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VOORBERICHT.
Dit 3e deel mag wel beschouwd worden als een geheel nieuw werk, waarin
nog enkele onderwerpen terug gevonden worden, die in de vroegere uitgave
in beknopter vorm werden besproken.
De uitbreiding, die het 2e deel onderging met betrekking tot de buizen,
maakte het gewenst tot een scheiding over te gaan, terwijl anderzijds o.i.
behoefte bestaat aan literatuur in de geboden vorm over de in dit deel be
handelde stof.
Het is tot op zekere hoogte een bonte verzameling van diverse onderwerpen,
die de radiotechnicus belang in boezemen of althans voor hem van belang zijn.
Bij de keuze in de volgorde der onderwerpen liet ik me leiden door de
gedachte om, beginnend met de voortplanting der electromagnetische golven,
via de antenne de radio-ontvanger te doorlopen wat de voeding en onderdelen
betreft en met de luidspreker en acoustiek die weg te beëindigen. Na de
bespreking van de gramofoons, het „Philimil”- en het magnetofoonsysteem
en de microfoon, is een blik geworpen op de Ned. Omroep, waarbij ook aandacht
is geschonken aan de moderne radiocentrale.
Aangezien de radioservice steeds meer gebruik maakt van de electronenstraaloscillograaf, is in het bizonder de electronenstraalbuis besproken, welke bespre
king ook noodzakelijk was voor de daarna behandelde televisie. Beide onder
werpen bieden zoveel stof, dat er afzonderlijke werken aan gewijd zouden kunnen
worden; wij moesten ons dan ook bepalen tot de hoofdlqnen.
Aan het einde van mijn arbeid gekomen, stel ik er prijs op hier te ver
melden, dat ik zeer veel putte uit allerlei Philips’ publicaties en uit diverse
andere.
Een woord van bizondere dank meen ik hier te moeten brengen aan de
heren Prof. Dr. G. Holst en Prof. Dr. Balth. van der Pol voor hun welwillende
indirecte hulp. Voor de meer direct geboden hulp mijn hartelijke dank aan de
heren Ir. Th. J. Weyers, Dr. A. Th. van TJrk, Dr. J. van der Mark, Dr. Ir. K.
de Boer, Dr. J. de Boer, Dr. A. Rademakers, allen verbonden aan Philips’ Labo
ratorium en verder aan al diegenen, die mij op enigerlei wijze van dienst waren
door het verstrekken van gegevens of bij het verwerken van de stof.
Ten slotte een woord van grote waardering aan den heer P. Vissers, Chef
v. d. Tekenkamer van Philips’ Lichtadviesbureau, die al het tekenwerk van
de drie delen verzorgde en aan de uitgeefster, die met zo veel moeite, zorg en
toewijding dit thans zo uitgebreide werk in zo’n keurige uitvoering in het
licht deed komen.
Moge dit alles beloond worden met een tenminste even grote belangstel
ling als de voorgaande drukken hebben ondervonden, ondanks het feit dat deze
nieuwe druk tengevolge van de oorlog en de gevolgen daarvan, zo lang op zich
heeft laten wachten.
En moge de grotere omvang daarvoor geen handicap zijn, maar juist een
voordeel, doordat zoveel meer radiotechnische problemen zfln belicht en uit
gewerkt.
DE SCHRIJVER.
Amsterdam, Maart 1948.
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HOOFDSTUK I.
Straling, voortplanting en modulatie der electromagnetische golven.
§ 1. De aarde, de atmosfeer en de ionosfeer.
A.

Het magnetisch veld van de aarde.

Met het oog op latere beschouwingen over de voortplanting der electrische golven en over de factoren, die de voortplanting beïnvloeden,
willen we in de eerste § § iets vertellen over het magnetisch- en electrisch
veld van de aarde.
Sedert lang is bekend, dat een om een verticale as draaibare magneet
een zekere stand t.o.v. de aarde inneemt in een vlak, dat ongeveer
Noord-Zuid loopt. De aarde (fig. 1) gedraagt zich als een magneet,
waarvan de zuidpool (Zm) in de nabijheid van de geografische noordpool
(Ng) en de noordpool (Nm) in de nabijheid van de geografische zuid
pool (Zg) ligt.
Evenals om elke magneet moet zich een magnetisch veld rondom de
aarde bevinden, zoals in fig. 1 door enkele krachtlijnen is aangegeven.
Men heeft aanvankelijk wel gedacht, dat zich op de plaats, waar zich
de magnetische polen bevinden, reusachtige hoeveelheden magnetisch
materiaal zouden bevinden, doch latere beschouwingen verwierpen deze
veronderstelling geheel. Een mag
netisch veld is nu eenmaal niet
gebonden aan een lichaam als
een magneetstaaf, doch kan ook
door een electrische stroom wor
den verkregen, zoals bij een spoel
het geval is. (X— § 17).
Sedert vele jaren bestaat de
overtuiging, dat het magnetisch
veld van de aarde voornamelijk
te danken is aan electrische stro
men, die in het inwendige van de
aarde lopen en die aan verschil
lende oorzaken te danken zijn.
Rondom de aarde bestaat een mag
netisch veld met de magnetische
Verder dragen electrische stronoord- en zuidpool (Nm en Zm).
men, die hoog in de atmosfeer
om de aarde lopen, het hunne daartoe bij.
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B.

De atmosfeer.

De aarde is omgeven met een luchtlaag, dampkring of atmosfeer ge
naamd. Lucht bestaat hoofdzakelijk uit stikstof en zuurstof. Naarmate
we hoger boven de aarde komen, wordt de lucht ijler en bestaat in de
hoge lagen alleen uit beide genoemde gassen.
In de dampkring komen op betrekkelijk geringe hoogte ook andere
gassen en dampen voor, als bv. koolzuur en waterdamp.
Dicht bij het aardoppeivlak komen sterke luchtverplaatsingen en
wolkvorming voor, die naar boven toe steeds zwakker worden en op
10 a 15 km ophouden. Men noemt dit de troposfeer. Daarboven strekt
zich tot op ca. 40 km een gebied uit, dat men de stratosfeer noemt en
waarin de lucht in rust is.
De dampkring strekt zich wellicht tot ca. 1000 km uit en neemt
naar boven toe in dichtheid af, hoewel deze boven ca. 120 km niet
meer schijnt te veranderen.
C.

De zonnestraling.

De zon, een compacte, gloeiende damp- en gasmassa, zendt behalve
de electromagnetische straling (zichtbare-, infrarode- en ultraviolette
straling; § 4) ook electrisch geladen deeltjes uit, zowel met een nega
tieve als met een positieve lading. De eersten zijn electronen en de
anderen noemt men + ionen.
Opmerking: Zoals in I—§ 2 werd uiteengezet, bestaat een atoom uit een
positief geladen kern en daaromheen wentelende electronen. Verliest een atoom
een electron, dan zijn er dus twee delen, n.1. dit electron en de atoomrest, die
positief electrisch is; beide delen noemt men ionen. Doordat u.v.stralen van
voldoende sterkte op een atoom vallen, kan een dergelijke splitsing of ionisatie
plaats vinden; dit kan ook geschieden, als een electron met voldoend grote
energie het atoom treft; beide verschijnselen vinden in de atmosfeer plaats.
Van al deze straling, onverschillig of dit nu electromagnetische golven
of materiedeeltjes zijn, treedt slechts een zeer klein deel in de atmosfeer
van de aarde. Zoals hieronder zal blijken, oefenen verschillende stralin
gen een zeer belangrijke invloed op de atmosfeer uit.
D.

i

De invloed van de u.v. straling.

'

Dat het licht en de infrarode straling door de atmosfeer dringen en
de aarde verlichten en verwarmen is voldoende bekend. Ook weten we,
dat u.v. straling van de zon het aardoppervlak bereikt. Toch blijkt dit
maar een zeer klein deel te zijn van hetgeen in de atmosfeer treedt.
Terwijl de kortste golflengte, die we in de zomer op aarde ontvangen,
ongeveer 290 m/i is, is het wel zeker, dat de zon een grote hoeveelheid
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u.v. stralen van zeer veel kortere golflengte uitzendt. De oorzaak hiervan
moet gezocht worden in het feit, dat kortgolvige straling sterk geabsor
beerd wordt in de hogere luchtlagen van de atmosfeer. Die absorptie
bestaat daarin, dat ze de stikstof- en zuurstofatomen ioniseren, zodat
splitsing in electronen en -f- ionen optreedt. Van de geïoniseerde atomen
zullen er zich telkens weer verenigen, maar de ionisatie blijft, zolang
de zon er op schijnt, doorgaan en zo is het begrijpelijk, dat er een ge
ïoniseerde laag in de atmosfeer (aan de zonzijde) ontstaat. Onderzoekt
men zo’n laag, dan blijkt, dat deze vaak vele tientallen km dik is en dat
zich door de ionisatie in het midden van de laag het grootste aantal
electronen per cm3 heeft gevormd, m.a.w. de electronendichtheid is in
het midden het grootst en neemt naar onder en boven af (fig. 19).
Dit moet daardoor verklaard worden, dat de luchtdichtheid naar boven
toe afneemt en dat de u.v. straling, die boven in de ijlere lagen treedt
en daar met de ionisatie begint, nog maar weinig electronen kan vormen,
maar daartoe, al dieper dringend, meer kans krijgt. Deze ionisatie gaat
ten koste van de energie der u.v. stralen en zodoende moet het ioniserend
vermogen afnemen, zodat de electronendichtheid verder naar beneden
weer kleiner moet worden. Op deze wijze beschouwd lijkt het, dat er maar
één geïoniseerde laag zou kunnen ontstaan. Maar de toestand is zo,
dat een deel der u.v. stralen van andere golflengte ongestoord door
deze laag dringt en lager, in dichtere luchtlagen, gelegenheid vindt tot
ionisatie. Zo is het verklaarbaar, dat er twee, ja, zelfs meer lagen kunnen
worden gevormd.
Het geheel duiden we aan als de ionosfeer. Zij strekt zich ongeveer
uit van ca. 40 km tot ca. 1000 km hoogte (§ 10—C).
Opmerking: Er is ook u.v. straling, die, nog dieper in de atmosfeer door
dringend, zich op andere wijze doet gelden. Daar blijken de omstandigheden
gunstig te zijn voor ozonisatie, d.w.z. de straling is in staat zuurstof om te
zetten in ozon (3 moleculen zuurstof vormen 2 moleculen ozon of: 3 X O* —■
2 X 03).
En zo bevindt zich nu vanaf ca. 10 km tot ca. 40 km boven de aarde een
ozonlaag, die op 20 a 25 km zijn grootste dichtheid bezit.
Met deze ozonlaag zullen we ons verder niet bezig houden.

E.

De invloed van de uitgestraalde materiedeeltjes.

En nu de straling der materiedeeltjes. De door de zon uitgestoten
electronen hebben een veel kleinere massa dan de + ionen en bewegen
zich derhalve met veel grotere snelheid door de wereldruimte dan de
+ ionen; de snelheid is echter veel kleiner dan die van de electromagnetische golven, n.1. ca. 20 000 km/sec, zodat ze na ca. 18 a 20 uur de
aardatmosfeer bereiken. Naderen de deeltjes de aarde, dan zullen zij
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niet door de aardatmosfeer heen dringen tot aan het aardoppervlak,
maar zullen onder de invloed van het magnetisch veld van de aarde een
' spiraalvormige baan beschrijven, die in de buurt van de polen de aarde
treft.
Zo vormen de electronen als het ware een electrische stroom, die
rondom de aarde loopt en op zijn beurt 't aardmagnetisch veld versterkt.
Dank zij de grote energie, die de electronen bezitten, zijn ze ook in
staat de atomen in de hoge luchtlagen te ioniseren en omdat zij zich
om de aarde heen bewegen, zijn zij ook in de schaduwzijde daarvan,
dus 's nachts, werkzaam, zodat zij aansprakelijk zijn voor een geïoni
seerde laag, die 's nachts bestaat (§ IOC).
Opmerking: Als we in fig. 1 de ionosfeer op schaal zouden willen tekenen,
zou de hoogte van 1000 km zo ongeveer overeenkomen met een cirkel, die
1/6 van de straal van de bestaande cirkel langer zou moeten zijn. Een hoogte van
b.v. 200 km zou nauwelijks meer aan te geven zijn. Prof. Dr. Balth v. d. Pol
van Philips* Natuurkundig Laboratorium heeft daarom vroeger de ionosfeer
rondom de aarde eens vergeleken met het donslaagje van een perzik.

F.

Zonnestoringsverschijnselen.

