou dan overbodig zijn, wat een aan
merkelijke vereenvoudiging zou meebrengen.
Dit denkbeeld is inderdaad geheel juist! Wanneer men in fig. 4 de
hulposcillator vervangt door een anodespanningsbatterij en de terug
koppeling voldoende sterk maakt, terwijl men door aan de lekweerstand R en de roostercondensator K voldoend grote waarden te geven,
zorgt, dat zelfonderbreking of overoscilleren optreedt, dan is de schake
ling opnieuw geschikt voor superregeneratieve ontvangst. Hierbij
dient er uiteraard voor te worden gezorgd, dat de frequentie van
de zelfonderbreking hoger is dan de hoogste modulatiefrequentie van
het te ontvangen signaal. Dit is steeds mogelijk, indien de eigendemping van de L C-kring voldoende groot is, zoals reeds is besproken
bij de lineaire detector. Bij een voldoende gedempte kring is zelf
onderbreking mogelijk met waarden van lekweerstand en rooster
condensator, die overeenkomen met een onhoorbare onderbrekingsfrequentie. Het spreekt vanzelf, dat bij een sterk gedempte L C-kring
een steile terugkoppelbuis en een vaste terugkoppeling nodig zijn om
voldoende sterk oscilleren en de daarmee samengaande zelfonder
breking te verkrijgen.
De werking dient men zich enigszins anders voor te stellen dan
bij de logarithmische detector werd besproken. De schakeling zorgt
nu immers als het ware zelf voor het afbreken van de trillingen, zodra
deze een zekere waarde hebben bereikt. Wanneer dus door een binnen
komend signaal de trillingen vroeger hun maximum bereiken, zal ook
het trillingsverschijnsel eerder worden onderdrukt. Een binnenkomend
Radiotechniek III — 30
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signaal heeft daardoor tot gevolg, niet dat de trillingsplukjes een
groter oppervlak gaan innemen, maar dat de tussenruimte tussen deze
plukjes wordt verkleind.
Deze simpele redenering is in zoverre juist, dat inderdaad een
binnenkomend signaal tot gevolg heeft, dat de frequentie van de zelfonderbreking groter wordt. Er komen dus meer spanningsplukjes per
secunde.
Wanneer nu deze plukjes ieder hetzelfde oppervlak zouden blijven
innemen, zou evenals dit bij fig. 4 het geval was, de gemiddelde anode stroom van de terugkoppelbuis toenemen bij een inkomend signaal.
In werkelijkheid vinden we bij de zelfonderbrekende detector echter
als regel een anodestroom-a/name, wanneer een signaal wordt ontvangen.
Dit betekent dan noodzakelijk, dat het oppervlak van de individuele
plukjes is afgenomen, temeer daar de frequentie ervan groter is ge
worden. Het is niet wel mogelijk een elementaire verklaring van dit
verschijnsel te geven. Om het te begrijpen is nodig in detail na te gaan,
op welke wijze het zelfonderbrekingsverschijnsel verloopt. (Men zie
hiervoor Philips Techn. Tijdschr. 7, blz. 171—177, 1942.) Samen
vattend kan worden gezegd, dat bij aanwezigheid van een inkomend
signaal de vrije trilling niet alleen sneller aangroeit, maar tevens een
wat minder grote waarde bereikt. De maxima, die de vrije trilling
bereikt, nemen dus af bij een inkomend signaal, in tegenstelling tot
de eerst beschreven lineaire superregeneratieve detector.
De zelfonderbrekende superregeneratieve detector biedt wel de
meest eenvoudige methode om signalen te ontvangen op zeer korte
golflengten. Er dient echter op te worden gewezen, dat de antenne
van iedere superregeneratieve ontvanger energie uitstraalt, indien
deze direct wordt gekoppeld met de oscillerende kring. In alle ge
vallen, waar dus meer ontvangers voor dezelfde zender in de omgeving
aanwezig zijn, dient de antenne via een versterkerbuis met de oscil
lerende kring te worden gekoppeld. De antennekring moet daarbij
zorgvuldig worden afgeschermd van de oscillatorkring.
In fig. 5 is het schema aangegeven van een dergelijke ontvanger.
In verband met de ontvangstmogelijkheid van zeer korte golven (bv.
1 a 10 m golflengte) is de oscillator getekend als een Hartley-schakeling.
Een afzonderlijke terugkoppelspoel is dan overbodig. Bij ontvangst
van golven beneden 2 a 3 m golflengte is gebruik van een speciale
UKG-triode als oscillator nodig. Het regelbaar uitvoeren van de
anodespanning is aan te bevelen om de gunstigste instelling, die vrij
kritisch kan zijn, te vergemakkelijken.
Zoals reeds werd opgemerkt, is met een dergelijke ontvanger ook
ontvangst mogelijk van in frequentie gemoduleerde telefoniesignalen.
Men ontvangt het signaal dan bij twee verschillende instellingen van
ae oscillatorfrequentie, nl. iets boven en iets beneden de centrale
requentie van het signaal. Hoe groter de frequentiezwaai van de te
ontvangen zender is, des te „slechter" (breder) dient de oscillator
kring te worden genomen.
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Fig. 5. Principeschema van een superregeneratieve ontvanger met zelfonderbrekende (overoscillerende) oscillator als detector. Om straling door
de antenne te voorkomen, is de antenne via een versterkerbuis met de
detectorkring gekoppeld.
Wanneer men echter op een dergelijke wijze in frequentie ge
moduleerde signalen ontvangt, dient men te beseffen, dat de verlaging
van het ruisniveau, die met een speciale ontvanger voor deze signalen
kan worden verkregen, verloren is gegaan.
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X. LAAGFREQUENTVERSTERKERS

i. Inleiding
In het algemeen dienen laagfrequentversterkers tot het versterken
van in electrische trillingen omgezette acoustische trillingen, afkomstig
van spraak of muziek. Het frequentiegebied loopt van ca 30 Hz tot
ca 15000 Hz.

De omzetting van de acoustische in electrische trillingen vindt
plaats in een microfoon. Het zwakke microfoonsignaal wordt eerst
naar een microfoon- of voorversterker gevoerd, en na versterking kan
men er verschillende kanten mee uit. Enkele van de voornaamste
mogelijkheden willen we aangeven.
a. Het signaal wordt verder versterkt en via een eindtrap van ge
schikt vermogen in een of meer luidspreker(s) weer omgezet in geluidstrillingen. Meestal worden dan tijdens het versterken ook nog enkele
andere „bewerkingen” uitgevoerd, zoals mengen, filteren e.d. Een
omroepinstallatie voor spoorwegstations is hiervan een voorbeeld.
b. Het signaal wordt na de voorversterking op een geschikt niveau
gebracht en via een lijn over een, soms grote, afstand vervoerd. Daarna
vindt weer verdere versterking plaats. Dit komt bv. voor in studio's,
zendinstallaties en bij de radiodistributie.
c. Het signaal wordt „geconserveerd”. Na de voorversterking volgen
nog enkele trappen versterking en daarna zet men de electrische tril
lingen om in mechanische. Met een zg. groefsnijder wordt de muziek
of spraak vastgelegd op een band of plaat. De gramofoonplaat en de
sprekende film zijn bekende voorbeelden. Een steeds meer in gebruik
komend apparaat, dat hierbij ook genoemd kan worden, is de magnetofoon. Bij dit systeem worden de electrische trillingen omgezet in een
wisselende magnetische flux en vastgelegd in een medium met mag
netische eigenschappen (staaldraad of band met fijn verdeeld ijzeroxyde).
d. In aansluiting op de onder c genoemde methoden om geluid te
„conserveren” moeten nog worden genoemd de versterkers, die het
vastgelegde signaal weer tot leven brengen. Eerst moet het verkregen
geluidsbeeld weer worden omgezet in electrische trillingen. Dit ge
beurt met behulp van een aftastmechanisme; bij de gramofoonplaat
met een groeftaster, bij de filmband met een belichtingssysteem en
een fotocel en bij de magnetofoon met een zg. weergavekop.
e. In vele gevallen kan men eenzelfde versterker gebruiken voor
meer dan een der genoemde toepassingen. Fig* 1 geeft een beknopt
overzicht van enkele mogelijkheden.
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Fig. 1. Enkele wegen, die het geluid kan volgen van de microfoon naar de
luidspreker. Om het geheel overzichtelijk te houden zijn slechts enkelvoudige
kanalen aangegeven. Door combinaties kan men het aantal mogelijkheden nog
uitbreiden.