Deukt men zich de aarde draaiend binnen de ionosfeer, dan is de
stand hiervan t.o.v. de ionosfeer voortdurend anders en het mag ons
niet verwonderen, dat dit op het aardmagnetisme enige invloed heeft;
deze bestaat hierin, dat de magnetische aardpolen zich in de loop van
een etmaal een weinig verplaatsen, m.a.w. dat de magneetnaald een kleine
schommeling volbrengt.
Indien er veranderingen in de emissie door de zon plaats vinden, moet
deze zich spoedig (via de u.v. stralen na 8,3 min) of na langere tijd (via
de materiedeeltjes) op de aarde laten gevoelen.
Br zijn nu in dit verband een drietal verschijnselen, die onze aandacht
vragen, n.1. zonnevlekken, vlammen en gestoorde gebieden.
Br komen steeds donkere vlekjes op de zon voor; hun aantal neemt
toe en dan weer af met een periode van gemiddeld 11 jaar; de grootste
dezer zonnevlekken kan men met het ongewapende oog, mits beschermd
door een beroet glas of door nevel van geschikte dichtheid, waarnemen.
Treden er veel grote vlekken op, dan blijken er dikwijls magnetische
storingen (sterke schommelingen van de magneetnaald) op te treden.
Het zijn echter niet de vlekken, maar de gewoonlijk deze begeleidende
verschijnselen, die daarvoor aansprakelijk zijn; doordat een versterkte
u.v. straling optreedt, wordt natuurlijk de ionisatietoestand plotseling
gewijzigd en dit heeft een verandering van het magnetisch veld ten
gevolge.
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Een ander periodiek verschijnsel is dat, waarbij zich om de ca. 27 dagen
(d.i. de omwentelingstijd van de zon) op het zonneoppervlak kleine
heldere stipjes vertonen, die fel rood waterstoflicht uitstralen. Men
noemt het vlammen. Zij blijken een sterke, doordringende u.v. straling
van omstreeks 120 mfi uit te zenden, die in staat is om laag in de atmos
feer door te dringen, zodat een daar bestaande laag in eens veel versterkt
wordt, terwijl een zeer zwakke laag, welke zich daaronder bevindt, ineens
abnormaal sterk wordt. Deze toestand treedt slechts kort op, b.v. een
kwartier of half uur, en gaat gepaard met magnetische storingen
(§ 10—H.) Sterke zonnevlammen zenden ook bundels ionen en electronen uit en geven dan aanleiding tot het ontstaan van een gewoonlijk
prachtig lichtverschijnsel hoog in de atmosfeer (tussen ca. 40 en 1000 km)
aan de polen en dat daarom poollicht (noorderlicht) heet.
De krachtige electronenstroom, die daar de atmosfeer bereikt, stoot
op de gasmoleculen en, evenals bij de gasontladingslampen (kwik-,
neon- en natriumlampen), moet dit, behalve ionisatie, licht opwekking
ten gevolge hebben.
Het sterke poollicht gaat dikwijls gepaard met sterke magnetische
storingen, die men magnetische stormen noemt. Blijkbaar wordt dan
een sterke storing in de ionosfeer veroorzaakt.
Opmerking: Vroeger meende men, dat deze stormen een gevolg waren van
de zonnevlekken, doch deze mening blijkt niet houdbaar te zijn; soms vallen
de stormen er mee samen, soms ook niet.
Ten slotte treden, volgens het onderzoek der laatste jaren in de licht
krans, welke de zon omgeeft — de corona — af en toe intense groene
vlekken op, die men storingsgehieden noemt.
Zij zenden bundels ionen en electronen uit, die, als ze onze aarde
treffen, ook aanleiding geven tot magnetische stormen en tot het ont
staan van poollicht. Het feit, dat hierbij waterstoflicht optreedt, doet
veronderstellen, dat de zon ook waterstof in deze bundels uitstraalt.
Het aardmagnetisme blijkt voornamelijk een gevolg te zyn van stromen
electronen in het inwendige van de aarde en zulke in de atmosfeer, welke
laatste spiraalvormige banen beschrijven en afkomstig zijn van de zon, die
voortdurend, behalve aethergolven (ultraviolette- zichtbare- en infrarode
straling) electronen en + ionen uitzendt.
Zeer korte ultraviolette stralen van de zon ioniseren de gassen in de hoge
dampkringlagen en vormen daar aan de dagzijde geïoniseerde lagen.
Door de electrisch geladen deeltjes welke de zon uitstraalt ontstaat eveneens
ionisatie en door hun beweging om de aarde, ontstaat ook aan de nachtzijde
een geïoniseerde laag.
Het geïoniseerde deel van de atmosfeer noemt men de ionosfeer; deze strekt
zich van rond 40 tot 1000 km uit.
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Storingen op de zon hebben min of meer sterke veranderingen in de emissie ten
gevolge, die op hun beurt weer de ionosfeer beïnvloeden en aanleiding geven
tot magnetische storingen en soms tot magnetische stormen en poollicht.
§ 2. Het electrisch veld van de aarde.
Behalve een magnetisch veld, bestaat er rondom de aarde ook een
'electrisch veld.
Alvorens hierop in te gaan, zullen we even kennis maken met een
paar begrippen, die op het electrisch veld betrekking hebben. We be
schouwen daartoe het veld van een condensator, bestaande uit twee
vlakke platen (fig. 2), en denken deze condensator door gelijkspanning
geladen. Er bestaan tussen de platen
Spanningslijnen
nrrrx
sPanninSsliinen (I_ § 24)>
altijd
rec^ °P
vlak staan, waarvan
ze uitgaan en heen gaan; tussen de
I
‘*v-V/
platen lopen ze dus evenwijdig.
Aeqvipotentlaalvlakken

Gesteld, dat de afstand der platen 7
cm
is en de spanning 700 V. Denkt men
Fig. 2
nu de afstand ab in 7 delen van 1 cm
In het electrisch veld van een
condensator onderscheidt men verdeeld en door die punten platte
spanningslijnen (getrokken) en vlakken evenwijdig aan de platen
equipotentiaalvlakken (gestreept). gedacht, dan bestaat tussen elke twee
De laatste verbinden punten van op elkaar volgende vlakken een span
gelijke potentiaal en staan loodning van 700 : 7 = 100 V, m.a.w. de
recht op de spanningslijnen.
spanningsval per cm is 100 V. Men
zegt nu, dat de spanningsgradiènt is 100 V/cm. Alle punten in zo’n vlak
(b.v. de punten p en q) hebben t.o.v. eenzelfde electrode eenzelfde poten
tiaal of spanning. Daarom noemt men zo’n vlak een eqidpotentiaalvlak
{equi = gelijk). Het kenmerkende van zo’n vlak is, dat het altijd lood
recht moet staan op elke spanningslijn.
Buiten de platen worden de spanningslijnen naar buiten gebogen en
daardoor buigen de equipotentiaalvlakken zich ook.
Hoe staat het nu met de spanningsgradiènt langs de lijn ede. Wel, de
spanning van 700 V verdeelt zich nu over een grotere weg. Zou deze
weg 14 cm zijn, dan zou langs die spanningslijn de spanningsgradiènt
700 : 14 = 60 V/cm zijn.
De spanningsgradiènt is eigenlijk ook meteen een maat voor de sterkte
van het electrisch veld, m.a.w. voor de veldsterkte.
Zoals in § 8 uiteengezet is, wordt de veldsterkte in een punt bepaald
door de kracht in dyne, die de electrostatische eenheid van hoeveelheid
in dat punt ondervindt; dit getal is even groot als het aantal spannings-
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lijnen, dat daar loodrecht door 1 cm2 gaat en geeft de spanningslijnendichtheid aan.
Naarmate we een hogere spanning aan de condensator in fig. 2 leggen,
wordt de lading groter en neemt het totaal aantal spanningslijnen, en
dus de dichtheid hiervan, toe, zodat de veldsterkte groter wordt. Zouden
we hij dezelfde spanning, de afstand der platen groter maken, dan zou
de lading afnemen en daarmee zou de dichtheid der spanningslijnen, dus
ook de veldsterkte afnemen. De veldsterkte is dus evenredig met de
spanning en omgekeerd evenredig met de afstand, precies als de spanningsgradiënt. Men kan dan ook zeggen, dat in bovengenoemd voor
beeld de veldsterkte in p 100 V/cm is.
Denken we ons nu twee concentrische
metalen bollen, die een tussenruimte heb
ben van b.v. 5 cm en een spanningsverschil
van b.v. 1000 V, dan verlopen alle span
ningslijnen als delen van stralen tussen
beide bolschalen en de veldsterkte is in alle
punten van het electrisch veld even groot,
n.1. 200 V/cm.
-*+++++-*•
Beschouwen we nu het electrisch veld
Fig. 3
van de aarde. Het blijkt, dat er straals
Het electrisch veld rondom gewijze van de aarde spanningslijnen uit
de aarde; in de atmosferi gaan, die in de hoge atmosferische lagen
sche lagen zetelt de
verdwijnen en waarbij de aarde een nega
positieve lading.
tieve lading bezit (fig. 3).
Opmerking: Allicht rijst hier de vraag: maar de potentiaal van de aarde is
toch nul? We hebben deze alleen maar op nul gesteld (I—§12), omdat we
een voorwerp wensten ten opzichte waarvan we andere potentialen konden
vergelijken. Maar deze aanname sluit nog niet in, dat de aarde zelf niet een
zekere lading, dus niet een zekere potentiaal zou kunnen bezitten.
Een ander voorbeeld: we meten de temperatuur in °C en hebben als basis
van vergelijking het smeltpunt van ijs genomen; we hebben deze temperatuur
nul gesteld, maar dat zegt niet, dat dit water niet zelf een temperatuur kan
hebben; deze is, gemeten van het absolute nulpunt af, 273° Kelvin.
De toestand is bij de aarde wel iets anders dan bij de pasgenoemde bollen,
omdat daarbij de lading enerzijds geheel aan het oppervlak van de buitenste
bolschaal zetelde; bij de aarde is die lading verdeeld over de als het ware
op elkaar gestapelde atmosferische lagen. Dat brengt mee, dat de spanningsgradiënt, dus ook de veldsterkte, afneemt met de hoogte. Direct
boven de aarde rekent men gewoonlijk, dat de veldsterkte 100 V/m is,
doch dit is helemaal geen vaste waarde, want bij nevel en onweer kan
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men veel hogere waarden meten. Hoe hoger men in de atmosfeer komt,
hoe meer de veldsterkte afneemt; zo heeft men op 1000 m wel 30 V/m
en op 3000 m 10 V/m gemeten. Gaan we uit van een veldsterkte van
100 V/m, dan zou men in punten, die 1, 2, 3, enz. meter boven de aarde
liggen, spanningen van 100, 200, 300 enz. V t.o.v. de aarde hebben. Dat
men hiervan niets bemerkt, komt
v
ivodaardoor, dat, zodra men b.v. zijn
900vinger op de plaats van 200 V brengt
700
(dus 2 m boven de grond), dit punt
direct
de spanning van de aarde
500krijgt (dus nul), terwijl alle daar
300boven gelegen spanningspunten meer
*00" Wte
of minder in de hoogte worden ge
drukt.
Fig. 4
Ter verduidelijking van het hier
Hoe de spanningslijnen en aequipo- voor gezegde laten we in fig. 4 zien
tentiaalvlakken bij een verhoging van hoe de aequipotentiaalvlakken over
het aardoppervlak verlopen.
een huis verlopen, terwijl de getrok
ken lijnen de spanningslijnen voorstellen.

i

Rondom de aarde bestaat een electrisch veld.
Van de negatief geladen aarde gaan spanningslijnen naar hoge atmosferische
lagen; zy staan loodrecht op het aardoppervlak.

§ 3. Het ontstaan van electromagnetische golven.
Om na te gaan, hoe met behulp van een antenne golven in de aether
ontstaan, willen we ons een metaaldraad denken, aan elk der uiteinden
voorzien van b.v. een bol; we willen veronderstellen, dat de electriciteit
in deze antenne, die men gewoonlijk een diftoolantenne (tweepool-) noemt,

Fig. 6
De spanningslijnen van het
electrisch veld rondom een
dipoolantenne, als zich on. der en boven een in rust
zjjnde lading zou bevinden.

De krachtlijnen van het
magnetisch veld rondom
een geleider, als alleen een
stroming der electronen zou
bestaan in de pijlrichting.
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voortdurend van de ene naar de andere bol gaat, m.a.w. daarin trilt.
We beginnen inet bet ogenblik, waarop omkering van de stroomrichting
plaats vindt; de ene bol is dan sterk positief en de andere even sterk
negatief geladen en er bestaat een electriscli veld, welks spanningslijnen
verlopen volgens fig. o. Vervolgens denken we ons het ogenblik, dat de
stroom de grootste waarde heeft en beide bollen geen lading bezitten.
Rondom de draad bevindt zich dan een magnetisch veld, waarvan de
krachtlijnen verlopen volgens fig. 6.
Opmerking: In deel I (§ 3) hebben we het magnetisch veld, dat om een
stroomvoerende geleider ontstaat, het electromagnetisch veld genoemd, om
het te onderscheiden van het veld rondom een gewone magneet. Strikt geno
men geldt echter het begrip electromagnetisch veld voor het veld, dat een
samenstelling is van een electrisch- en een magnetisch veld, opgewekt door
een electrische stroom. Waar wij op deze zaak hier iets verder in zullen gaan,
moeten we beide velden duidelijk van elkaar scheiden en zullen dus spreken
van een magnetisch- en een electrisch veld.
Maar hoe is nu de toestand op alle tussenliggende ogenblikken ? Wel,
zó, dat het electriscli veld geleidelijk plaats maakt voor het magnetisch
en omgekeerd. We willen dit op de volgende wijze trachten duidelijk
te maken.
Fig. la geeft nog eens de toestand van fig. 5 aan (we tekenden in deze
en de volgende figuren telkens de helft).
In fig. 1b is nog een zekere ladingstoestand aanwezig, maar er bestaat
ook gelijktijdig een stroom, zodat de eindpunten van de spamiingslijnen
hoe langer hoe meer naar het midden van de draad verschuiven, terwijl
tevens magnetische krachtlijnen gevormd worden. De electrische span
ningslijnen sluiten zich op het ogenblik, dat de gehele lading verdwenen
is en er uitsluitend een stroom optreedt (fig. 7c). Het aantal magnetische
krachtlijnen is nu maximaal geworden. Het electrisch veld heeft zich op
dit ogenblik, volgens de getekende spanningslijnen tot een soort ring of
torus gevormd, die zich gaat verwijden, omdat spanningslijnen van gelijke
richting (denk aan de lijnen aan de binnenkant van de ring) elkaar af
stoten. (De ring doet denken aan een door een roker uitgestoten kringwolkje.) De snelheid, waarmede deze ring zich verwijdt en waarmede
het veld zich uitbreidt, kan op rond 300 000 km/sec gesteld worden
(§ 4).
Volgen we nu verder de verschijnselen in de draad. De stroomsterkte
zal afnemen en de bolletjes worden geladen in een zin, tegengesteld aan
die, waarvan we uitgingen. Dus vormen zich weer spanningslijnen, nu
van onder naar boven gaande (fig. ld). Deze lijnen zullen een afstotende
werking op die van de zo pas gevormde ring uitoefenen, waardoor deze

Fig. 7

Het ontstaan van electromagnetische golven;
het verloop van de
kracht- en spanningslijnen in de directe omge
ving van een in de ruim
te gedachte dipoolanlenne, als de electriciteit in
deze trilt.
Direct bij de antenne zijn
het magnetisch- en electrisch veld 90° in fase
verschoven
(1), doch
reeds op ca. 4 golfleng
ten afstand zijn ze in
fase (m).

i

EZëcfr. veld

m

✓
Magn. veld

Becfr. veld

/
'—
Magn. veld
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ring aan de binnenzijde wordt ingedeukt. Is de stroomsterkte nul ge
worden, dan is er weer alleen een electrisch veld (fig. Ie). Direct daarna
keert de stroom van richting om en neemt voortdurend in sterkte toe:
er ontstaan weer magnetische krachtlijnen, de einden der spanningslijnen naderen elkaar weer (fig. 7/) en er scheidt zich een nieuwe ring af
(fig. Ig) op het ogenblik, dat de stroom zijn maximum waalrde 'heeft
bereikt. Nu worden de bolletjes weer in tegengestelde zin geladen en
zo komen we ten slotte via fig. Ih op de toestand van fig. Ik, die met de
begintoestand overeenkomt. Er is dan één trilling volbracht, m.a.w. er
is één periode verlopen en er is één eleclromagnetische golf ontstaan. Zulk
een golf is dus een samenstelling van een reeks electrische en magnetische
toestandsveranderingen, die zich op de aangegeven wijze met de geweldige
snelheid van 300 000 km/sec in de aether voortplanten. We moeten ons
er dus goed rekenschap van geven, dat gelijktijdig electrische en magneti
sche velden met de daarin verborgen krachten zich in de aether uitbreiden.
Terwijl bij de verticaal gedachte antenne de spanningslijnen werken in
verticale vlakken, werken de magnetische krachtlijnen in vlakken, die
loodrecht door de spanningslijnen gaan. De magnetische krachtlijnen
lopen de ene halve periode rechtsom, de andere halve periode linksom.
De electrische spanningslijnen gaan de ene halve periode naar beneden
en de andere halve naar boven. In fig. ll is aangegeven hoe de sterkten
van de twee velden als golflijnen verlopen. Daar de twee velden lood
recht op elkaar staan,
zijn de golflijnen in
Electrisch veld
twee loodrecht op el
kaar staande vlakken
getekend. Direct bij
de zender bestaat tus
I
1 jü
sen beide velden een
, Aarde
faseverschuiving van
90° , zoals uit onze be
schouwing bleek. On
geveer 4 golflengten
vanaf de antenne heeft
deze toestand zich
Magnetisch veld
reeds gewijzigd en zijn
beide velden in fase,
Fig. 8
zoals fig. lm aangeeft.
Bij de voortplanting der golven over een ideaal ge
Hiervóór veronder
leidende aarde zouden de spanningslijnen loodrecht
stelden
we, dat de
op het aardoppervlak staan, terwijl de magnetische
electrische
golven zich
krachtlijnen over het aardoppervlak scheren.
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ongehinderd in de aether kunnen uitbreiden. Bij'gebruik van een gewone
antenne is zulks niet het geval. De aarde zal zijn invloed wel degelijk
doen gelden. Indien het aardoppervlak als ideaal electrisch geleidend ver
ondersteld wordt (§9), kan men het zich zó indenken, alsof de helft
der golven boven het aardoppervlak bestaan blijft, zoals in fig. 8 is
aangegeven. We merken hierbij op, dat de spanningslijnen in dergelijkc
gevallen loodrecht op de aarde staan en men moet zich nu goed voor
stellen, dat, indien men een punt P aanneemt, aan dit punt achtereen
volgens spanningslijnen voorbijgaan, nu naar boven, dan weer naar
beneden gericht, zodat dus in dit punt een wisselend electrisch veld op
treedt. Bvenzo moet men zich voorstellen, dat de gelijktijdig over het
aardoppervlak scherende magnetische krachtlijnen in P afwisselend links
om en rechtsom lopen (fig. Sb). In § 37 komen we nogmaals terug op
het samengestelde karakter der electromagnetische golven'
Ten slotte willen we nog het energievraagstuk bekijken (I—§ 15).
In de antenne voltrekt zich een voortdurende omzetting van arbeidsver
mogen van plaats (electrische lading) in arbeidsvermogen van beweging
(electrische stroom). Dit geschiedt ook bij de trillende breinaald (I—
§ 47). Zoals deze de lucht in trilling brengt en daardoor een deel van
die energie overdraagt aan de lucht, zo draagt de antenne een deel van
de trillende energie over op de aether.
Zoals een stemvork energie in alle richtingen d.i. volgens stralen van
een bol, uitzendt, of wel uitstraalt als geluidsgolven, zo straalt de gloei
lamp energie uit in de vorm van licht- en warmtegolven en zo straalt de
antenne energie uit als electrische golven. Men spreekt daarom niet
alleen van geluidsgolven, lichtgolven en electrische golven, maar ook van
geluidsstralen, lichtstralen en electrische stralend We zullen dan ook in het
vervolg electrische golven in een gegeven richting door een straal of lijn
voorstellen. De energie door middel van golven uitgezonden, noemt
men stralingsenergie.
Als 'in een geleider electrische trillingen optreden, ontstaan rondom de ge
leider gelijktijdig magnetische- en electrische krachtveldveranderingen, welke
tezamen de electromagnetische (kortweg: electrische) golven vormen.
De veranderingen in beide krachtvelden zyn in de directe omgeving van de
trillingsbron 90° in fase verschoven, doch op ca. 4 golflengten afstand in fase.
De magnetische- en electrische krachten werken in vlakken, welke loodrecht
op elkaar staan.
. De electromagnetische golven planten zich voort, met een snelheid van rond
'300 000 km/sec.
By een zeer góed geleidende aarde staan de electrische spanningslynen byna
loodrecht op het aardoppervlak, terwyl de magnetische krachtlijnen horizontaal
ipVer. de aarde . scherenS
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§ 4. Overeenkomst tussen electrische- en lichtgolven.
Het was in het midden van de vorige eeuw, dat de grote Engelse
natuurkundige James Clark Maxwell, voortbouwende op de onderzoekin
gen en de theorie van zijn eminenten landgenoot Michael Faraday, in
een uitgebreide studie de grondslag legde voor de theorie der electromagnetische golven en daarbij tot de slotconclusie kwam, dat de elec
trische golven van volkomen dezelfde natuur zijn als de golven van het
licht en omgekeerd, dat lichtgolven electromagnetische golven zijn.
Volgens hem moesten de electrische golven zich, evenals de lichtgolven,
met een snelheid var. 300 000 km/sec in de aether voortplanten. Het
verschil zou alleen bestaan in de golflengte; terwijl de electrische golven
zeer grote lengte zouden kunnen hebben, was die der lichtgolven klei
ner dan 0,001 mm.
Wanneer deze veronderstelling juist was, dan zouden de electrische
golven ook teruggekaatst moeten kunnen worden en zouden ze, als ze
van de ene stof in de andere overgaan, ook gebroken moeten worden,
zoals bij lichtstralen geschiedt. De onderzoeker, die dit het eerst aan
toonde was de grote Duitse natuurkundige Heinrich Hertz. Met zijn in
1887 gedane onderzoekingen en succesvolle proeven werden de electrische
golven onder de aandacht van velen gebracht en daarmede was de eerste
grote stoot gedaan in de richting van de ontwikkeling der radiotelegrafie,
die later gevolgd zou worden door de radiotelefonie (I - § 62—65).
Het is zeer de moeite waard hier nog even te wijzen op de grote over
eenkomst van beide stralingen.
Zowel voor de licht- als voor de electrische golven is de aether het ideale
voortplantingsmediwn. Hierin verplaatsen beide zich zonder absorptieverliezen. Lucht veroorzaakt bij beide enig verlies, doch dit is niet be
langrijk. Dat de golven zich echter ten opzichte van andere stoffen anders
gedragen, blijkt al direct hieruit, dat lichtstralen zich b.v. niet door
aardlagen en door wanden verplaatsen, hetgeen de electrische golven
wel doen. Zoals het absorptie verlies van lichtstralen, als ze door ver
schillende lichtdoorlaten.de stoffen gaan, verschillend is, zo is ook dat
der electrische golven in diverse stoffen zeer verschillend. Dit absorptieverlies hangt af van het geleidingsvermogen voor electrische stromen
(geleidingsvermogen is het omgekeerde van de weerstand).
Bij de zeer lange golven is de absorptie lang niet zo groot als bij de
kortere golven. Naarmate het geleidingsvermogen groter is, zal het
absorptieverlies kleiner-zijn en zo zal het zeewateroppervlak de golven
minder verzwakken dan een zoetwateroppervlak of een uitgestrekte
zandvlakte (§ 9).
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Ben lichtstraal wordt door een spiegelend oppervlak teruggekaatst als
in fig. 9a; bij een electrische golf geschiedt dit door een geleidend opper
vlak. Zo zullen electrische golven, die b-v. van een vliegtuig uit de aarde
treffen, door het geleidende aardoppervlak worden teruggekaatst; de
reflectie is uit de aard der zaak door het zeeoppervlak groter dan door
een zoetwateroppervlak en ze is bij deze laatste weer groter clan bij een
zandoppervlak. Ook zullen de geleidende
lagen in de ionosfeer de electrische golven
inin of meer terugkaatsen.
i
Gaat een lichtstraal van lucht over in
glas, dan wordt de straal gebroken (fig. 9&);
zulks geschiedt ook, als zij van lucht in
water, of van de ene luchtlaag in de andere
overgaat, als beide een ongelijke dichtheid
bezitten.
Gaat een electrische golf van het ene deel
o
ener geïoniseerde laag in het andere over,
hetwelk een ander gelei clingsvermogen bezit,
dan treedt hierdoor breking op.
Fig. 9.
Komt een lichtstraal van beneden uit het
„ Bij alle electromagnewater
en ontmoet deze onder een hoek groter
tische golven treedt
terugkaatsing (a), bre dan ca. 48° het wateroppervlak, dan treedt
king (b en c) en to de straal niet in de lucht, maar wordt teiugtale terugkaatsing (PC gekaatst (PC in fig. 9cb Dit noemt men
in c) op.
totale terugkaatsing.
Ook in luchtlagen van verschillende temperatuur kan bij een voldoend
grote invalshoek dit verschijnsel zich voordoen.
Ben overeenkomstig verschijnsel doet zich voor bij electrische golven,
die, door een geïoniseerde laag komend, onder een stompe hoek een
andere, beter geleidende, treft ($ 10D).
Ben lichtstraal kan onder bepaalde omstandigheden zich min of meer
om een voorwerp heen buigen; ook bij electrische golven treedt deze
buiging op (§ 9C).
Twee van eenzelfde lichtbron komende lichtstralen kunnen elkaar
volkomen uitdoven. We hebben hier het verschijnsel, dat we (1—§ 49B)
al leerden kennen als interferentie. Welnu, ook twee electrische golven
van eenzelfde zender kunnen elkaar door interferentie opheffen (§ 12).
Als men een lichtstraal onder een hoek van ongeveer 55° op een stuk
glas laat vallen, blijkt de teruggekaatste straal een belangrijke wijziging
in karakter te hebben ondergaan. De opvallende lichtstraal trilde n.1. in
allerlei richtingen loodrecht op de voortplantingsrichting ; het is een
///////////f/////////'//// ////, s/z///////.
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transversale trilling (I—§ 46). De teruggekaatste trilt nog maar in één
richting et: men zegt, dat de lichtstraal gepolariseerd is [gepolariseerd
licht).
Wordt een electrische golf, die ook een transversale trilling is, gereflec
teerd, dan kan onder bepaalde omstan
digheden de teruggekaatste golf ook ge
polariseerd zijn.
Het zijn al deze eigenschappen, die men
moet bestuderen wil men een diepgaande
studie over de voortplanting der electri
sche golven kunnen maken. Wij hebben
ze hier slechts vluchtig genoemd, omdat
■we af en toe van de begrippen even ge
bruik moeten maken.
De zeer grote overeenkomst tussen
radiogolven en lichtgolven moet ons doen
besluiten, dat zij tot één familie behoren.
Maar tot deze familie der electromagnetische golven behoren nog andere, want er
bestaat een enorme verscheidenheid dezer
golven, die over zekere golflengtegebieden bepaalde kenmerkende eigenschappen
bezitten.
We geven in fig. 10 een overzicht van
de verschillende gebieden, waarbij we er
de nadruk op moeten leggen, dat men
de aangewezen grenzen niet moet be
schouwen als „de’' grenzen. Ten eerste
liggen verschillende grenzen in het geheel
niet vast en ten tweede lopen gebieden
dikwijls voor een deel over elkaar. Van het
gebied der radiogolven hebben we aange
nomen, dat het bij 0,5 m begint. De
daarop aansluitende electrische golven, die
sedert lang gebruikt worden voor medische
doeleinden (kortegolf-therapie) en die in
de laatste wereldoorlog voor een deel
werden gebruikt voor Radar, worden vaak
als golven van Hertz aangeduid. We leg
Fig. 10
den de grens bij 200 /*. Dit gebied wordt
Overzicht van de
electvomagnetische golven.
voor een deel overlapt door de infrarode