2. Algemene eisen
Aan de onder 1 genoemde verschillende versterkers worden sterk
uiteenlopende eisen gesteld, afhankelijk van het doel, waartoe de ver
sterker moet dienen. Toch is het wel mogelijk, enkele punten aan te
geven, waaraan alle versterkers moeten voldoen. De beschouwingen,
in Deel 2, hfdst. V en Deel 3, hfdst. IV.B, gewijd aan versterking en
het laagfrequente gedeelte van omroepontvangers, zijn grotendeels ook
van toepassing op de thans te bespreken versterkers.
a. Storingsniveau
Wanneer aan een versterker geen signaal wordt toegevoerd, zal men
in vele gevallen aan de uitgangsklemmen toch een spanning kunnen
meten. Door onvolkomen afvlakking, strooivelden van voedingstransformatoren enz., ontstaan in de versterker wisselspanningen van
lage frequentie, die in de luidspreker hoorbaar zijn als een gebrom.
Door onregelmatige electronenbewegingen in buizen en weerstanden
ontstaan spanningen van hoge en lage frequenties. Deze veroorzaken
een ruisend geluid (zie Deel 2, hfdst. IX). Brom en ruis moeten klein
zijn t.o.v. het versterkte signaal. Bij goede versterkers, bv. in studio's,
moet het niveau van beide verschijnselen ten minste 60 dB beneden
het maximale signaalniveau blijven. Voor eenvoudige installaties kan
men met minder volstaan, maar verhoudingen ongunstiger dan 50 dB
zijn hinderlijk.
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6. Vervorming
Door verschillende oorzaken, zoals kromming van de buiskarakteristieken, te grote amplitude van het te versterken signaal enz., wordt het
aan de versterker toegevoerde signaal vervormd. Een zuiver sinus
vormige trilling zal aan de uitgang van de versterker verschijnen als
een trilling, die behalve de grondfrequentie ook harmonischen bevat.
Bij niet-sinusvormige signalen treedt op dezelfde manier vervorming op.
Afhankelijk van de grootte en het ranggetal van de harmonischen is
deze vervorming in meer of mindere mate hinderlijk. Elke harmonische
geeft aan het geluid een bepaalde karakteristieke vervorming. In het
algemeen is de vervorming hinderlijker naarmate het ranggetal van de
gevormde harmonische hoger is. Men geeft de vervorming in vele ge
vallen op in procenten en vergelijkt dan de effectieve waarde van de
gezamenlijke harmonischen met de effectieve waarde van de grond
golf. De eis, die men aan een versterker stelt met betrekking tot deze
vervorming, hangt af van het doel, waartoe de versterker wordt ge
bruikt. Voor studio-apparaten bv. mag de vervorming niet meer be
dragen dan i %; voor eenvoudige versterkers laat men meer toe.
Boven ca 5 % wordt de vervorming hinderlijk. Deze soort vervorming
noemt men wel „niet-lineaire vervorming" of „disproportie".
Indien de kromming der buiskarakteristieken enz. alleen harmo
nischen aan het oorspronkelijke signaal toevoegde, zou deze vervorming
niet bijzonder storend werken; alleen het timbre zou enigszins ver
anderen. Doch er treedt bovendien intermodulatie op. Worden aan
een versterker gelijktijdig twee of meer sinusvormige spanningen toe
gevoerd, dan zullen aan de uitgang van de versterker behalve de ver
sterkte grondgolven met hun harmonischen, ook nog trillingen met
som- en verschilfrequenties te voorschijn komen (zie hfdst. IV). Deze
som- en verschilfrequenties liggen in het algemeen niet harmonisch
ten opzichte van de frequenties van de oorspronkelijke trilling en
kunnen daardoor zeer hinderlijk zijn. Opmerkelijk is, dat ook compo
nenten met frequenties boven de gehoorgrens (ca 15 000 Hz) wel
degelijk de geluidsindruk beïnvloeden, wanneer hun verschilfrequentie
wel in het hoorbare gebied valt.
c. De amplitudekarakteristiek
In het „ideale" geval is de versterking, die een bepaalde schakeling
geeft, onafhankelijk van de frequentie van het toegevoerde signaal.
De versterker heeft dan een vlakke amplitudekarakteristiek. In de
practijk is dit niet geheel te verwezenlijken en neemt men genoegen
met een benadering van dit ideaal. De afwijking van de vlakke karak
teristiek drukt men weer uit in dB en vergelijkt daarbij de effectieve
waarde van een trilling met willekeurige frquentie binnen het te ver
sterken gebied (30 Hz—15 000 Hz) met de effectieve waarde van een
trilling met middelbare frequentie, bv. 1000 Hz of 400 Hz. Voor zeer
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goede versterkers („high fidelity”) eist men een karakteristiek, die vlak is
dz i dB van 30 Hz tot 15 000 Hz, en voor een eenvoudige gramofoonversterker bv. vlak ± 3 dB van 60 Hz tot 10 000 Hz, soms zelf in
een nog kleiner frequentiegebied. Vaak is het gewenst of noodzakelijk,
dat een bepaald deel van het frequentiegebied meer of minder wordt
versterkt dan het overige deel. Men bouwt dan in de versterker
speciale filters in. Hierover volgt later meer. Deze soort vervor
ming noemt men wel „lineaire” vervorming. Een sinusvormig sig
naal behoudt hierbij zijn vorm; een niet-sinusvormig signaal in het
algemeen niet.
d. Storende verschijnselen
Bij het bedienen van sterkteregelaars, schakelaars, filters, meters enz.
verlangt men, dat geen storende bijgeluiden optreden, zoals kraken,
klappen enz. Verder wenst men, dat de versterker onder verschillende
bedrijfsomstandigheden stabiel is, d.w.z. er mag geen genereren bv.
in de vorm van kikkeren e.d. optreden.
3. De microfoonversterker
a. De ingangsweerstand
De afsluitweerstand van de microfoon vormt de ingangsweerstand van
de microfoonversterker. Deze weerstand moet groot zijn t.o.v. de
impedantie van de te gebruiken microfoon bij alle weer te geven
frequenties. Men krijgt dan de volle microfoonspanning ter beschikking
en ook wordt dan de amplitudekarakteristiek van de microfoon niet
beïnvloed.
b. Het storingsniveau
Van de in de microfoonversterker gebruikte buis moet in de eerste
plaats het storingsniveau voldoende laag liggen. Wenst men microfoonspanningen van 1 k 2 mV (electrodynamische of electromagnetische
microfoon) te versterken bij een storingsniveau van — 60 dB, dan
mogen brom en ruis van de buis (berekend op het stuurrooster) niet
meer dan 1 k 2 /jM bedragen. Dit is wel de uiterste grens, die men
voor een met wisselstroom gevoede buis kan bereiken. Een geschikte
buis is de CF 50, of, een moderner type, de EF 40. Moeten nog kleinere
signalen worden versterkt bij handhaving van bovengenoemde eis,
dan moet een microfoontransformator worden toegepast, waarmede
het signaal eerst wordt opgetransformeerd. Om brom door magne
tische stoorvelden, bv. afkomstig van de voedingstransformator, te
voorkomen moet de ingangstransformator goed worden afgeschermd.
Dergelijke transformatoren plaatst men daarom in een meervoudige
doos van gegloeid ijzer. Bij gebruik van zeer goed afschermmateriaal,
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bv. //.-metaal, kan met minder of met een enkelvoudige doos worden
volstaan (zie fig. 2). Verdere verbetering kan worden verkregen door
de transformator op twee benen te wikkelen. Bij juiste wikkelrichting
heffen de door het storende veld geïnduceerde spanningen elkaar op
(zie fig, 3). Om storingen ten gevolge van electrostatische velden te
voorkomen wordt de vaak zeer lange leiding, die de microfoon met de
versterker (of de microfoontransformator) verbindt, voorzien van een
metalen afschermmantel, die aan aarde wordt gelegd.
We willen hierbij ook nog wijzen op het gevaar van verlies van
hoge tonen, ten gevolge van de capaciteit tussen de aders van de verbindingskabel.
Fig. 4a stelt een microfoon voor, die door een lange leiding met
de primaire wikkeling van de microfoontransformator is verbonden. De
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Fig. 2. Microfoontransformator in
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Fig. 3. Microfoontransformator met
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Fig. 4. Om verlies van hoge tonen te voorkomen moet de microfoonkabel
aan de primaire kant van de transformator worden gehouden. De inwen
dige weerstand van de spanningsbron en de capaciteit van de kabel vormen
een spanningsdeler.
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transformator transformeert de microfoonspanning io X op. De secun
daire wikkeling is door zeer korte draden verbonden met de eerste
versterkerbuis. Fig. 4b geeft het vervangingsschema van deze schake
ling, waarbij een microfoonimpedantie R = 200 £2 en een kabelcapaciteit C = 1000 pF is aangenomen (20 m kabel met capaciteit
50 pF/m). Bij 8000 Hz is de impedantie van de capaciteit Zc = i/co C =
= 20 000 £2. Blijkbaar is zelfs bij deze hoge frequentie Zc nog zeer
groot t.o.v. R en dus mag gezegd worden, dat el = E en e2 = 10 E.
Bij de lagere frequenties is de invloed van de capaciteit nog kleiner.
Had men echter de lange kabel geplaatst tussen de secundaire wikkeling
en de eerste versterkerbuis, zoals voorgesteld in fig. 4c, dan begint de
kabelcapaciteit bij de hoge frequenties wel een rol te spelen. Uit fig. 4d
blijkt, dat men nu te maken heeft met de getransformeerde microfoon
impedantie R' = 200 x io2 = 20 000 £2. De impedantie van de kabel
capaciteit is nu bij hoge frequenties niet groot t.o.v. R' en dus treedt
hier verlies op. Bij 8000 Hz is Zc = 20 000 D en uit berekening volgt,
dat dan e2 = 7 E. Bij de lagere frequenties geldt weer e2 = 10 E. De
hoge tonen worden dus naar verhouding minder sterk aan het rooster
van de eerste buis toegevoerd. Om verlies van hoge tonen te voor
komen zal men daarom steeds de microfoonkabel aan de primaire zijde
van de microfoontransformator houden en de transformator zo dicht
mogelijk bij de eerste versterkerbuis plaatsen.
Het geruis van een buis drukt men vaak uit in de zg. (aequivalente)
ruisweerstand (zie Deel 2, hfdst. IX).
In een weerstand wordt door spontane electronenbewegingen een
„ruisspanning" Vr opgewekt. Deze volgt uit
Fr2 = 1600 RB X 10~23 V2 (bij 20 °C).
waarin: R = de desbetreffende weerstand;
B = de bandbreedte van het beschouwde frequentiegebied.
Voor B = 10 000 Hz en R = 3000 £2 wordt Fr = 0,7 //V. Men
zegt nu, dat een buis een ruisweerstand van R £2 heeft, wanneer de
ruisspanning van de buis berekend op het stuurrooster, equivalent is
met de ruisspanning over een weerstand van R £2. Bovengenoemde
waarde 3000 £2 is de ruisweerstand van de buis CF 50. Plaatst men
nu tussen stuurrooster en kathode van een buis een spanningsbron
met een inwendige weerstand, dan wordt de totale ruisweerstand van
de ingangsschakeling bepaald dooi de som van de weerstand van de
spanningsbron en. de ruisweerstand van de buis.
Uit tabel 1 (blz. 474) blijkt de gunstige invloed van een micro
foontransformator op het ruisniveau. Als voorbeeld is genomen een
bandmicrofoon met een weerstand van 200 £2. De microfoonspanning
is 0,2 mV, de gebruikte buis een CF 50. (Ruisweerstand 3000 £2.)
De hinderlijkheid van het geruis wordt niet bepaald door de ruis
spanning zelf, doch door de verhouding van de ruisspanning tot de
signaalspanning. Bij het optransformeren blijft de verhouding van de
ruisspanning, die afkomstig is van de microfoonweerstand, tot de
signaalspanning onveranderd; beide spanningen worden in dezelfde
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Tabel 1.
Getrans
Transforformeerde
matieverhouding microfoonweerstand
1

3
6
10

15

200
1800
7200
20 ooo
45 ooo

Totale
ruis
weerstand

ft
3200 ft !
ft
4800 ft |
ft
10 200 ft I
ft
23 ooo ft
ft j 48 ooo ft |

GetransRuisj formeerde
spanning
signaal| spanning
0,72 /*V
0,88 /.iV
1,28 //V
i,94 f*V
2,8 /*V

|

0,2
0,6
1,2
2,0
3,0

mV
mV
mV
mV
mV

Ruis
niveau
—49
—57
—59
—6o
—6i

dB
dB
dB
dB
dB

verhouding groter. Na het optransformeren moet de aequivalente ruisweerstand van de buis opgeteld worden bij de getransformeerde
microfoonweerstand.
Blijkbaar is het gewenst, zo hoog op te transformeren, dat de ruisweerstand van de buis klein wordt t.o.v. de getransformeerde in
wendige weerstand van de spanningsbron. In het gebruikte voorbeeld
heeft hoger dan 6 X optransformeren practisch geen zin. Dit zou wel
het geval zijn, wanneer men een buis gebruikte met een veel hogere
ruisweerstand, bv. de EF 6 (ca 60000 ft). Zelfs bij 15 X optransformeren wordt dan het geruis nog voor een groot deel bepaald door
de buis. De opgetransformeerde microfoonweerstand is dan al 45 ooo ft
en bij nog grotere transformatieverhouding wordt het zeer moeilijk
een goede amplitudekarakteristiek te handhaven. De wikkel- en bedradingscapaciteit begint dan een rol te spelen, waardoor verlies van
hoge tonen ontstaat. Dikwijls past men hierom speciale wikkelmethoden
toe. Om de afmetingen van de transformator te beperken kiest men
gewoonlijk kernmateriaal met een hoge permeabiliteit. Een kleine
kemdoorsnede geeft dan al een grote zelfinductie. De transformatorimpedantie moet aan de primaire zijde gemeten, bij alle frequenties
groot zijn t.o.v. de microfoonweerstand.
Een tweede oorzaak van ruis kan gelegen zijn in de anodeweerstand.
Normale koolweerstanden hebben, vooral indien er gelijkstroom door
vloeit, de onaangename eigenschap, zeer sterk te ruisen. De ruis
spanning, die over de weerstand ontstaat, is evenredig met de gelijk
spanning over de weerstand en bedraagt 10 /*V/V of meer. Draadweerstanden of opgedampte koolweerstanden zijn wat dit betreft veel
beter ;^de ruisspanning is hierbij ongeveer 1 //V/V (zie hfdst. VI.B).
c. Microfonie
Mechanische trillingen, die in de inwendige buisconstructie door
dringen, beïnvloeden de stromen in de buizen en zijn daardoor hoor
baar in de luidspreker. Gevoelige buizen zal men daarom verend
opstellen.
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d. Sterkteregeling
Sterkteregeling kan plaats vinden in de anodeketen van de voorversterker, of, bij een buis met variabele steilheid, door variabele
roostergelijkspanning. Regeling van de roosterwisselspanning met een
potentiometei in de stuurroosterkring is in principe fout, omdat daar
door de verhouding tussen ingangsspanning en brom- en ruis
spanning van de buis bij terugdraaien van de sterkteregelaar on
gunstiger wordt. De stoorspanningen hebben bij een bepaalde schakeling
een vaste waarde, en het te versterken signaal gaat men nu kleiner
maken. Bij regeling van de negatieve roostergelijkspanning treedt
dit verschijnsel ook enigszins op, daar de verhouding tussen signaalspanning en stoorspanning bij groter wordende negatieve, roosterspanning ongunstiger wordt (zie ook hfdst. IV.G). Regeling door middel
van verandering der negatieve roosterspanning biedt bovendien de
mogelijkheid tot afstandsbediening. De regelspanning moet zeer goed
worden afgevlakt. Doet men dit niet, dan worden snelle variaties
van de regelspanning als een klap hoorbaar in de luidspreker. Om
dit in te zien kan men zich voorstellen, dat de negatieve roosterspanning
met behulp van een regelweerstand periodiek tussen twee grens
waarden wordt gevarieerd. Zie fig. 5, a en b. De blokvormige rooster
spanning kan worden ontleed in een sinusvormige wisselspanning met
de frequentie van de blokspanning en een groot aantal harmonischen.
Een dergelijk verschijnsel treedt ook op, wanneer men de negatieve
roosterspanning slechts éénmaal snel laat veranderen. De verandering
van de buisinstelling gaat gepaard met een wisselspanningsverschijnsel.
Deze wisselspanningen worden verder versterkt en zijn dan hoorbaar.
Ia
50 OOOPF

fl0,1 MO
0.5M0C

SOOOOpF

vo
0.5

-f

loooon

-Vg

+
a)

-Vg

m
b)

Fig. 5. a. Microfoonversterker met sterkteregeling door variabele
stuurroostergelijkspanning. Snelle variaties van de roosterspanning
veroorzaken hinderlijke stoten in de luidspreker, b. Periodieke ver
andering van de stuurroosterspanning geeft overeenkomstige verande
ringen in de anodestroom.
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4. Dc gramofoon» cn radioversterkcr
Om de muziek of spraak, die op een gramofoonplaat is vastgelegd,
weer te geven, gebruikt men een groeftaster (pick-up). Hiermee wor
den de mechanische trillingen van de aftastende naald omgezet in
electrische trillingen. De spanning, die de groeftaster afgeeft, is te
gering om direct aan een luidspreker te kunnen worden toegevoerd.
Men versterkt de spanning eerst in een gramofoonversterker.
t
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De spanning, die een groeftaster afgeeft, hangt af van het gebruikte
systeem. Ze bedraagt ongeveer io mV—i V (zie Deel 5). Evenals
bij de microfoon moet de taster weer met een geschikte weerstand
worden afgesloten.
Enkele waarden zijn (ter oriëntatie):
Groeftaster:
spanning
electromagnetisch
10 mV
electrodynamisch
10 mV
kristal
250 mV

inw. imp.

uitw. weerst.