.V
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stralen. Hoe betrekkelijk degrensaanduiding is, blijkt wel hieruit, dat men
in dé. laatste jarën infrarode straling van de zon door middel Van radio ontvangers heeft opgevangen en wel van golflengten van 10 ca. m.
De infrarode straling wordt gewoonlijk als warmtestraling aangeduid.
Hierop volgt het gebied der lichtstralen, waarvan de grenzen ook niet
vastliggen, maar waarvoor wij de waarden 0,76 ^ en 0,38 ^ hebben aan
genomen. Op de lichtstralen volgen de ultraviolette, gaande tot ca. 1 mp ;
deze werken sterk op de fotografische plaat in en worden in de genees
kunde (bestraling) en voor sterilisatie gebruikt. Bij ca. 10 m ^ begint het
gebied der Röntgenstralen, welke stralen door vaste stoffen heen kunnen
dringen, waardoor het mogelijk is de inwendige structuur van b.v. allerlei
voorwerpen te bekijken en op de fotografische plaat vast te leggen.
Ten slotte zijn er nog de gammastralen, d.w.z. stralen, die door radiumhoudende stoffen worden uitgestraald en waarvan de kortste een nog
groter döordringingsvermogen bezitten dan de Röntgenstralen.
Radio- en lichtgolven zijn in wezen gelijk; het zyn beide electromagiietische
golven, die zich. met dezelfde snelheid door de aether voortplanten (300 000
km/sec) en overeenkomstige eigenschappen bezitten; zij verschillen in golflengte
cn openbaren zich op verschillende wijze aan ons.
Radiogolven ondergaan by de voortplanting evenals lichtgolven absorptieverliezen; ze worden door geleidende lagen temggekaatst, worden gebroken, als
ze overgaan in lagen van verschillend geleidingsvermogen en kunnen daarbij
ook totale terugkaatsing ondervinden; verder treden nog buigings-, interfe
rentie- en polarisatieverschijnselen op, zoals dit ook bij de lichtgolven het ge val is.

§ 5. Iets over de eigenschappen van antennes.
In § 3 gingen we uit van de eenvoudigste antennevorm: een rechte
draad met twee bollen. Daarin veronderstelden we een electrische trilling
en wel een trilling van de eigen-frequentie. Want ook deze draad bezit
een eigen-frequentie, hetgeen ook geldt, als men de bollen wegdenkt; een
draad bezit altijd enige zelfinductie en enige capaciteit. Om dit laatste
in te zien zou men deze b.v. in 20 gelijke stukjes verdeeld kunnen denken.
Elk dezer deeltjes vormt via de lucht als diëlectrium een zekere capaciteit
met alle andere. Daar de zelfinductie L en de capaciteit C in het algemeen
klein zijn, wordt de eigen-frequentie groot.
We denken ons de dipoolantenne AB (fig. 11). Bij de bespreking in
§ 3 is duidelijk gebleken, dat op een zeker ogenblik de + lading in het
einde A van de' draad en de — lading in het andere 'einde B zich ver
zamelt. Op dat ogenblik moet de spanning langs de draad verlopen
volgens de spanhingskrom'me. Begint nu de stroming van electronen
van Bmaar A, dan zal de stroomsterkte in de eindpunten A en B nul zijn
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en in het midden van de draad maximaal. Dit wordt aangegeven door de
stroomkromme.
Overeenkomstig de gewoonte in de geluidsleer (§ 68) zegt men nu,
dat bij C een stroombuik en bij A en B een stroomknoop, bij A en B een
spanningsbuik en bij C een spanningsknoop optreedt.
Nu blijkt verder, dat er een eenvoudig verband bestaat tussen de lengte
A
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Fig. 11

Een halve-golflengteantenne.
Een dipoolantcnne met
cpar.nings- en stroom
kromme; bij de electrische trillingen vallen
beide krommen op de an
tenne terug en dijen
daarna weer uit; de golf
lengte is hierbij 2 X de
antennelengte.

Fig. 12

Een kwart-golflengte-antenne
Door de helft van de dipoolantenne in fig. 10
aan een volkomen gelei
dend gedachte aarde te
verbinden,
veranderen
stroom- en spanningskromme niet. De golf
lengte is nu 4 x de antcnnelengte.

van de uitgezonden golf en de lengte van de draad. De laatste is de helft
van de golflengte; dit kan men direct uit de beide krommen zien, die
elk de helft van een hele golflijn zijn. We hebben nu zoals men zegt een
halve-golflengte-antenne.
Deze betrekking verandert niet, als we een draad aan een ideaal ge
leidende aarde verbonden denken. Veronderstellen we, dat we weer
dezelfde draad AB hebben (fig. 12) en dat we de ouderste helft hebben
afgesneden en de bovenste helft verbonden aan een volkomen geleidende
grote massa. Dan blijken stroom- en spanningskromme volkomen gelijk
gebleven te zijn, m.a.w. de golflengte is niet gewijzigd; de antennelengte
is nu-de helft van de eerste en men spreekt van een kwart-goljlengteantenne.
In de practijk is de aarde nooit een volkomen geleider en om nu toch
het gestelde resultaat te benaderen, brengt men in deze ouder de antenne
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b.v. een netwerk van metaaldraden aan (aardnet).
De golflengte, waarover we spraken, is ook nu de eigen-golflengte van
de antenne. Brengt men onder in de antenne een spoel aan, dan vergroot
men daardoor de zelfinductie en vergroot de eigen-golflengte (golflengteverlengsfioel); onderbreekt men de antenne door een condensator, dan
verkleint men de capaciteit en verkort men de golflengte (,golflengteverkortingscondensator). Zie I—§ 60.
Heet dikwijls krijgt de antenne een andere vorm dan alleen één rechte
draad. Al deze wijzigingen hebben invloed op de eigen-golflengte van
de antenne en men moet de lengte dan vermenigvuldigen met een verlengingsfactor om de eigen-golflengte te vinden.
Zo kan men rekenen bij:
Verticale antenne is de golflengte = 4 x de lengte
= 5,5 totale lengte
Iv-antenne
T-antenne
= 4,5
Onder de totale lengte van de L-antenne is te verstaan de lengte van
de verticale en horizontale draad en van de T-antenne de verticale + de
halve horizontale draad; hoe groter het horizontale deel dezer antennes
is, des te groter moet de verlengingsfactor gekozen worden in het gebied
tussen 4,5 en 10.
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De eigen-golflengte ener antenne staat in nauw verband tot zyn totale lengte.
Het getal, dat de verhouding tussen eigen-golflengte en totale lengte aan
geeft, heet de verlengingsfactor; deze is (met uitzondering van de dipoolantenne) tenminste 4.

§ 6. Electrische grootheden van antennes.
Wij willen ons in het volgende bepalen tot het geval, dat we te doen
hadden met een verticale antenne op een ideaal geleidende aarde.
A.

Effectieve antennehoogte.

De sterkte van de straling van een antenne hangt in hoge mate af
van de stroomsterkte in de antenne; deze is in de stroombuik het grootst
en in het eindpunt nul. Feitelijk moet men de antenne (fig. 13) opge-

Fig. 13

H
WS///(//M

0

Een denkbeeldige antenne met de hoogte h, die over
de gehele lengte de stroom / voerde, zou dezelfde straling bezitten als de werkelijke antenne met de hoogte H*
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bouwd denken uit even lange, kleine stukjes (A h), waarin een naar boven
toe kleiner wordende stroom loopt, zodat de straling van elk stukje
ook kleiner wordt. Om dezelfde straling te hebben, kan men deze antenne
vervangen denken door kortere met een hoogte h, waarin over de gehele
lengte de maximale stroomsterkte (/) zou bestaan.
De hoogte h, welke die antenne zou hebben, noemt men de effectieve
hoogte.
Bij een kwart-golflengte-antenne is deze 2\n (dus ca. 2/3) van de hoogte
(h = ca. 2/3
en bij een T-antenne ongeveer gelijk aan de hoogte.
B.

Stralingsvermogen van een antenne.

Het stralingsvermogen van een-antenne hangt, zoals we hiervoor
zagen, af van de stroomsterkte, van de effectieve hoogte en verder ook
van de golflengte.
Dit kan worden uitgedrukt door:
Straling: Ns = 1,580 . (Ieff2 (kW).................. (1)
waarin h = effectieve hoogte in m, A = golflengte in m en Iefj de effec
tieve stroomsterkte voorstelt.
Is dus een verticale antenne 12 m hoog, dan is de effectieve hoogte
8 meter; is de golflengte 4S in ea de effectieve waarde van de stroomsterkte 10 A, dan is het stralingsvermogen:
Ns = 1,580 X

O

X 102 = 0,045 X 100 = 4,5 kW.

Uit de formule zien we, dat een 2-maal grotere h en een 2-rnaal grotere
I, beide voor zich, een 4-maal groter stralingsvermogen geven. Maar we
kunnen ook een 4-maal zo groot vermogen krijgen, als we de golflengte
2-maal zo klein maken.'
Bedenken we echter, dat de antennelengte evenredig met de golflengte
verandert, dan zien we dat een groter antennevermogen is te verkrijgen
door vergroting van de stroomsterkte. Zeer belangrijk is, dat een kleinere
golflengte een kleinere antenne, een kleinere apparatuur en daardoor
een belangrijk goedkopere zenderbouw meebrengt.
C.

Stralingsweerstand.

Het is bekend, dat het vermogen in het algemeen wordt voorgesteld
door: N = E.I (1—§ 16).
Vervangen we E door R. I, waarin R de weerstand voorstelt, dan is
N = R . I2. Nu vonden we zo pas:
Ns

= 1680 . i)2 . Ieff2 (watt).
A
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; Mén noemt nu hetgeen in deze formule vóór leff2 staat de straling*
weerstand van de antenne. Deze is:
Stralingsweerstand: Rs

1580 (~)2 (ohm) .
A

. • w

In het voorbeeld, hierboven genoemd, bedroeg de stralingsweerstand
45 ohm.
D.

Stralingsdiagram.