r25 D ^ 1000 D
= 200 n ^ 1000 o.
= 2000 pF
I MQ

Het vermogen, dat de eindtrap van een normaal radio-ontvangtoestel
kan afgeven, is slechts enkele watts. Voor goede weergave in een
grote ruimte of bij gebruik van veel kleine luidsprekers (bv. in een
ziekenhuis) is dit vermogen veel te gering. Men zal in deze gevallen
een aparte versterker gebruiken.
De meeste omroepontvangtoestellen hebben een extra uitgang,
waarop een tweede luidspreker of een versterker kan worden aan
gesloten. De beschikbare spanning bedraagt 0,5—5 V over een weer
stand < 100 fl. Het is duidelijk, dat bij dergelijke grote spanningen,
in vergelijking tot microfoonspanningen, de eisen voor de eerste buis
veel minder zwaar zijn. Het storingsniveau mag evenredig hoger liggen.
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Stelt men als eis voor het brom- en ruisniveau weer —60 dB, dan
mogen bij een ingangsspanning van ioo mV de brom- en ruisspanning
ioo //V bedragen. Geschikte buizen zijn bv. EF 6 en EBC 3. Na de
eerste versterkerbuis volgt verdere versterking en een eindtrap van
geschikt vermogen. Fig. 8 geeft het schema van een eenvoudige ver
sterker, die geschikt is voor het versterken van de groeftasterspanning,
en de spanning, die men van de extra aansluiting aan het ontvang
toestel verkrijgt. De groeftasterspanning wordt direct toegevoerd aan
de ingangspotentiometer, de spanning van het ontvangtoestel wordt
(indien nodig) eerst verzwakt. Hierdoor kan ook bij grote ingangs
spanning prettig geregeld worden. Na de sterkteregelaar volgt eerst de
triode EBC 3 en daarna een dubbele triode ECC 40, in fase-omkeerschakeling (zie Deel 2, hfdst. V, fig. 55). De eindtrap bestaat uit twee
9-W penthodes EL 41, in balansschakeling, klasse A. Het nuttig ver
mogen van de eindtrap bedraagt ongeveer 10 W, bij een spanning van
50 mV op het rooster van de eerste buis. Als gelijkrichtbuis wordt
een AZ 1 gebruikt.
5. Filters
Zeer vaak verlangt men een vlakke amplitudekarakteristiek te kunnen
wijzigen, dus de mogelijkheid bepaalde gedeelten van het frequentiegebied meer of minder te versterken. Voor weergave van het gesproken
woord is het soms gewenst, de lage tonen te verzwakken. Voor muziek
zal men bovendien de mogelijkheid tot extra versterking of ver
zwakking van de hoge en lage tonen kunnen vei langen. Men kan dit
doen om afwijkingen, die in een voorafgaand proces zijn ontstaan,
te compenseren of om de
muziek aan te passen
Ri
R,
C.3000pF
aan de acoustische eigen
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waarin de weergave plaats
vindt, maar vaak is het
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keur.
R,.0,1 Mn
o rrmjIn het algemeen be
C
reikt men het gewenste
C 800pF
II R2p V°
doel door in de schake
-)Vi R2
V0
r^Vi 500 PF
0,1 UMO
iQknh
ling van de frequentie
afhankelijke elementen,
Fig. 9. a. Ophalen van lage tonen.
is groot
t.o.v. 7?2. Voor lage frequenties is i/a> C groot als condensatoren, zelft.o.v.
b. Afsnijden van lage tonen; voor inducties of afgestemde
lage tonen is i/oj C groot t.o.v. i?2. c- Ophalen kringen, op te nemen.
van hoge tonen.
is groot t.o.v. Z?2; voor
In de fig. 9 zijn enkele
hoge frequenties is i/w C klein t.o.v. Rx,
principiële
schakelingen
d. Afsnijden van hoge tonen. Voor hoge fre
alleen
gegeven,
waarin
quenties is 1 /co C klein t.o.v. /?2.
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weerstanden en condensatoren zijn
gebruikt. Fig. io geeft de bijbe
horende karakteristieken. Fig. na
geeft nog een voorbeeld van het
ophalen van een deel der hoge
tonen met behulp van een LCfilter. L en Cx zijn afgestemd op
ca 6000 Hz. Met de potentiometer
kan de kring worden
gedempt en dus de mate van op
halen worden bepaald. Door de
condensator C2 parallel aan C1 te
schakelen verlaagt men de resonantiefrequentie, welke dan bv.
op ca 3000 Hz komt te liggen.
Fig. 11b geeft de bijbehorende
karakteristieken. Dergelijke filters
komen veel voor in de opname
techniek. Op soortgelijke wijze
kan ook een bepaald gebied der
lage tonen worden opgehaald.

+12
+8
+4
dB O

±n

-4

-
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-12
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500 1000

5000 10 OOO Hz.

Fig. 10. Amplitudekarakteristieken,
behorende bij de filters, voorgesteld
in fig. 9.
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s
L
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C,

a)
+ 16

6. Mengen
+B
Versterkers, die maar één in
+4
gang hebben en bv. alleen ge
dBO
-4
schikt zijn voor microfoon- of gra-e
mofoonversterking, komen maar
-12
5000 lOOOOHi
weinig voor. Gewoonlijk combi
IOO 200 500 1000
b)50
neert men meer ingangskanalen
in één versterker. Behalve dat Fig. 11. a. Filter voor het ophalen
van hoge tonen. Met de potentiomen van elk der kanalen de ver meter R« kan continu worden geregeld.
sterking apart kan regelen, is het b Frequentiekarakteristieken beho
vaak gewenst, dat de signalen rende bij het filter van a. De
a behoren bij een afstemonderling kunnen worden ge krommen
ming van de L C-kring op 3000 Hz,
mengd. Dit is bv. noodzakelijk, de krommen b behoren. bi;1 een afwanneer bij een muziekuitvoering ?iomé"èffliPkan00het "ophakn warden
het orkest en de solist elk een
geregeld tussen +4 dB en +10 dB.
aparte microfoon gebruiken, of
IMengen kan .laats vinden do.
de kanalen parallel of in serie te schakelen (zie *lgH, Uers van de
parallelschakeling (fig. 12) is het nodig, m som '^kortsluiting van
kanaalregelaars een weerstand op te nemen teneu
r treedt verlies
het ene kanaal door het andere te voorkomen. «■. dg weerstanden
op (de weerstand i?1 vormt een spanningsei
SDanningsdeler met
Ro en R3 parallel en de weerstand R2 vormt f i isF jat alle kanalen
de weerstanden Rx en i?3 parallel). Een voor
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l
Fig. 12. Mengen van twee kanalen
door deze parallel te schakelen.

J£
5R3

Ri
~)E2

4-

R,

1
Fig. 13. Mengen van twee kanalen
door deze in serie te schakelen.

aan aarde kunnen liggen. Bij serieschakeling (fig. 13) treedt practisch

geen verlies op. Echter kan nu slechts één der kanalen aan aarde liggen.
Stel, dat kanaal 1 een microfocnkanaal is en dat men een lange kabel
gebruikt tussen microfoon en versterker. De capaciteit van de kabel
tegen aarde, voorgesteld door de ccndensator C parallel aan R2 + ^3>
veroorzaakt dan afval van hoge tenen voor kanaal 2. Bovendien is het
moeilijk een gevoelig kanaal, dat via een hoge weerstand is geaard,
storingsvrij te houden.
7. De eindtrap
a. De eindbuizen
De laatste trap van een versterker moet de gewenste energie leveren.
Als eindbuizen gebruikt men terwille van het hoge rendement en de
grotere gevoeligheid, vrijwel steeds penthoden. Voor kleine vermogens
tot 5 a 10 W, bv. voor een eenvoudige gramofoenversterker, gebruikt
men een enkele eindbuis. Voor grotere vermogens, tot ca 30 W, gaat
men over tot de balansschakeling, waarbij de buizen in klasse A of
A—B ingesteld worden. De balansschakeling biedt het voordeel van een
hoger rendement, minder vervorming (geen even harmonischen) en een
eenvoudiger constructie van de uitgangstransformator (geen gelijkstroommignetisatie). Bij nog grotere vermogens begint het rendement
een steeds belangrijker rol te spelen en geeft men de voorkeur aan
instelling in klasse B. Het nadeel van een aparte gelijkrichter voor de
negatieve roosterspanning neemt men hierbij voor lief.
Tabel 2 geeft een aantal veel gebruikte buizen met hun instelling
en het vermogen, dat hierbij kan worden afgegeven. Voor de anodestromen en schermroosterstromen zijn bij de balanstrappen de mini
male en maximale waarden opgegeven. Deze gelden resp. wanneer de
buizen niet of vol uitgestuurd zijn. De aanpassingsweerstand is proef
ondervindelijk bepaald en is zo groot, dat juist de toelaatbare anodedissipatie wordt bereikt. De instellingen worden zó gekozen, dat er
geen roosterstroom vloeit.
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b. De uitgangstransformator
De uitgangstransformator (zie ook Deel 3, hfdst. VLE) dient voor de
overdracht van de energie, die door de eindtrap wordt geleverd naar
de luidsprekers. Tevens zorgt hij voor de juiste aanpassingsweerstand
van de eindbuizen. Het zou te ver voeren de gehele berekening van
een uitgangstransformator te geven. We willen daarom volstaan met
het noemen van enkele van de belangrijkste punten, waarmee rekening
gehouden moet worden.
ie. Het vervangingsschema. In fig. 14 is het vervangingsschema van
een transformator gegeven (zie Deel 2, hfdst. III.F).
Hierin is: E = de e.m.k., opgewekt in de eindtrap;
Ri = de inwendige weerstand van de spanningsbron;
= de primaire koperweerstand;
R2 = de secundaire koperweerstand;
Cx = de primaire capaciteit;
C2 — de secundaire capaciteit;
5
de primaire spreidingszelfinductie;
S2 = de secundaire spreidingszelfinductie;
L = de primaire zelfinductie;
R = de belastingsweerstand;
e = de spanning over de belastingsimpedantie.
2e. De transformatieverhouding t. Deze wordt bepaald door de voor
geschreven aanpassingsweerstand Z?a of i?a_ a van de enkelvoudige of
balanseindtrap en de weerstand van de gewenste belasting R. In de
fig. 15, a en b is de transformatieverhouding voor een enkele en een
balanseindtrap gegeven.
3e. De zelfinductie. De primaire zelfinductie van de transformator
wordt bepaald door de aanpassingsweerstand en de laagste frequentie
waarbij men nog het volle vermogen wil overdragen. Uit fig. 14 blijkt,
dat alleen voor het geval, dat co L groot is t.o.v. t2 R, de volle stroom
door de belastingsweerstand vloeit en men dus alle energie in deze
weerstand krijgt. (Voor lage frequenties mag de invloed van S2 en C2
worden verwaarloosd.) Wanneer oj1 de laagste frequentie is, die men
Ri

R,

S,

-ruir-rjirr/fflnr
0E

C,

Fig. 14. Vervangingsschema voor een
transformator.
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Fig. 15.