Indien men een kwart-golflengte-antenne maakt, zal de sterkte van
de straling in de verschillende richtingen veranderen met de cosinus
van de hoek, m.a.w. als men de sterkte der straling in de verschillende
richting door vectoren (I-§ 37) voorstelt, zijn dit alle koorden in een
halve cirkel, zoals fig. 14a aangeeft, want elke koorde is gelijk aan de
diameter van de cirkel maal de cosinus van dè hoek (I—§ 44C). Een
dergelijke figuur heet een stralingsdiagram.
Men kan dit stralingsdiagram belangrijk wijzigen. Zoals we vroeger
zagen (I—§ 49) brengt een vioolAntenne ✓
; snaar, behalve de grondtoon, ook
/
spontaan een aantal hogere liarmonischen voort. In de antenne kan
a
men ook altijd hogere harmonischen
van de eigen-frequentie vóórtbren
gen, zij het dan ook, dat dit iets
'Antenne
minder spontaan geschiedt.
In 1917 is door Prof. v. d. Pol
aangetoond, dat, als men een verti
k
cale antenne een trilling van de
Fig. 14
Stralingsdiagrammen.
dubbele frequentie van de eigena. bij een i-golflengte-antennc
frequentie oplegt, er een stralings
b. bij een" £-golflengte-antenne.
diagram ontstaat volgens fig. 14b
Hierbij'^ is de uitstraling schuin naar boven veel kleiner dan in horizon
tale richting.
Van de aldus verkregen hulve-golflengte-antenne heeft men in de laatste
jaren met veel succes gebruik gemaakt (§ 14).
Bij bovengenoemde antennes geschiedt de straling in alle verticale
vlakken/ welke dóór de antenne gaan, op gelijke wijze, m.a.w. men kan
het stralingsdiagram om de antenne in elke'stand gedraaid denken.
' • Het komt échtèr ook voor, dat men 'in één óf slechts enkele richtingen
wil zenden. Dit is te bereiken door verschillende antennèconstructies.
Zoals we de lichtstralen door qp de juiste wijze gevormde reflectoren
in bepaalde richting kunnen-biiiidérén én de lichtsterkte in die richting
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zeer sterk kunnen opvoeren, zo kan men ook reflectoren maken voor
electrische golven, waardoor de stralingssterkte in een of meer richtingen
belangrijk toeneemt. Men spreekt dan van een gerichte zender of een
bundelzender.
Zij zijn vooral in gebruik bij de kortegolfzenders, waarmede men een
sterke overdracht op zeer grote afstanden wenst. Als bizonderheid
vermelden we nog, dat Philips' Laboratorium destijds voor de experimen
tele zender P.C. J. te Huizen, een draaibare richtantenne bouwde, waardoor
het mogelijk was de uitzending naar verschillende werelddelen te richten;
de golflengte van de zender bedroeg 31,28 m.
Ten slotte wijzen we op de zeer grote betekenis, welke de parabo
lische reflector bij de Radar bezit.
De effectieve antennehoogte is de hoogte, die een antenne zou moeten heb
ben om, bij een stroomsterkte, die over die lengte even groot zou zijn als die
in de stroombuik, dezelfde straling te geven als de gegeven antenne.
Het stralingsvermogen van een antenne is recht evenredig met het vierkant
van de effectieve antennehoogte en de daarbij behorende effectieve stroom
sterkte en omgekeerd evenredig met het vierkant van de golflengte.
De stralingswcerstand is recht evenredig met het vierkant van de effectieve
antennehoogte en omgekeerd evenredig met. het vierkant van de golflengte.
De wijze, waarop de antenne de energie in de ruimte uitstraalt, wordt aan
gegeven door een stralingsdiagram.
Door de bouw van de antenne kan sterke invloed uitgeoefend worden op
de vorm van het stralingsdiagram.
Door het reflectieprincipe bij antennes toe te passen kan men de straling
in één of meer bepaalde richtingen uitzonden (gerichte- of bundelzenders).
§ 7. Frequentie en golflengte van een zender.
A.

Frequentie en golflengte.

Gewoonlijk zegt men, dat een zender een golflengte van zoveel meter
heeft. Wetenschappelijk gesproken is dit eigenlijk minder juist, omdat
men aan de zender wel de frequentie en niet de golflengte vaststelt. Was
de voortplantingssnelheid een constante grootheid van 300 000 km/sec,
dan zou er geen groot bezwaar zijn tegen liet gebruik van golflengten,
doch deze waarde geldt alleen bij voortplanting in de aether; zodra de
voortplanting door de ionosfeer geschiedt, vinden er afwijkingen plaats
en dan verandert bij een frequentie, die wel constant is, de golflengte.
Omdat men altijd de frequentie direct meet, moet men de golflengte
steeds berekenen.' Daarom spreekt men in wetenschappelijke zin van
een zender van b.v. 1000 kc/sec of 1 Mc/sec en niet van een zender van
300 m golflengte.

/•
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Aangezien echtei de aanduiding in golflengten voor velen gemakkclijker is, zullen we ons daarvan hier blijven bedienen.
Opmerking: De voortplantingssnelheid van de electromagnetischc golven
in de aether bedraagt niet nauwkeurig 300 000 km/sec — 3.1010 m/sec, maar
299,776 km/sec, welk verschil we gewoonlijk verwaarlozen. Gaat licht dooi
de lucht, dan wordt daardoor de snelheid iets verminderd, doch dit verwaar
loost men ook; gaat licht b.v. door glas, dan wordt de snelheid ca. 2.10'n m/sec.
dus belangrijk kleiner. Bij de voortplanting van de electrischc golven dooi
de atmosfeer treden onophoudelijk snelheidsveranderingen op; alleen dc fre
quentie blijft onveranderd, in tegenstelling met de golflengte.

B.

Golflengtegebieden.

In de practijk onderscheidt men verschillende golflengtegebieden,
waarvan de grenzen niet nauwkeurig vastliggen. Op grond van con
structieve eigenschappen van de radio-ontvangers (III—§ 56) kan men
de volgende indeling als bruikbaar aanhouden:
/

540—150 kc/sec
’ 2000—560 m — freq.
Lange golven
560—160 m — freq. 1900—540 kc/sec
Midden golven
160— 45 m — freq. 6700—1900 kc/sec
Korte golven (I)
45— 13 m —- freq. 23100—6700 kc/scc
Korte golven (II)
Ultrakorte golven onder 10 m — freq. boven 30 000 kc/sec

Ook behoren de vroeger gebruikelijke zeer grote golflengten van b.v.
15 tot 30 km nog tot hét lange^golfgebied, doch deze golven hebben
voor de omroep geen betekenis.
Op de Wereld-Radio-Conferentie te Boekarest, in 1937 gehouden, werd
besloten de volgende indeling in te voeren:
1—10 km kilometergolven
1—10 hm heetometergolven
1—10 Dm dekamctergolven
1—10 m metergolven
1—10 dm decimetergolven
1—10 cm centimetergolven.
C. * Golfbanden.
Bij de korte golven is het de gewoonte om te spreken van golfbanden;
men zegt: een zender ligt b.v. in de 25 m-band. Men komt hiertoe op
de volgende wijze. Door besluiten van de Internationale Radio Conferentie
is het gehele frequentiegebied ingedeeld voor bepaalde doeleinden. Zo
is er b.v. een gebied, dat de golven van 160 tot 50 m omvat, bestemd
voor radiotelefonie ten behoeve van de visserij; men noemt dat de
visserijband.

\
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Beneden 50 m is een indeling gemaakt, waarvan bepaalde gebieden
b.v. voor scheeps- en luchtvaartverkeer zijn bestemd en andere gebieden
of banden voor de omroepstations. Deze banden worden begrensd door
frequenties, aangegeven door ronde getallen, zodat de golflengten vaak
allerminst eenvoudige getallen zijn.
Wij laten hieronder de omroepbanden voor Europese zenders volgen:
50
40
30
25

m
m
m
m

band
amateurband
band
band

20 m amateurband

20
17
13
11

m
m
m
m

band
band
band
band

6000 tot 6200 kc/s = 50
tot 48,39 m
7200
7300
= 41,67 „ 41,10 m
9700
9500
= 31,58 ,, 30,98 m
11900
11700
= 25,64 „ 25,21 m
14000
14400
= 21,43 ,, 20,83 m
15100
15350
= 19,87 „ 19,54 m
17850
17750
= 16,90 „ 16,81 m
21450
21750
= 13,99 „ 13,79 m
25600
26600
= 11,72 „ 11,28 m

De golven van een zender worden wetenschappelijk aangegeven door de
frequentie en niet door de golflengte, ten eerste omdat de voortplantingssnel
heid van de electrische golven, als gevolg van de electrische toestand van de
atmosfeer, niet constant 300 000 km/sec blijft en ten tweede omdat men aan
de zender wel de frequentie en niet de golflengte meet.

§ 8. Veldsterkte en werkingsafstand.
Na het uitstapje, dat we maakten op het gebied van de antennes,
keren we terug tot de voortplanting.
In § 2 leerden we het begrip veldsterkte kennen. We namen daarbij
aan, dat de beide platen van de condensator (fig. 2) door een gelijk
spanning geladen werden. Gesteld nu eens, dat men op deze platen een
wisselspanning legde. Dan zou de lading op de platen voortdurend in
sterkte en in teken veranderen. Ook de spanningsval per cm en dus de
veldsterkte in enig punt (b.v. punt p in fig. 2) van het veld zou voort
durend veranderen. Deze zou, evenals de spanning, variëren tussen nul
en een zekere topwaarde. Nu geeft men bij een wisselspanning altijd de
effectieve waarde op (I—§ 44) en dus vindt men voor de veldsterkte
ook de effectieve spanning per cm lengte.
Spreken we over de veldsterkte van een zender op een bepaalde plaats
op aarde, dan moeten we bedenken, dat de zender ook een wisselend
electrisch veld geeft en dat dus aangegeven moet worden de effectieve
waarde van de spanning per eenheid van lengte. Men kiest hier, evenals
bij het veld van de aarde, de meter als lengte-eenheid en gebruikt de
mV of fiV als spanningseenheid. Daarom zegt men, dat een zender op
een bepaalde plaats op aarde een veldsterkte geeft van b.v. 3 mV/m.
Naarmate een plaats verder van de zender ligt, is de veldsterkte kleiner,
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m'.a.’w. de veldsterkte verandert omgekeerd evenredig met de afstand.
Voor het geval mén een antenne als in fig. 11 of 12 heeft en men aan
neemt, dat hij de voortplanting door de atmosfeer en de aarde geen
absorptieverliezen optreden, kan men de veldsterkte berekenen. Zij
bedraagt in het vlak, loodrecht op de antenne en gaande door de
stroombuik:
Veldsterkte : H = 300 ^ (mV/m)

(3)

waarin Ns het stralingsvermogen in kW en r de afstand in km voorstelt.
Voorbeeld: Als we eens aannemen,_ dat bovenomschreven ideale toestand in
ons land bestond, dan zou een met 125 kW stralende antenne te Jaarsveld, in
Groningen, dat op 170 km verwijderd ligt, een veldsterkte geven van 300 X
125:170 = 19,7 mV/m. In werkelijkheid bedraagt de veldsterkte daar als
gevolg van absorptie slechts enkele mV/m.
Opmerking: Natuurlijk is het ook mogelijk om in plaats van de electrische,
de magnetische veldsterkte te berekenen. Deze zou in het bovenstaande geval
bedragen:
H = 10‘5 tül. (gauss),

(la)

waarin Ns en r op dezelfde wijze als boven worden uitgedrukt. Er bestaat
een veldsterkte van 1 gauss, als het veld op een magneetpool, die de eenheid
van magnetisme bezit, een kracht van 1 dyne (ca. 0,001 gram) uitoefent (§66).
Gewoonlijk wordt bij berekening aan raamantennes van de magnetische veld
sterkte gebruik gemaakt.

Wij merken nogmaals op, dat de gegeven formule (3) alleen maar
geldt voor ideale gevallen. Volgens deze formule zou een zender op alle
plaatsen evenver van de zender, dezelfde veldsterkte geven. Dit is in
werkelijkheid lang niet het geval. In de practijk moet men met vele
factoren rekening houden, zoals we hierna zullen zien.
Het ontvanggebied van een zender strekt zich gewoonlijk zeer ver
uit; men noemt het gebied,waarin een zender is te ontvangen, de werkings
sfeer. Hoe groot de afstand tot de zender is, waaróp deze nog is te ont
vangen, hangt ten eerste af van de veldsterkte ter plaatse en deze is
afhankelijk van de sterkte van de zender en diverse voortplantingseigènschappen. Verder is ze nog afhankelijk van de z.g; gevoeligheid van
de ontvanger, terwijl het storingsniveau' (§ 23) en het eigen-geruis
van de ontvanger beperkend’werken. Men zou deze afstand, die we de
werkingsafstaUd noemen, heel goed kunnen aangeven door het aantal
kilometers, waarop de véldsterkte tot een' bepaalde grenswaarde' (b.vi
5 jtV/my is afgenörüen.
• ■ .
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De veldsterkte van een zender wordt aangegeven door de effectieve waarde
van de spanning in mV of /zV per meter hoogte.
De veldsterkte van een zender, waarby de voortplanting ongehinderd als In
de aether zou plaats vinden, is omgekeerd evenredig met de afstand tot de
zender; zy is evenredig met een wortel uit het uitgestraalde vermogen.
De werkingssfeer van een zender is het gebied, waarin de zender nog te
ontvangen is.
De werkingsafstand van een zender zou te bepalen zyn door de afstand,
waarop de veldsterkte tot een vastgestelde minimum waarde is afgenomen.
§ 9. De voortplanting der golven over de aarde (directe straling).
A.

Invloed van aardoppervlak., heuvels, gebouwen, enz.

De voortplanting van de electrische golven rondom de aarde geschiedt
langs twee wegen, n.1. die langs en door het aardoppervlak, welke men
de directe straling noemt en die door de ionosfeer, welke de indirecte
straling heet. In deze § bepalen we ons tot de directe straling.
In § 3 merkten we reeds op, dat het aardoppervlak van invloed is op
de voortplanting der electromagnetische golven. Naarmate het geleidingsvermogen van het aardoppervlak voor de golven kleiner is, dringen de
golven er dieper in door en wordt des te groter deel van de in de golven
verborgen energie daardoor geabsorbeerd; des te sneller neemt dan de
veldsterkte der golven af.
Deze absorptie van energie, heeft verlies der voortplantingssnelheid
in de aarde ten gevolge, waardoor de spanningslijnen van het zenderveld
ook meer of minder vervormd worden en niet meer loodrecht op het
aardoppervlak staan, maar als het ware „voorover” vallen (fig. 15),
wat bij de grootste absorptie het sterkst is. Reeds vele jaren geleden
heeft de Duitser Zenneck aangetoond, dat, als een zender bij het meest
gunstigste geleidingsvermogen op een afstand
van 1000 km een bepaalde veldsterkte zou be
zitten, deze waarde zou worden bereikt bij een
voortplanting via zeewater over 920 km, via
zoetwater en zeer natte aarde over 700 km,
via natte aarde 270 km, -via droge aarde over
150 km, via zeer droge aarde over 55 km.
Later komen we hierop nog terug (§ 11). Nu
Door -het minder goede reeds kunnen we opmerken, dat de absorptie
geleidt igsvermogen van van de golven in de aarde groter wordt, naar"het aardoppervlak „valgolflengte kleiner wordt. Ook zullen
len de spanningslijnen
- voorover” en staan niet in het algemeen heuvels en gebergten, vooral
meer loodrecht op het als deze meer of minder ertshoudend zijn, in
vloed op de ontvangststerkte uitoefenen. Zo
aardoppervlak.
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wordt meer dan eens op schepen, welke zich in een baai achter een berg
rug of bergtop bevinden, ’n slechte ontvangst geconstateerd. Dergelijke
scherm- of schaduwwerking wordt ook veroorzaakt door gebouwen, in het
bizonder door zulke met een ijzer- of ijzerbetonconstructie, door pijp
leidingen in de huizen, antennes, bomen. enz. Deze werking treedt des
te sterker op, naarmate de golflengte kleiner is.
B.

Eerste voortplantingsmetingen in ons land.

In het jaar 1929 werden ónder leiding van Prof. v. d. Pol door Philips
Laboratorium hier te lande in een zeer groot aantal plaatsen veklsterktemetingen gedaan om na te gaan hoe de voortplanting van de lange golf
(Huizen 1875 m) en van de middengolf (Hilversum 298,8 m) was. Bij de
eerste bleek de bodemgesteldheid practisch van geen invloed te zijn;
de plaatsen van gelijke veldsterkte lagen op cirkels, rondom de zender
getrokken, zodat hiervoor zonder meer bleek op te gaan, dat de veld
sterkte voor het gehele land omgekeerd evenredig was met de afstand
tot de plaats Huizen (§8). Voor de 298,8 m zender bleek de toestand
geheel anders te zijn, zoals we uit fig. 16 zien (blz. 33).
Hierin zijn een aantal lijnen getrokken, die alle door punten van gelijke
veldsterkte gaan; de getallen geven de veldsterkte in ^V/m aan. Zoals
men ziet, zijn het allerminst cirkels, die men om Hilversum getrokken
zou kunnen denken. Dit wijst op het verschillend geleidingsvermogen
van het water en de grondsoorten. Zo had men in Leeuwarden (L) en
Grave (G in N.B.) een even grote veldsterkte, hoewel Leeuwarden op
meer dan tweemaal zo grote afstand van Hilversum lag als Grave. Voor
de eerstgenoemde plaats werkte de weg over zee en de lage landen zeer
gunstig, voor de tweede was de Utrechtse
heuvelrug (zie de sterke indeukingen)
storend. Ken zeer sprekende schaduw
werking trad achter Amsterdam op,
wat in fig. 17 nog eens afzonderlijk is
aangegeven. Ongetwijfeld traden achter
Den Haag en Rotterdam dergelijke ver
schijnselen op; deze werden echter niet
in het bizonder onderzocht.
Door deze en latere onderzoekingen
Fig. 17
is door Philips* Laboratorium en ande
Voorbeeld van sterke schaduw ren gebleken, dat gebieden van grote
werking achter Amsterdam bij
de vroegere zender van Hilversum absorptie voorkomen op de Veluwe en
Utrechtse heuvelrug.
(298,8 m), volgens metin
gen in 1929.
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In § 13 en 14 komen we nog eens terug op de voortplanting in Nederland.
Opmerking: Een bezwaar van de Hilversumse zender was nog, dat de an
tenne opgehangen was tussen twee vaste masten en doordat dit stelsel zich
in de directe nabijheid van de N.S.F.-gebouwen bevond, ontstond hierdoor
grote absorptie, wat natuurlijk ten koste van het uitgestraalde vermogen ging.

De veldsterkte in .uV/m in verschillende plaatsen van ons land door de vroegere
zender te Hilversum (298 m), volgens metingen van Prof. v. d. Pol in 1929.
Radio-ontvnngst III 3
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C.

De invloed van de bolvorm van de aarde.

Denken we ons een lichtgevend punt en brengen we daarbij een bol
b.v. een globe, dan wordt deze voor een deel verlicht; het andere deel
bezit schaduw. De grens van die schaduw wordt bepaald door de licht
stralen, die aan de bol raken.
Gesteld nu eens, dat we de bol steeds kleiner en kleiner maakten en
ten slotte b.v. nog een korreltje van b.v. 0,01 of 0,001 mm over hadden,
dan zouden we bemerken, dat die schaduw niet volkomen begrensd meer
is door de rakende stralen. Het blijkt, dat de schaduw aan de achterkant
uitvloeit. Dit komt, doordat de rakende lichtstralen zich nu een beetje
om het korreltje heen buigen. Men noemt dat de buiging van het licht (§ 4).
Een gelijksoortig verschijnsel blijkt ook bij de radiogolven op te treden.
Zijn die golven zeer klein t.o.v. de aarddiameter, dan doen ze als de
lichtstralen bij de globe. Hoe langer men deze golven maakt, hoe meer
ze als het ware om de aarde kruipen of buigen. Dit was destijds, toen
men met golven van 15 a 20 km lengte werkte, een niet onbelangrijk
voordeel. Al vertonen golven van 15 a 20 m lengte nog wel enige bui
ging, deze is toch lang zo groot niet.
Golven korter dan ca. 1 cm lengte vertonen deze eigenschap practisch
niet meer; bij deze treedt een scherpe schaduwwerking op (§11C). Dat
men met behulp van de korte golven nog de antipoden kan bereiken is
te danken aan het feit, dat door de ionosfeer de naar boven uitgestraalde
golven worden teruggekaatst (§ 10). Trouwens, ook bij lange golven speelt
de terugkaatsing een rol. Zo toonde Prof. v. d. Pol reeds in 1917 aan,
dat, wanneer de voortplanting der toen gebruikelijke lange golven alleen
langs de aarde zou plaats vinden, men op l/4e van de aardomtrek slechts
ca. het 100 000ste deel van de veldsterkte zou krijgen, die men daar
kreeg; dit was alleen te verklaren door de medewerking van de ionosfeer.

,

By de voortplanting over de aarde staan de electrische golven niet meer
loodrecht op de aarde, maar „vallen voorover’' en wel des te meer, naarmate
de aarde de golven slechter geleidt.
De werkingsafstand van een zender wordt, wat de directe straling betreft,
vooral bepaald door de geleiding van de verschillende aardlagen en door de
golflengte.
De sterke absorptie van de in de golven verborgen energie door bergen,
heuvels, gebouwen, enz., doet schaduwwerking, d.w.z. plaatsen van sterk ver
minderde veldsterkte achter deze verhogingen ontstaan.
Door de bolvorm van de aarde wordt de voortplantingsafstand langs de
aardomtrek beperkt.
Naarmate de golven langer zijn, planten ze zich gemakkelijker langs de
aarde voort en buigen ze zich sterker om deze heen.
Dat de electrische golven veel verder, dan door buiging mogelijk is, zich over
de aarde voortplanten, is een gevolg van de aanwezigheid van de ionosfeer.

l
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§ 10. De voortplanting der golven door de atmosfeer (indirecte straling),
A.

Rond de aarde.

Hierboven wezen we er reeds op, dat de ionosfeer het mogelijk maakt,
dat de electriscke golven veel verder de aarde omspannen, dan zonder
deze mogelijk was. Het is de ionosfeer, waaraan we danken, dat we met
een zender de antipoden kunnen bereiken. Sterker nog: meer dan eens
heeft men kunnen constateren, dat uitgezonden tekens enige malen om
de aarde heen liepen.
Proeven, destijds tussen Berlijn en Rio de Janeiro genomen, bewezen,
dat uitgezonden radioseinen langs twee verschillende wegen de aarde
omliepen en verder, dat deze seinen ca. 1/7 sec na de eerste aankomst
nog eens, en zelfs 1/7 sec na dien nog eens, maar steeds zwakker, werden
ontvangen. Soortgelijke proeven werden in 1927 ook met de Philips’
kortegolfzender ondernomen en zo konden meerdere luisteraars een voor
de microfoon voortgebrachte tik soms een paar maal, met tussenpozen
van 1/7 sec steeds zwakker wordend, horen (aardomtrek is ongeveer
1/7 X 300 000 km).
Omtrent de voortplanting der golven kan wel met zekerheid worden
aangenomen, dat zij ergens in de ionosfeer worden teruggekaatst, om op
grotere of kleinere afstand weer op de aarde te komen, terwijl, blijkens
het rondlopen om de aarde, wel aangenomen moet worden, dat ook
terugkaatsing tegen het aardoppervlak plaats vindt, waarna pasgenoemde
terugkaatsing in de ionosfeer zich weer kan herhalen (zie fig. 21).
B.

Echoverschijnselen en hoogtepeilingen.

Denkt men zich een zendantenne, dan zullen er plaatsen rondom deze
zijn, op vele kilometers afstand, waar de langs de aarde gaande golf of
directe straling en die, welke uit de ionosfeer komt of indirecte straling,
samen worden ontvangen. Aangezien deze echter wegen van ongelijke
lengte afleggen, zal een uitgezonden sein als directe straling het eerst,
en dat als indirecte straling later aankomen. Dit verschijnsel staat bekend
als het echo-effect, dat ook blijkt op te treden, als we de golven loodrecht
naar boven zenden. Van dit feit maakt men een zeer dankbaar gebruik.
Laten we eens aannemen, dat we een zender hebben, die we met
tussenpozen korte golftreinen naar boven laten uitstralen en dat we de
golflengte, beginnend bij lange golven, geleidelijk korter kunnen ma^en,
terwijl naast de zender een ontvanger is opgesteld. Gesteld, dat we bij
500 m beginnen; al korter wordend, bemerken we bij een zekere golf
lengte, na een heel kort tussenpoosje het uitgezonden sein weer wordt
ontvangen. Uit dit korte tijdje (echotijd) kan men berekenen op welke
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hoogte de golf moet zijn teruggekaatst; op die hoogte moet zich een
geïoniseerde laag bevinden. Maar wat gebeurde er dan met de langere
golven ? Deze werden in de laag geabsorbeerd.
We gaan nu de golflengte verder verkorten en dan blijkt, dat vrij
plotseling de echotijd belangrijk groter is. Hoe kan dat ? Wel de golven
zijn blijkbaar door de laagste geïoniseerde laag heen gedrongen en worden
nu door een hoger gelegen laag, die een grotere electronendichtheid
bezit en dus minder gemakkelijk te ,,doorboren” is, gereflecteerd. Het is
zelfs mogelijk, dat bij verder verkorten van de golflengte opnieuw een
plotselinge vergroting van de echotijd wordt waargenomen, zodat er
nog een hogere laag met nog grotere electronendichtheid aanwezig moet
zijn. Komt de golflengte beneden een zekere waarde, dan wordt geen
terugkaatsing meer waargenomen; ze worden geheel geabsorbeerd of
verdwijnen in de wereldruimte (zie D). We hebben dus een middel om
hoogtepeilingen te verrichten, zoals men op schepen een middel heeft
om door middel van ultrageluidsgolven de diepte van de zee te peilen
(echolood). Tevens geven deze metingen aanwijzing omtrent de electronen
dichtheid, die in de verschillende lagen, die vaak min of meer geleidelijk
in elkaar overgaan, optreedt; van deze dichtheid zijn reflectie en absorptie
afhankelijk.
Teneinde een duidelijk inzicht te krijgen omtrent hoogte en electronen
dichtheid, heeft men vóór de laatste oorlog meerdere echostations op
gericht, die regelmatig metingen verrichtten.
Opmerking: Gedurende de laatste oorlog verklaarde de Engelse onderzoeker
Appleton, dat het mogelijk moest zijn echo’s van de maan te ontvangen, als
men radiogolven in de richting van de maan uitzond. En inderdaad bracht
het onderzoek op 10 Jan. 1945 reeds dit resultaat. (Golflengte 2,7 m).

C.

De ionosfeer nader bekeken.