I
n
-1 / d
d, \ a. Uitgangstransformator van een enkelfasige eind[ I = — = I / ____trap. Ra = gewenste weerstand in de anodeketen
\
”2
V R 4- Rk*' van de buis; i? = luidsprekerimpedantie;/?ki en i?k2
zijn de weerstanden van de primaire en de secun
daire wikkelingen van de transformator.
b. Uitgangstransformator van een balanseindtrap.
Ra — a ^?ki ) Ra a = gewenste weerstand tussen de twee anoden;
R = luidsprekerimpedantie.
R + jRka

H-V

nog door wil laten, moet co1L^: 334 maal t2 R zijn. De zelfinductie
volgt uit de formule
jli~0
H.
L = n2no
Zy + tl— ^1
Hierin is: n = primair aantal windingen;
po =
=
O =
Zy =
l\ =
jli~

4nx io~7 H/m;
wisselstroompermeabiliteit;
kerndoorsnede in m2;
lengte van de krachtlijnenweg in de kern in m;
lengte van de krachtlijnenweg in de luchtspleet in m.

In deze formule is
wel de meest variabele. Hij is afhankelijk van
het kernmateriaal, de maximale inductie en van de voormagnetisatie
door de anodegelijkstroom, die optreedt bij gebruik van een enkele
eindbuis. De anodegelijkstroom vloeit dan door de primaire wikkeling
en wekt een magnetisch veld op. Bij een balanseindtrap heffen de
tegengesteld gerichte anodegelijkstromen elkanders werking juist op.
4e. Het rendement. De energie-overdracht in de transformator gaat
gepaard met verliezen, koperverliezen in de wikkelingen en ijzerverliezen in de kern. Het rendement bedraagt 50—95 %.
5e. De spreiding en de capaciteit. Spreiding ontstaat door onvolkomen
koppeling van de wikkelingen. Niet alle krachtlijnen omvatten zowel
de primaire als de secundaire wikkelingen. De capaciteiten Cx en C2
vindt men tussen de verschillende windingen van een wikkeling,
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tussen de wikkelingen onderling, tussen de wikkeling en de kern en
eventuele schermen.
Capaciteit en spreiding bepalen samen de hoogste frequentie, die
de transformator nog doorlaat. Door speciale wikkelmethoden tracht
men beide zo laag mogelijk te houden (zie hfdst. VI.E).
6e. De amplitudekarakteristiek. Uit 3 en 5 bleek reeds, dat de
zelfinductie, de spreiding en de capaciteit hier de bepalende groot
heden zijn,
7e. Vervorming. Vervorming ontstaat door verzadiging van het ijzer.
Deze treedt voornamelijk op bij de lage frequenties, waar de inductie
het hoogst is. Ze hangt verder af van het gebruikte kernmateriaal en
van de eventuele gelijkstroommagnetisatie.
Door de gelijkstroom-voormagnetisatie werkt men in het kromme
deel van de B-H-kromme en kan het kernmateriaal verzadigd worden.
Verbetering wordt verkregen door toepassing van een luchtspleet,
waardoor de veldsterkte daalt.
In
A/m.
Immers is de veldsterkte in het ijzer Hy —

ly + f*=h -

De luchtspleet is eveneens van invloed op de zelfinductie, hetgeen
blijkt uit de formule, genoemd in punt 3. In het algemeen doet een
luchtspleet de zelfinductie dalen.
8. Tcgenkoppeling
Bij eindtrappen wordt vrijwel altijd tegenkoppeling toegepast. Be
halve de in Deel 2, hfdst. V behandelde gunstige invloeden van de
tegenkoppeling, nl. vermindering van de vervorming en verbetering
van het storingsniveau (brom en ruis van het tegengekoppelde versterkerdeel worden evenredig met de mate van tegenkoppeling ver
minderd), willen we hier nog op het volgende wijzen. Bij versterkers
met een sterk wisselende belasting, bv. bij installaties voor radiocentrales
(zie Deel 6c) is het gewenst, dat de uitgangsspanning onder alle be
lastingsomstandigheden zo constant mo_
gelijk is. De inwendige weerstand van
]
de versterkers (dit is de weerstand,
^ Versterking p
R’
Rd"J
die men aan de uitgangsklemmen ,,in
yi
y-i° de versterker ziet") moet klein zijn.
r2<
Ogenschijnlijk bieden triode-eindbuizen
m
door hun lagere inwendige weerstand
hier voordelen, maar door spanningsFig. 16. . Principeschema van
tegenkoppeling, waarbij een deel van
spannmgstegenkoppeling.uiuuitgangssPann^n8 °ver een of meer
+ #2) = n. Van de uitgangsspanning wordTilu? deel versterkertrappen wordt teruggevoerd,
teruggevoerd naar de ingang.
.......
kan men 'bij” penthoden
hetzelfde
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bereiken. Dit is duidelijk te zien aan de hand van fig. 16. Over de
uitgang van de versterker, parallel aan de belastingsweerstand R,
is een spanningsdeler RY—R2 aangebracht. (R1 + R2 > > R.) De
spanning Vt over R2 wordt teruggevoerd naar de ingang en is in tegen fase met V{. De spanning tussen de punten 1 en 2 is dus V1 = V\ — Vt.
Stel nu, dat de belastingsweerstand R groter wordt; dan stijgt de
uitgangsspanning en ook de spanning Vt over weerstand R2. De
spanning tussen de klemmen 1 en 2 neemt dus bij gelijkblijvend
ingangssignaal af. De uitgangsspanning daalt dus weer. Het resultaat
is, dat de uitgangsspanning minder stijgt, dan in het geval, dat geen
tegenkoppeling aanwezig is. De tegenkoppeling zorgt dus voor een
meer constante uitgangsspanning, of wat op hetzelfde neerkomt: de
inwendige weerstand van de versterker neemt af.
R'
Uit berekening volgt:’[Rï = — 1 ^ (zie Deel 2, hfdst. V),
I “r

waarbij

P

= de inwendige’weerstand zonder tegenkoppeling;
Rï = de inwendige weerstand met tegenkoppeling;
Rn
u = de potentiometerverhouding-D--2 D ;
R\

P

i

■*'2

— de versterking VQjVi zonder tegenkoppeling.

Ook op de amplitudekarakteristiek heeft de tegenkoppeling een gun
stige invloed. Denken we ons parallel aan de belastingsweerstand de
zelfinductie van de uitgangstransformator of de capaciteit van een
lange leiding. Deze vormen resp. bij de lage en hoge frequenties een
extra belasting, die, afgezien van de fasedraaiing, neerkomt op een
verlaging van de belastingsimpedantie. De hierdoor veroorzaakte
spanningsdaling wordt gedeeltelijk opgeheven door de tegenkoppeling.
Men kan de mate van tegenkoppelen niet onbeperkt opvoeren. Door
fasedraaiing in de versterkerschakeling en de transformator, die voor
namelijk optreedt bij de hoge en lage frequenties, bestaat het gevaar,
dat bij een bepaalde frequentie de tegenkoppelspanning juist in fase
met de ingangsspanning wordt. De versterker kan dan oscilleren.
Zonder speciale maatregelen kan men dan ook niet meer tegenkoppelen
dan 4 a 5 maal (1 -f /-(■ p = 4 a 5), maar hiermee is al een grote ver
betering bereikt. De practische uitvoering van de tegenkoppeling an
op veel manieren geschieden. De fig. 17 en 18 geven twee voorbeelden.
In het geval van fig. 17 verkrijgt men de tegenkoppe*P . ® ,
een extra wikkeling op de uitgangstransformator De ^pa “nng
_
teruggevoerd naar de kathode van buis Bp Zodat h^^d
Jd ^
pen tegengekoppeld is. De eindbuizen B3 en n4
.
1
de buis B.f in anodebasisschakeling feie
van fig. l8 zijn de eindbuizen alleen tegengekoppew
wi$sel.
van een spanningsdeler tussen anode en st
-n tegenfase.)
spanningen op anode en stuurrooster van een
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De roosterspanning van de eindbuizen wordt geleverd door een vooraf
gaande balanstrap, die met de eindbuizen door een transformator is
verbonden. Bij deze schakeling gaat enig vermogen verloren in de
potentiometerweerstanden Rlf R2t Ra en i?4. In het eerste geval kostte
de tegenkoppeling practisch geen vermogen.