Toen Marconi in 1901 er in slaagde telegrafische tekens door middel
van radiogolven van uit Ierland naar New Foundland over te seinen,
d.i. een afstand van 3400 km, rees reeds de vraag hoe dit eigenlijk moge
lijk was, daar toch de aarde zich als een berg van 230 km hoogte tussen
beide plaatsen verheft. Het is toen de grote verdienste van den Engelseu
natuurkundige Heaviside geweest, die in 1902 een theorie ontwikkelde
ter verklaring hiervan en waarbij hij op grote hoogte boven de aarde
een geleidende laag veronderstelde, hoewel experimenteel daaromtrent
niets vaststond. Deze geleidende laag zou volgens hem de golven naar
de aarde moeten terugkaatsen. Een andere natuurkundige, Kennely,
ontwikkelde ongeveer gelijktijdig en onafhankelijk daarvan, een vrijwel
gelijke theorie. Men heeft daarom de bedoelde laag wel Heavisidelaag
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of FLeaviside-Kcnnelylaag genoemd. Zoals we reeds gezien hebben, weten
we thans dat de meerdere lagen kunnen optreden.
Het blijkt, dat de Heavisidelaag, thans E-laag genoemd, zich op een
hoogte van ca. 110 km bevindt en practisch gesproken alleen overdag
optreedt en om 12 uur 's middags de grootste electronendichtheid bezit;
ze dankt haar bestaan dus aan de u.v. straling (§4). Appleton stelde
het eerst vast, dat zich in de zomer op onze breedten overdag nog een
tweede laag bevindt en wel op een hoogte, die ’s morgens en 's avonds
ca. 300 km bedraagt en 's middags tot ca. 250 km daalt, waarbij de
electronendichtheid, die groter is dan die van de E-laag, stijgt. Deze,
naar de onderzoeker genoemde laag (Appletonlaag), werd door hem zelf
aangeduid ols de Fx-laag (A. koos de letter Een F, , omdat hij vermoedde,
dat er nog lager gelegen lagen zouden zijn, waarvoor dan nog letters
o verbleven). Deze F,-laag heeft ook zijn ontstaan aan de u.v. straling te
danken. Dan is er nog een laag, die zijn ontstaan te danken heeft aan de
ionisatie door electronen. Deze laag bestaat ’s nachts op een hoogte van
ca. 300 km en wordt aangeduid als de F-laag. In de zomer splitst deze
zich ’s morgens in twee lagen, die zich ’s avonds weer verenigen. De
onderste is de F^-laag en de bovenste de F2-laag, die in de namiddag
tot ca. 400 km stijgt en weer grotere electronendichtheid bezit dan de
F- en Fj-laag.
In de winter, als overdag geen F,-laag optreedt, komt op vrijwel
dezelfde hoogte als deze de F2-laag te liggen, die dan een zeer grote elec
tronendichtheid bezit.
Terwijl de E- en de Fj-laag in de zomer hun grootste electronendichtheid
bezitten, bezit de F2-laag het merkwaardige karakter, dat de dichtheid
daarvan in het vóór- en najaar het grootst en in de zomer en in de winter
het kleinst is.
In de laatste jaren is gebleken, dat er overdag vooral bij sterke zonnebestraling onder de E-laag nog een D-laag wordt gevormd tussen 30 en
50 km hoogte. Deze laag laat zich vooral gelden als een absorberende laag.
Ten slotte schijnt men later nog een C-laag te hebben aangetoond,
welke zich van af 2 km naar boven zou uitstrekken en op ca. 13 km
hoogte zijn grootste electronendichtheid zou bezitten.
D.

De voortplanting in de ionosfeer.

We willen nu nagaan hoe de voortplanting in de ionosfeer plaats tandt.
We gaan daarbij uit van een uit de leer van het licht bekend verschijnsel.
We denken ons een aantal glasplaatjes op elkaar gestapeld (fig. 18)
en willen aannemen, dat het brekend vermogen der plaatjes van onder
naar boven toeneemt. Laat men een lichtstraal van onderen loodrecht

-
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op de plaatjes vallen, dan dringt die er in dezelfde richting doorheen.
Maakt deze een kleine hoek met de normaal (zie A en B), dan dringt de
straal er ook doorheen, doch is in de plaatjes achtereenvolgens een weinig
gebroken. Overschrijdt de hoek van inval
B
een
zekere grens, dan wordt de straal
Totale terugkaatsing
ergens in de plaatjes totaal teiuggekaatst
7^
7_
(§ 4) en keert weer terug. Indien we nu
veel
meer plaatjes hadden, waarvan de
Brekh
breking nog veel geleidelijker veranderde,
ABC
dan zou het schijnen alsof de straal een
Fig. 18
Hoe lichtstralen, gaande door voudig werd omgebogen. Dit verschijnsel
glasplaatjes van sterker wor doet zich in de natuur voortdurend voor.
dende breking, naar boven toe De verschillende luchtlagen der atmos
in richting worden gewijzigd
feer hebben voer lichtstralen een gelei
(A en B) en zelfs kunnen wor
delijk veranderend brekend vermogen,
den teruggekaatst (C).
zodat ook de zonnestralen, die er schuin
opvallen, omgebogen worden. Als men b.v. ’s avonds de zon ziet onder
gaan, is deze in werkelijkheid al enige tijd onder de kim verdwenen.
(We merken op, dat dit ombuigen iets anders is, dan het in § 9C ge
noemde buigingsverschijnsel.)
Is nu een radiogolf, die we ook als straal willen beschouwen, in de
ionosfeer gedrongen, dan geschiedt hiermede hetzelfde. Valt de golf er
onder een scherpe hoek op, dan is de kans heel groot, dat deze door de
geïoniseerde lagen, waarvan de. electronendichtheid en daarmede de
brekende eigenschap, geleidelijk verandert, enigszins gebogen heen
dringt. Maar het kan ook zijn, dat hij 11a breking, totale terugkaatsing
en breking weer op de aarde terugkeert. Eenvoudigheidshalve zeggen
we, dat de radiogolven door een der lagen worden teruggekaatst of ge
reflecteerd.
Nu zagen we hiervoor (onder B) reeds, dat er tussen de golflengte
en de hoogte van terugkaatsing, of eigenlijk de electronendichtheid der
laag, verband bestaat. Volgen we nog even de loodrecht naar boven uit
gestraalde golven. Hoe korter deze zijn, des te groter is hun doordringingsvermogen en ze zullen, als ze stuiten tegen een laag van voldoend
grote electronendichtheid, worden teruggekaatst. Schiet deze dichtheid
te kort, dan dringen ze er door heen en zullen, als er geen laag van grotere
dichtheid volgt, in de wereldruimte verdwijnen, ’s Nachts is dit het geval
met golven korter dan ca. 95 m (zij gaan door de F-laag heen en over dag
kan dit het geval zijn met golven van 30 m en korter (zij gaan dan door
de F2-laag heen). Het gedrag van de E-laagis zo, dat ze golven korter dan
ca. 75 m doorlaat, terwijl die van 75 mtot in het middengolfgebied worden
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teruggekaatst, waarbij de absorptie met de golflengte toeneemt, zodat ten
slotte de lange middengolven geheel worden geabsorbeerd.
E.

Invloed van de stralingshoek.

Nemen we aan, dat we een zender hebben, die in alle richtingen straalt.
Nu zijn Försterling en Lassen door hun wetenschappelijk onderzoek
gekomen tot het in fig. 19 weergegeven resultaat.
Volgen we hierbij achtereenvolgens de stralen 1, 2, 3 enz., dan zien
we, dat 1 op grote afstand weer op de aarde terugkomt; 2 komt iets
dichter bij op aarde en naarmate de hoek groter wordt, schijnt dit zo
door te gaan, totdat een bepaalde hoek overschreden wordt, want de
stralen 7, 8 en 9 blijken weer steeds verder de aarde te bereiken. Vooral
straal 9 beschrijft een lange weg in de ionosfeer. Dit verschijnsel brengt

Zender

Fig. 19

Voortplanting in de ionosfeer.
Theoretisch bepaalde banen van onder verschillende hoeken uit
gezonden golven van gelijke lengte, indien de onderste grens der
ionosfeer zich op 200 km en de maximale ionisatie zich op 400 km
bevindt. (Försterling en Lassen).

mee, dat op één punt op aarde twee stralen terecht kunnen komen, die
langs verschillende wegen de ionosfeer doorliepen. En dit kan eventueel
leiden tot het hierna te bespreken fadingverschijnsel (§ 13).
Tussen de dichtstbij gelegen plaats, waar de teruggekaatste stralen
de aarde bereiken en die plaats, tot waar de directe straling reikt,bevindt
zich een gebied, waarin noch directe- noch indirecte straling komt; dit
is de dode zóne.
Stralen, 'die een grotere hoek dan straal 9 met de aarde makeu, be
reiken de aarde niet. De zender dient dus binnen een zekeren hoek uit
te stralen. Die hoek is sterk afhankelijk van de golflengte.
Försterling en Lassen hebben berekend hoe groot de reikwijdte van
een zender zou zijn bij verschillende golflengten, als de onderste grens
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van de ionosfeer op 200 km en de maximale ionisatie op 400 km boven
de aarde gelegen is. Het resultaat is in fig. 20 weergegeven. We zien
hieruit, dat — uitgaande van pasgenoemde ionisatietoestaud — als
een zender van 70 m onder 10° uitzendt, deze een afstand bereikt van ca.
1500 km en onder 50° een van ca. 350 km. Bij een zender van 25 m zijn
de afstanden bij die hoeken resp. ca 1S00 km en 900 km. Wij zien in
deze figuur, evenals in fig. 19, dat stralen onder zeer kleine stralings
hoeken de aarde op veel grotere afstand bereiken dan die onder grotere
hoeken, totdat er een keerpunt komt, dat bij de 25 m golf bij ongeveer
45° ligt en dat bij nog grotere
90
stralingshoeken de afstand
80
weer groter en zeer groot kan
70
worden. Boven ongeveer 55°
'Eöo
dringt echter de 25 m golf
»
t 50
door de ionosfeer heen, terwijl
golven van 30 m er: groter
f
worden teruggekaatst. Nu geldt
3
dit slechts voor het bere
kende geval, dat van een be
paalde geïoniseerde toestand
3000
2000
1000
4000
5000
Afstand v.d zender(n km)
uitgaat, zodat in werkelijkheid
Fig. 20
de waarden van de golflengten
Theoretisch bepaalde werking safstand zich wijzigen, als in de loop van
bij indirecte straling van korte golven een etmaal de ionosfeer zich
onder verschillende hoeken uitgestraald, wijzigt. Duidelijk blijkt, dat de
als de onderste grens der ionosfeer zich
op 200 km en de maximale ionisatie zich grenshoek kleiner wordt, naar
op 400 bevindt (Försterling en Lassen). mate de golflengte afneemt.
Golven beneden ca. 9 m, ook
die, welke schuin omhoog
Zender
gezonden worden, drin
\
V
Ionosfeer
gen door de ionosfeer,
zodat men hierbij op de
Aarde
voortplanting langs de
aarde is aangewezen.
'K''
(
§
9). Toonde het Radio%
laboratorium van de P.T.
%
T. enkele jaren geleden
Fig. 21
aan, dat het met golven
Terugkaatsing der radiogolven.
De indirecte straling wordt niet alleen in de van 10 m soms nog goed
mogelijk is Amerika in
ionosfeer, maar ook tegen de aarde
Europa te ontvangen, de
teruggekaatst.
Ö-
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amateur Zaayer uit Eindhoven gelukte het (Mrt. 1947) met 6m golven
Kaapstad te bereiken, hetgeen een tijdelijke uitzondering moet zijn.
Verder is er nog een verschijnsel, dat we bij de voortplanting rondom
de aarde niet mogen verwaar
lozen. Men kan zich voor
stellen, dat er stralen zijn, die
een enorm grote baan in de
ionosfeer beschrijven en ten
slotte op de aarde terecht ko
men. Toch is hiermede de ontvangst op zeer grote afstand,
b.v. aan de antipoden niet
geheel te verklaren en in het
bizonder niet, als de ionosferische laag niet hoog gelegen
is. Het is de terugkaatsing
b
door de aarde, die hier een rol
~ speelt (§ 4) en het is mogelijk,
dat een golf zelfs meerdere
malen door aarde en ionosfeer
Fig. 22
Mechanisch voorbeeld van de voortplan teruggekaatst wordt (fig. 21).
ting van de electromagnetische golven
Hoe vaak nu een dergelijke
in de ionosfeer (Dr. W. de Groot).
terugkaatsing van een golf zal
plaats vinden, hangt af van de grootte der energie, die daarin aan
vankelijk vertegenwoordigd was en van de absorptie, die de golven op
hun weg ondervinden.
Opmerking: Door Dr. W. de Groot van Philips’ Laboratorium, is vele jaren
geleden een mechanische analogie uitgewerkt voor de ionosfeer, die zeker kan
bijdragen tot het verkrijgen van een duidelijk inzicht omtrent de voortplanting
der golven in deze lagen.
Men denke zich (fig. 22) een cirkelvormige plaat, waarop een verticale ring
a is opgesteld, welke van boven gezien, de aardomtrek voorstelt.
Concentrisch daaromheen ligt een verhoging, waarvan het profiel door h
is aangegeven. Dit profiel stelt de ionisatietoestand van de ionosfeer voor;
een zich hoger boven het horizontale vlak verheffend deel betekent een grotere
ionisatietoestand. (Opgemerkt zij hierbij, dat terwille van de duidelijkheid
in fig. 22 de ionosfeer veel te dik is aangenomen.) Voor een opening O in de
ring a staat een schiettoestelletje, waaruit door een veer een knikkertje kan
worden geschoten. Men kan nu wiskundig aantonen, dat de beweging van het
knikkertje juist overeenkomen zal met die van een radiosignaal in de atmosfeer,
waarbij een grotere aanvangssnelheid van het knikkertje correspondeert met
een kortere golflengte. Het beeld is dus alleen juist wat de vorm van de baan
betreft, en niet wat de snelheid aangaat, want de radiogolven bewegen zich.
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zoals we weten, nabij de aarde alle met dezelfde snelheid van 300 000 km/sec.
In fig. 22a is zo’n baan aangegeven. In het algemeen geschiedt de voort
planting zó, dat de golven beurtelings door een ionosfeerlaag en door de aarde
worden teruggekaatst (fig. 21). Het is nu duidelijk te zien, dat, als men de
golven steeds verticaler uitstuurt (de hoek kleiner maakt) er een moment
komt, (afhankelijk van de golflengte), waarop de golven door de ionosfeerlaag
heendringen (het knikkertje vliegt over de rand). Hoe groter de snelheid van
het knikkertje (= hoe korter de golflengte) des te eerder zal dit gebeuren.
Ten slotte wordt een golflengte bereikt, die onder geen enkele omstandigheid
teruggekaatst kan worden.