+

+

+

B3l

o
o
o

—rUTj—
b2

O
p
o vt

Fig. 17. Spanningstegenkoppeling over 3 trappen. De tegenkoppelspanning wordt verkregen door een extra wikkeling op
de uitgangstransformator.
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Fig. 18. Spanningstegenkoppeling over de eindbuizen alléén.
Van de anodewisselspanning wordt een deel teruggevoerd naar
het stuurrooster.
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9. Het voedingsgedeelte
a. Voeding uil het net
In verreweg de meeste gevallen wordt de voor de versterker benodigde
energie uit het lichtnet betrokken op dezelfde wijze als bij radioontvangers (zie hfdst. IV.M).
Het type gelijkrichtbuis wordt in hoofdzaak bepaald door de te
leveren spanning en stroom. In tabel 3 zijn enkele veel gebruikte
buizen met hun toelaatbare maximale belasting gegeven.
Tabel 3
vC(f

Buis

Type

AZ 41
AZ 1
AX 1
AX 50
RG 1/250

vacuum
>ï

kwikdamp
1 >

»>

500
500
500
500

V
,,
„
„

1000

l J

•fGelijkstroom
30
60
125
250
250

mA
,,
,,
,,
,,

Hieruit blijkt, dat men bij grote stromen overgaat op met gas ge
vulde gelijkrichtbuizen. Deze hebben bovendien nog het voordeel van
een kleinere inwendige weerstand. De spanning tussen kathode en
anode bedraagt constant ca 15 V. Een lage inwendige weerstand van
het plaatspanningsapparaat is gewenst wanneer de afgenomen gelijk
stroom sterk varieert. Dit is bv. het geval bij voeding van een in klasse B
ingestelde eindtrap. Om een hoog rendement te halen mag de anode en schermroosterspanning tijdens het bedrijf niet te veel dalen. Soms
neemt men speciale maatregelen om de voedingsspanning constant te
houden. Een voorbeeld is een plaatspanningsapparaat met een ver
zadigde smoorspoel. Een dergelijke smoorspoel heeft een negatieve
impedantie, d.w.z. bij toenemende stroom wordt het wisselspanningsverlies over de spoel kleiner, en op deze manier wordt het spanningsverlies in de transformator en de buis gecompenseerd (fig. 19 en 20).
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m >-iR2
C2

X
Fig. 19. Dubbelfasige gelijkrichting. De
verzadigde smoorspoel L geeft een lage
inwendige weerstand aan het
plaatspanningsapparaat.

Fig. 20. Belastingskarakteristiek
van een plaatspanningsapparaat.
a. lage inwendige weerstand;
b. hoge inwendige weerstand.
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b. Voeding uit batterijen of accu's
Bij draagbare installaties past men voeding uit droge batterijen toe,
en wanneer geen netspanning ter beschikking staat, gebruikt men
accu’s. De plaatspanning verkrijgt men met behulp van een trilleromvormer (zie Deel 3, hfdst. VI.G).
10. De „public address"=versterker
Deze versterkers worden bv. gebruikt in stations, ziekenhuizen,
dancings, enz.
De versterker heeft gewoonlijk meer dan één ingang en biedt de
mogelijkheid van mengen, filteren en sterkte regelen. Het afgegeven
vermogen bedraagt 10—60 W. In fig. 21 (uitslaande plaat, achterin) is
de schakeling van een 24 W versterker gegeven. De versterker heeft:
2 microfooningangen, 1 gramofoon-, 1 radio- en 1 lijningang. Elk
kanaal heeft een aparte sterkteregelaar. De microfoonspanningen
worden voorversterkt met een CF 50 (Bx en B2) (staartregeling en
tevens mogelijkheid tot afstandsbediening).

Fig. 22. 24 W „Public address”-versterker.
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Fig. 23. Bedieningspaneel van de versterker van fig. 22.
In de microfoonversterker is een schakelaar opgenomen voor het
afsnijden van lage tonen bij weergave van spraak (Sk3 en Sk4).
De verschillende kanalen worden „gemengd" door parallelschakeling.
Het „gemengde signaal" wordt verder versterkt in een EF 6 (B3). Met
schakelaar Sk2 kunnen de lage tonen in 3 trappen worden verzwakt;
met regelaar R 49 worden de hoge tonen continu regelbaar verzwakt.
Na het filterdeel volgt de hoofdsterkteregelaar R 37, één trap
versterking met de buis EBC 3 (BJ, de transformator Tx en ten
slotte de balanseindtrap 2 X EL 6 (B5 en B6) met de uitgangstransformator T2. De uitgangstransfoimator heeft een secundaire wikkeling
met taps, waardoor luidsprekers met verschillende impedantie kunnen
worden aangesloten. De eindtrap is tegengekoppeld (wikkeling S3_3'
en S4_4'). De gelijkrichtbuis B8 is een AX 50. De voedingstransformator
is geschikt voor diverse netspanningen. Fig. 22 geeft een foto van deze
versterker, terwijl in fig. 23 het bedieningspaneel nog eens afzonderlijk
is afgebeeld. In fig. 24a en b zijn de amplitudekarakteristieken van de
verschillende kanalen bij bediening der filters weergegeven en in fig. 24c
is de vervorming als functie van het afgegeven vermogen gegeven.
Fig. 25 laat tenslotte nog zien hoe een dergelijke versterker samen
gebouwd kan worden met een radio-ontvangtoestel en een draaitafel
voor gramofoonplaten. Een dergelijke installatie is zeer geschikt voor
gebruik in ziekenhuizen e.d.
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Fig. 24. a. Amplitudekarakteristieken
van de microfoonkanalen van de 24 W
versterker. Kromme 1 is de karak
teristiek bij weergave van muziek.
Kromme o is de karakteristiek bij weer
gave van spraak, b. Amplitudekarak
teristieken voor alle kanalen van de
24 W versterker. De lage tonen kun
nen in 3 trappen worden verzwakt.
De hoge tonen kunnen continu worden
verzwakt, c. De vervorming van de
24 W versterker als functie van het
afgegeven vermogen bij 1000 Hz.

Fig. 25. Rek met ingebouwde 60 W
versterker. Boven de versterker bevin
den zich een gramofoon, een radioontvanger en een contröle-luidspreker.
Onder de versterker zijn de schakelaars
aangebracht voor de verschillende luidsprekergroepen.
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n. Principe van de opname bij het
PhilipssMillerssysteem en de
„sprekende film"
Het valt buiten het bestek van dit hoofd
stuk een uitvoerige beschrijving te geven
van alle onder i. genoemde mogelijk
heden om muziek of spraak vast te leggen.
Terwille van een goed begrip van de
onder 12. te behandelen fotocelversterker
zal daarom worden volstaan met een korte
beschrijving van het vastleggen van geluid
op de celluloïdband.
Na de nodige versterking worden de
electrische trillingen toegevoerd aan de
zg. opnameversterker. Aan de opnameversterker is de „snijkop” aangesloten en Fig. 26. Het snijden van een
hierin worden de electrische trillingen om geluidspoor in een celluloidgezet in mechanische. Door een in deze bandi Door de op en neer besnijkop gemonteerde saphieren beitel, die wegende stompe beitel wordt
r
een spoor van wisselende
ö
loodrecht op de celluloïdband is gericht breedte in de met een on
en die synchroon met de geluidstrillingen doorzichtige laag bedekte
celluloidband gesneden.
op en neer beweegt, wordt in de met
constante snelheid bewegende band een
geluidsspoor gesneden. De band is bedekt met een ondoorzichtig
laagje, dat gedeeltelijk door de beitel wordt weggenomen. Het geluids
spoor verschijnt als een doorzichtige streep van wisselende breedte
op een ondoorzichtige achtergrond. Trillingen met een frequentie tot
8000 Hz kunnen op deze wijze worden geregistreerd. Bij het PhilipsMiller-systeem heeft men een band, waarop alléén een geluidsspoor
wordt gesneden. Bij de sprekende film is naast de beelden een strook
voor het bijbehorende geluid gereserveerd. Fig. 26 laat zien hoe het
geluidsspoor in de band wordt gesneden.
12. Dc cinemasvcrsterkcr
a. Fotocelingang
Het op de band gesneden geluidsspoor wordt met behulp van een
fotocel en een optisch systeem weer omgezet in electrische trillingen.
Fig. 27 geeft aan, hoe deze omzetting in principe tot stand kan
worden gebracht. Het licht van het lampje a wordt door een lenzen
systeem b geworpen op het eind van een glazen staafje c. Dit staafje
geleidt het licht door de trommel d, waarover de film met constante
snelheid loopt. Op deze manier wordt het geluidsspoor door een zeer
smalle en intensieve lichtstreep afgetast. Het doorgelaten licht wisselt
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Fig. 27. Het omzetten
van het op de band vast
gelegde geluid in electrische trillingen met be
hulp van een optisch sy
steem en een fotocel.
synchroon met de breedte van het geluidsspoor en dus met de oor
spronkelijke geluidstrillingen. Met de microscooplens e wordt het licht
beeld vergroot en via een spiegel f en nog een lens g treft het licht
de fotocel h.
In de fotocel wordt het wisselende licht omgezet in wisselstromen.
Een fotocel heeft een zeer hoge inwendige weerstand en we kunnen
hem dus als een stroombron opvatten. De afgegeven stroom hangt van
de belichtingssterkte en van de aard van de fotocel af. Bij de veel
gebruikte met gas gevulde fotocel bedraagt de afgegeven stroom ca
150 jwA/lm. Bij gebruik van dit optisch systeem en een belichtingslampje van 20 W bedraagt de maximale lichtsterkte 5—10 millilumen.
Om een zo groot mogelijke spanning te krijgen zou men de afsluitweerstand van de fotocel zo hoog mogelijk op willen voeren. De grens
wordt o.m. bepaald door de capaciteit van de kabel, die de verbinding
tussen de fotocel en de versterker vormt. Om deze capaciteit te be
perken gebruikt men een coaxiale kabel met een capaciteit van ca
40 pF/m. Dit betekent bij 2 m kabel en een weerstand van 50 000 Cl
toch reeds een val van 3 dB bij 10 000 Hz. Hoger gaat men daarom
gewoonlijk niet. Bij gedrongen constructies, bv. smalfilmapparaten
met ingebouwde versterker, gaat men tot ca 1 MA. Een afsluitweerstand (fotocelweerstand) van 50 000 Cl betekent bij gebruik van
bovengenoemde cel een maximale spanning van ca 40 mV. Tal van
invloeden, als de kwaliteit van de film, de gelijkspanning op de fotocel,
verschillen in gevoeligheid van de fotocel, de lichtsterkte van het
belichtingslampje, maken het noodzakelijk de versterker voldoende
reserve te geven. Bij 20 dB reserve wordt de ingangsgevoeligheid
ca 4 mV. De ingangsspanning aan de versterker is dus van dezelfde
grootte-orde als bij microfoons en men zal aan de eerste buis dus
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dezelfde eisen moeten stellen. Opgemerkt kan nog worden, dat 50 000 Cl
een ruis geeft van 3 /xV (— 62 dB). Door de korrel van het film
materiaal ontstaat echter eveneens ruis, en deze zal de ruis van de
versterker zelf in het algemeen overtreffen.
Gewoonlijk maakt men de fotocelspanning regelbaar. Werkt men
nl. met twee projectie-apparaten, die beurtelings zonder onderbreking
een filmrol draaien, dan moeten gevoeligheidsverschillen van de twee
fotocellen gecompenseerd kunnen worden. De fotocelspanning moet
met het oog op brom en regelstoten voldoende afgevlakt zijn. De
maximale fotocelspanning mag wegens het doorslaggevaar bij met gas
gevulde cellen niet hoger zijn dan 100 V. Fig. 28 geeft het schema
van een in de practijk gebruikelijke schakeling.
Evenals bij de „Public address”-versterkers geeft men de cinemaversterker gewoonlijk nog een gramofooningang, terwijl de nodige
filters voor hoge en lage tonen worden aangebracht voor filmcorrectie
en aanpassing aan de zaalacoustiek. Fig. 29 en 30 geven een boven
en een onderaanzicht van een 20 W cinemaversterker. Fig. 31 toont
een complete installatie zoals deze in bioscopen wordt gebruikt.
6. Het belichtingslampje
In het eenvoudigste geval voedt men het lampje met wisselstroom en
legt daartoe een extra wikkeling op de voedingstransformator van de
versterker. Hoewel men een dikke gloeidraad kiest (bv. 5 V, 4 A)
is de warmtetraagheid van de gloeidraad niet zo groot, dat het licht
geheel constant is. Het licht heeft daardoor een „rimpel” met een
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Fig. 28. Dubbele fotocelversterker. Met de potentiometers i?j en
wordt de
fotocelspanning ingesteld. De
sterkteregelaar i?3 dient voor
het instellen van de juiste
ingangsspanning (compen
satie van verschillen in de
gevoeligheid van de fotocel
en de filmkwaliteit); 2?4 is de
hoofdsterkteregelaar.
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frequentie, gelijk aan tweemaal de netfrequentie. Om de door deze
rimpel veroorzaakte brom te compenseren wordt in de versterkerschakeling een „dipfilter” opgenomen, dat afgestemd is op de frequentie
van de bromrimpel. Ook kan men het lampje voeden met gelijkstroom
en soms past men voeding met hoogfrequente stroom toe (ca 50 kHz).
In dit geval kan de gloeidraadtemperatuur de snelle wisselingen niet
volgen en de frequentie van een eventuele rimpel valt boven de gehoor
grens. In de fig. 32, 33 en 34 zijn de diverse voedingssystemen in
principe aangegeven.
■

fc, Ml

Fig. 29. 20 W cinemaversterker.
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Fig. 31. Kast met complete cinemaversterkerinstallatie. Van onder naar boven:
twee 20 W versterkers met contrólemeter; bedieningspaneel; twee voedingsapparaten voor de belichtingslampjes; daartussen een oscillograaf, waarop men
het beeld van de uitgangsspanning kan waarnemen; aansluitklemmen en sterkteregelaar voor de contröle-luidspreker. In de voorwand de contröle-luidspreker.
Opzij de omschakelaar voor de twee fotocellen en de belichtingslampjes.
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Fig. 32. a. Belichtingslampje met wisselstroom gevoed, b. Rimpel op het
licht van het lampje, c. Dipfilter in de anodeketen van de eerste versterkingsbuis.
Het dipfilter LC wordt afgestemd op de frequentie van de lichtrimpel. De impe
dantie van het filter is bij deze frequentie laag t.o.v. de anodeweerstand R.
d. Karakteristiek van de versterker met dipfilter (netfrequentie 50 Hz).
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Fig. 33. Belichtingslampje gevoed met
gelijkstroom.

Fig. 34. Hoogfrequentgenerator voor
voeding van het belichtingslampje.

13. De radiocentraleversterker
Deel 5c is speciaal gewijd aan de radiodistributie. We willen daarom
alleen in het kort iets zeggen over de bij de radiodistributie gebruikte
versterkers.
Men onderscheidt twee systemen:
a. Vanuit een centraal punt wordt aan de abonné's rechtstreeks de
benodigde energie geleverd. Bij de abonné's wordt dan alleen een luid
spreker met keuzeschakelaar en sterkteregelaar geplaatst.
b. Vanuit een centraal punt wordt aan de abonné's signaalspanning
geleverd. Bij de abonné's plaatst men een kleine versterker, met
programmakiezer en sterkteregelaar. Aan de versterker is een luid
spreker aangesloten.
In het eerste geval moeten de versterkers in de centrale een grote
energie leveren, bv. 100—300 W. De energie, die per abonné afge
nomen wordt, is ca 0,3 W, zodat één versterker 300—1000 abonné's
Radiotechniek III — 32
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kan „voeden”. Terwille van het hoge rendement kiest men voor de
eindtrap de balansschakeling in klasse B ingesteld. Verder zal men
wensen, dat de spanning op de lijn, waarop de abonné’s zijn aan
gesloten, zoveel mogelijk onafhankelijk is van het aantal luisteraars op
een zeker ogenblik. De versterker moet dus een kleine inwendige
weerstand hebben; daarom past men spanningstegenkoppeling toe.
Een tweede punt van groot belang is de aard van de belastingsimpedantie. Deze is sterk afhankelijk van het aantal luisterende
abonné's. Bij volle belasting (als alle abonné's luisteren) is de impe
dantie vrijwel reëel. Bij nullast vormt de lijn een capaciteit. Ook
speelt de zelfinductie van de lijn een rol. De versterker moet onder
alle omstandigheden bedrijfszeker zijn. De toelaatbare anodedissipatie
van de eindbuizen mag in geen geval worden overschreden.
In fig. 35 is aangegeven, hoe de anodedissipatie van de eindbuizen
verloopt als functie van de ingangsspanning bij diverse belastingen.
De lijncapaciteit heeft vooral
wa
overbelast (bv. door capaciteit)
bij de hoge frequenties in
i
toelaatbare dissipatie
vloed.
Een gelukkige omstan
I
digheid hierbij is, dat bij mu
ziek en spraak de amplitude
van de geluidstrillingen boven
6000 Hz snel afneemt naar
mate de frequentie hoger wordt.
nominale belasting
Hetzelfde geldt dus ook voor
niet vol belast
de spanning, die aan de ver
sterker wordt toegevoerd. Hier
—— Vi
door kan men bij een grote capa
Fig. 35. De anodedissipatie Wa van een citeit van de lijn toch nog be
balanseindtrap, ingesteld in klasse B, bij
verschillende aanpassingen, als functie van neden de toelaatbare dissipatie blijven.
de ingangsspanning V\.
Bij een niet volbelaste ver
I3'lg2
sterker lopen de schermroosteis
van de eindbuizen gevaar. Dit
blijkt uit fig. 36. In deze figuur
stelt de getrokken kromme de
anodestroom als functie van de
vg,= -2v anodespanning en de gestip
JB
Ia=f(va>
pelde kromme de schermroosl\
terstroom als functie van de
''\\\
anodespanning voor, beide bij
b
riBi
lg2=nva)
een stuur rooste rspanning van
— 2 volt. Aangenomen is, dat
— Va
bij maximale stuurspanning
Fig. 36. Het verloop van anode- en deze grenswaarde niet wordt
schermroosterstroom van één der eind overschreden. De buis is in
buizen van een in klasse B geschakelde gesteld in het punt o, juist in
balanseindtrap, bij verschillende aan
het afknijppunt. Lijn a is de
passingen.
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belastingslijn bij juiste aanpassing, lijn b de belastingslijn bij een te
hoge anodeweerstand. Wordt de buis met een sinusvormige spanning
uitgestuurd, dan zal gedurende een halve periode anode- en schermroosterstroom vloeien. Bij juiste aanpassing (lijn a) varieert de anode stroom tussen o en de waarde A1; de schermroosterstroom tussen
o en A2. Bij hogere aanpassingsweerstand (lijn b) varieert de anodestroom tussen o en de waarde Blt de schermroosterstroom tussen o en B.2.
Blijkbaar daalt in het laatste geval de maximale, en dus ook de ge
middelde anodestroom en stijgt de maximale en dus ook de gemiddelde
schermroosterstroom. De anodedissipatie neemt dus af, de schermroosterdissipatie toe! Gewoonlijk wordt daarom in serie met de schermroostervoeding een weerstand opgenomen. Bij toenemende stroom
daalt dan automatisch de spanning en blijft het product van stroom
en spanning (Vg2 -fg2 = Wg2) onder de toelaatbare waarde. Soms
gebruikt men als weerstand een gloeilamp. Bij toenemende stroom
wordt de weerstand van de lamp bovendien nog groter en krijgt men
een extra spanningsdaling.
De abonné's kunnen kiezen uit enige programma's. Elk programma
wordt verzorgd door één of meer versterker(s). De versterkers voor
een groep luisteraars plaatst men vaak samen in één kast en voedt
ze uit een gemeenschappelijk plaatspanningsapparaat. De voedings
bron moet geschikt zijn voor de zwaarste belasting, die kan optreden,
dus wanneer alle abonné's luisteren. De stuurspanning van de ver
sterkers kan afkomstig zijn van een radio-ontvanger, of van een directe
aansluiting met een studio. In het eerste geval geldt voor de ingangsschakeling hetgeen reeds onder 4. is gezegd; in het laatste geval moet
de versterker geschikt zijn voor aansluiting op een lijn. De lijn
spanning varieert van 0,5 volt tot enkele volts; de afsluitweerstand
moet een zeer bepaalde waarde hebben (de zg. golfweerstand). Veel
voorkomende waarden zijn 200 O en 500 Q.. De versterker wordt van
de lijn gescheiden door een ingangstransformator. De impedantie van
de transformator moet hoog zijn t.o.v. de afsluitweerstand. Dit is vooral
van belang, wanneer enige versterkers op één lijn worden aangesloten.
In fig. 37 is een 100 watt R C-versterker afgebeeld; fig. 38 (uitslaande
plaat, achterin) geeft het bijbehorende schema. De eindtrap bestaat uit
2 X EL 51 in klasse B (B3 en B4). In serie met de schermroosters is een
gloeilamp opgenomen. De eindbuizen worden gestuurd door 2 X CF 50
(Bx en B2). De ingangsspanning is 0,5 V, de uitgangsspanning naar keuze
40, 60, 80 of 100 V. De vervorming is maximaal 2 % bij een uitgangsvermogen van 100 W. De amplitudekarakteristiek is vlak ± 2 dB
van 60 Hz tot 10 000 Hz. De versterker is tegengekoppeld. De tegenkoppelspanning wordt verkregen van een extra wikkeling S3 op de
uitgangstransformator. Verder is in serie met de kathoden van ieder
der eindbuizen een kleine weerstand opgenomen (i?16 en /?18). De
spanning over deze weerstanden, die evenredig is met de wisselstroom
in de eindbuizen, wordt getransformeerd in de transformator T2.
De spanning over de wikkeling S3 van de uitgangstransformator en de
Radiotechniek III — 32*

Fig. 37. 100 W versterker voor radiocentrales.
secundaire wikkelingen S2 en S2' van de stroomtransformator zijn in
tegenfase. Het verschil van deze spanningen wordt teruggevoerd naar
de stuurroosters van de eerste buizen. Op deze manier is de versterker
zowel in de spanning, als in de stroom tegengekoppeld. Bij goede
aanpassing overheerst de spanningstegenkoppeling (dus lage /?i).
Neemt echter door een te lage aanpassingsimpedantie de stroom snel
toe, dan begint de stroomtegenkoppeling een rol te spelen en wordt
door vermindering van de stuurspanning van de eindbuizen de kans
op beschadiging door te hoge anodedissipatie verminderd (zie ook
fig. 35). Het relais Re meldt sluiting in de eindbuizen, bij doorsmelten
van de veiligheid Vlx. De meter A1 dient ter controle van de buisstromen.
Zes versterkers worden gevoed uit het in fig. 39 afgebeelde voedingsapparaat. Met de schakelklok wordt automatisch in- en uitgeschakeld.
Fig. 40 toont de kast, waarin de versterkers met voedingsapparaat
zijn gemonteerd. Per kast kunnen 600 abonné's worden aangesloten.
Er is keuze uit 2 binnenlandse en 2 buitenlandse programma's. De
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Fig. 39.

50i

Voedingsapparaat voor 6 versterkers volgens fig. 37.

binnenlandse programma's zullen normaal het zwaarst belast zijn.
Daarom worden deze verzorgd door 2 versterkers per programma.
De twee overblijvende versterkers dienen voor de buitenlandse pro
gramma's.
In het tweede geval, als nl. de abonné’s een eigen versterker hebben,
behoeven de versterkers in de centrale slechts een gering vermogen
te leveren. Men kan dan volstaan met een eenvoudige lijn versterker.
Stel: 100 abonné's per lijnversterker.
Ingangsweerstand van de abonnéversterker is 10 000 H. De lijn
spanning is 0,5 V. Het vermogen, dat de lijnversterker moet leveren,
is dan

E2

Q/52
X 100 = 2,5 X I0~3 W.
10000

De versterker heeft een transformatoruitgang. De inwendige weer
stand moet weer laag zijn, om een constante lijnspanning te verkrijgen.
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Fig. 40. Kast met 6 versterkers volgens fig. 37
en voedingsapparaat volgens fig. 39.
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Fig. 41.

2 W abonnéversterker.
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Het vermogen per abonné kan nu belangrijk groter zijn; de energie
wordt immers ter plaatse opgewekt. Fig. 41 geeft een afbeelding van
een 2 W abonnéversterker en fig. 42 het schema van deze zeer een
voudige versterker.
Condensatoren
/«F
Ci 1
//F
Co 100
C3 0,47 /«F
C_, 0,47 pF
C-0 25 + 25 fiF

Weerstanden
Ri 1
MORo 18 000 n
i?3 2,2 MO
150
Q
1500
n
Rü 0,1 MO

Skj programmakiezer
Vli temperatuurveiligheid
De eindbuis is een AL 4; de versterker wordt met een voedingstransformator op het net aangesloten. De abonné kan kiezen uit 4 pro
gramma’s. Als gelijkrichtbuis wordt een 1805 gebruikt. De omschakelaar
bij de uitgangstransformator dient om het apparaat geschikt te maken
voor aansluiting van een luidspreker met hoge of lage impedantie.

ALPHABETISCH REGISTER
A

aandrijving draaicondensator 392, 403
aanduiding blokschema
131
aanpassingstransformator 314, 335, 337
aarde
92
aardkant draaicondensator
19
aardpunten
186
acoustisch vermogen
42
achterwand ontvanger
4i
aequivalente ruisweerstand 5, 84, 130,
151» 474
ruisweerstand buis 120
tt
,,
serieweerstand
71
afgeschermde leiding
95
88
afgestemde anodekring
dipool
123
;;
kring (demping op -) 70
n
roosterkring
88
//
„
symmetrische kabel 123
afleesnauwkeurigheid
140
afschermbus
369
afschermen
68, 367
afscherming (electrische -)
368
(magnetische -)
368
tt
„
tegen motorstoringen 314
afschermschotten
41, 187
afstembare ontvanger
2
378
afstemcapaciteit
139
„ gevoeligheid
„ indicatie 9, 180, 258, 424, 430
,,
,,
FM-ontvanger 424
afstemming (automatische -)
228
communicatie-ontvanger
n
432

(drukknop-)
227
(eenknops-)
3
(stille -)
105, 227
tt
(vliegwiel-)
392
tt
,,
(voelbare -)
227
161
afstemnauwkeurigheid
161
afstemrust
schakelaar
tt
394
aftakking
7i
afvlakfilter
202
200
afvlakking
met L en C
202
tt
451
,, nconbuis
n
2,01
„
,, 7? en C
afvlaksinoorspoel
3I5, 354
„
„
(berekening van -) 355
algemene opbouw FM-ontvanger 244
all-wave-antenne
99
aluminium
263

;;
;;

i
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