F.

De invloed van de zonnestand.

Bij de bespreking van de ionosfeer (§ D bleek ons, dat de zonnestand
zeer grote invloed daarop heeft. Het noodzakelijke gevolg daarvan is,
dat de voortplanting der golven en hun werkingssfeer zich wijzigt. Bij
elke zonsop- en zonsondergang verplaatst zich de terugkaatsende iono
sfeerlaag en daarmede verandert ook direct de werkingsafstand. Het
naar de zon toegekeerde deel van de aarde vertoont een andere ionosfeertoestand dan het in de schaduw gelegen deel. De aarde draait binnen
deze ionosfeer rond en daarmede wijzigen zich de ontvang voor waarden
voor een bepaalde plaats op aarde, afhankelijk van de golflengte. Bij
nauwkeurig onderzoek blijkt, dat gedurende een geheel etmaal de voort plantingseigenschappen der midden- en korte golven zich voortdurend
wijzigen. Zendt men bij zonsopgang op een bepaalde golflengte, dan
blijkt, dat in de loop van de dag de reikwijdte kleiner wordt om in de
nacht weer groter te worden. Men zal daarom, om overdag een grote
afstand te overbruggen, in het algemeen, met een kortere golflengte
moeten zenden dan 's nachts. Hierbij is dan verondersteld, dat de voort plantingsweg zich geheel in het daggebied of geheel in het nachtgebied
bevindt. Bij golven van 13 tot 19 m kan men alleen maar op goede
ontvangst rekenen, als de weg valt in het daggebied. Dat ook zomeren
winter nog een grote invloed zullen hebben, ligt wel evenzeer voor de
hand. Zo moet men in de winter met kortere golven werken dan in de
zomer. Op grond van bovenstaande is het wel duidelijk, dat men voor
de omroepzenders van grote werkingssfeer over verschillende golflengten
moet beschikken. De kortegolfzenders bezitten daarom gewoonlijk ten
minste twee golflengten. Zo bezit de PHI een 16,88 en een 25,57 m
zender, terwijl de P.C.J.-zender met golven van 19,71 en 31,28 m werkt;
beide bevinden zich in Huizen.
G.

Absorptie.

Zoals reeds meer dan eens werd opgemerkt, ondergaan de electrische
golven in de ionosfeer absorptie. Het zijn vooral de gebruikelijke omroep-
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golven van 200 m en langer, die daaronder — in het bizonder overdag —
sterk hebben te lijden, zodat er nagenoeg geen straling teruggekaatst
wordt.
Het wezen der absorptie kan men als volgt verklaren: electrische
golven willen de ionen in hun beweging meenemen, waarbij deze allerlei
botsingen zullen volbrengen en wel des te meer, naarmate de atmos
ferische laag lager ligt, omdat daar de luchtdichtheid groter is.
Dat de absorptie af zal moeten hangen van dag en nacht en van het
jaargetijde, volgt direct uit de overweging, dat overdag en in de zomer
de atmosfeer op veel grotere diepte is geïoniseerd. Vooral de bij sterke
zonnebestraling optredende D-laag veroorzaakt voor de korte- en
middengolven een sterke absorptie en hieruit laat zich dan ook voor
een deel verklaren waarom men in het algemeen de middengolven
's nachts sterker ontvangt dan overdag, en dat de ontvangst overdag
in de winter beter is dan in de zomer. Vooral trad dit verschijnsel vroeger,
toen men over minder gevoelige ontvangers beschikte en men nog geen
automatische sterkteregeling toepaste, heel duidelijk op.
H.

S torende invloeden op de voortplanting.

In § 1F zagen we, dat een drietal storingen op de zon hun invloed via
de ionosfeer op het aardmagnetisme doen gelden.
Het ligt voor de hand, dat de voortplanting der electrische golven via
de ionosfeer, dus de indirecte straling, ook de gevolgen van de zonuestoringen moet ondervinden.
Sinds lang heeft men opgemerkt, dat het versterkt optreden van
zonnevlekken dikwijls gepaard gaat met st rke storingen in het radio
verkeer, al weet men tegenwoordig, dat de zonnevlekken zdf daarvoor
niet aansprakelijk zijn.
Op 24 Maart 1940 werd des middags om 2 uur het begin van een
magnetische storing (er waren sterke zonnevlekken) waargenomen, die nog
de volgende dag duurde en op 24 Maart 's middags tussen 4 en 7 uur
het hevigst was. Inmiddels bleek, dat het transatlantische kortegolfverkeer tussen Europa en Amerika van 's morgeus 10.30 uur, dus nog
vóór de magnetische storing werd geregistreerd, onmogelijk werd en
deze toestand duurde tot ’s nachts 12 uur. Tussen Europa en Indië was
het verkeer gedurende een klein uur onmogelijk. Hieruit blijkt, dat het
wel een groot verschil maakt welk deel van de ionosfeer door de extra
emissie van de zon wordt getroffen en welke de weg der golven in de
ionosfeer is.
Het spreekt wel vanzelf, dat men om de elf jaar (§ 1F) — het laatste
zonnevlekmaximum lag in 1939 — ernstige storingen in de voortplanting
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der korte golven mag verwachten. Vaak duren de storingen in de radioontvangst nog enige dagen voort, nadat de magnetische storingen
optraden.
Uit onderzoekingen in de zomer is gebleken, dat bij heftige storingen
de F2-laag der ionosfeer veel hoger komt te liggen en dat binnen een
paar uren in grote hoogte geweldige schommelingen (b.v. tussen 400 en
1000 km en zelfs nog hogere grens), op kunnen treden.
De practijk heeft verder nog geleerd, dat, naarmate men meer het
zonnevlekmaximum in de loop der jaren nadert, men een betere ont
vangst krijgt, als men op een kortere golf overgaat, waarvan dan ook
gebruik gemaakt wordt. Zo maakte men in Nederland voor uitzending
naar N.-Amerika in 1933 van de 20 m-band gebruik en ging — naarmate
men meer 1939 naderde — geleidelijk over tot de 16-m band; ook bij het
verkeer met Indonesië bleek het voordeel van de 16 m-band.
In de laatste jaren is bizondere aandacht geschonken aan de bestu
dering van een storingsverschijnsel, dat naar den onderzoeker het
„Dellinger-ejfect” wordt genoemd. Het bestaat hierin, dat bij kortegolfoverdracht op grote afstand, de ontvangst zo plotseling ophoudt, dat
men denkt aan het uitvallen van de zender. De ontvangst kan dan vele
minuten en zelfs een uur of langer uitblijven eii dan weer langzamerhand
in sterkte toenemen. Dit verschijnsel blijkt samen te hangen met heftige
oplaaiïngen van de in § 1F genoemde vlammen. Er schijnt hierbij een
sterk verhoogde emissie der u.v. stralen plaats te vinden, die de E-laag
en vooral de D-laag belangrijk grotere electronendichtheid geeft. Beide
lagen krijgen daardoor een sterker reflecterend vermogen, zodat de
E-laag terug kan kaatsen wat anders de hoger gelegen F-lagen deden en
de D-laag kan de taak van de E-laag ovememen, wat een voox'deel
schijnt. In werkelijkheid is echter de toestand zo, dat de absorptie van
de D-laag voor vele golven zo groot wordt, dat deze geheel geabsorbeerd
worden en de ontvangst wegvalt.
Het schijnt, dat h^t „Dellinger-effect” iets minder sterk werkt, naar
mate de golven korter zijn, zoals ook bij de storingen bij optredende
zonnevlekken het geval is.
Sedert 1936 werd — althans tot de oorlog — hier te lande nauwkeurig
gecontroleerd, wanneer het „Deninger-effect’' optrad. Zo werd het in 1936
38 maal en in 1937 60 maal waargenomen. Vaak treedt het enkele dagen
achtereen op. De gemiddelde duur van het verschijnsel bedroeg in 1937
36 minuten.
Ook kosmische stralen, d.w.z. stralen van electrisch geladen deeltjes
uit de kosmos komende, schijnen hun invloed te doen gelden.
Verder zijn de meteoren van invloed.
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De toestand van de troposfeer (§ 1B) is ook niet geheel zonder betekenis;
zo meent men, dat in de zomer tijdens onweersperioden in de tropo
sfeer ook geïoniseerde lagen kunnen optreden; men verklaart hierdoor
de grotere veldsterkte, waargenomen bij wind, als de lucht met stof of
vocht bezwangerd was. Door meerdere onderzoekers is vastgesteld, dat
bij bedekte hemel de ontvangst vaak beter is dan bij heldere.
De langs de aarde gaande straling noemt men de directe straling; zij onder
gaat absorptieverlies in het aardoppervlak en wel des te sterker, naarmate de
golflengte kleiner is.
Men onderscheidt in de ionosfeer lagen, die verschillende ionisatiedichtheld
bezitten en waarin de terugkaatsing plaats vindt; men duidt ze aan door
letters.
Des nachts bestaat de F-laag op ca. 300 km, welke laag zich des zomers
overdag splitst in een Fl-laag (250 km) en een F2-laag (250-400 km), welke
laatste in de winter alleen overdag en dan lager bestaat (250 km); overdag
bestaat steeds een E-laag (110 km) en daaronder een D-laag (30-50 km), ter
wijl daaronder nog een C-laag is vastgesteld.
De door de ionosfeer teruggekaatste straling heet indirecte straling; zij on
dergaat absorptieverlies in de ionosfeer en wel des te sterker, naarmate de
golflengte groter is.
Naarmate de golflengte kleiner is, dringen de golven dieper in de ionosfeer
door en worden in hogere lagen teruggekaatst.
Korte golven, die onder te steile hoek worden uitgezonden, worden niet meer
teruggekaatst; bij loodrechte inval worden golven tot ten hoogste 30 m lengte
nog teruggekaatst; de kortere verdwijnen in de wereldruimte.
Doordat directe- en indirecte straling op een bepaalde plaats met enig
tijdsverschil aankomen, ontstaat het echo-effect, met behulp waarvan men
de hoogte der ionosferisclie laag kan vaststellen.
Golven met een lengte kleiner dan ca. 9 m dringen doorgaans bij elke hoek
door de ionosfeer.
Het gebied rondom een zender, waarin noch directe- noch indirecte straling
optreedt, noemt men de dode zone.
De voortplanting op zeer grote afstanden is niet alleen een gevolg van de
terugkaatsing in de ionosfeer, maar ook van die tegen de aarde.
De overdracht op grote afstanden, dus met behulp van korte golven, is in
hoge mate afhankelijk van de zonnestand en staat in het bizonder bloot aan
storingen op de zon (zonnevlekken, zonnevlammen en storingsgebieden in
de corona).
Bij storingen bij zonnevlekken en bij zulke door zonnevlammen („Dellingereffect”), levert het gebruik van kortere golven beter resultaat.

§ ll. De werkingssfeer van golven van verschillende golflengfegebieden.
A.

Lange- en middengolven.

Zoals we reeds zagen, is de voortplanting sterk afhankelijk van de
bodemgesteldheid, van de ionosfeertoestand, die vooral van dag en nacht
.afhangt, terwijl ook de golflengte van betekenis is.
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Wat de lange golven betreft, deze ondervinden vooral de absorptie
van de bodem en deze wordt des te kleiner, naarmate de golflengte
groter is. Van dit verschijnsel heeft men in de eerste jaren van de ont
wikkeling der radiotelegrafie vooral gebruik gemaakt. Het waren golven
van ten minste 15 km lengte, waarmede men de grootste afstanden be
reikte en zo werd dan ook in 1925 de radioverbinding Holland-Indië
geopend met een golflengte, die overdag 15 km bedroeg.
Inmiddels waren reeds proeven gedaan, die er op wezen, dat men ook
met veel kortere golven dergelijke afstanden kon overspannen en dan
met veel geringer antennevermogen. Sedert dien is vooral een uitgebreide
studie gemaakt over de voortplanting van golven van verschillende
golflengte.
Zeer belangrijk zijn ongetwijfeld de in 1933 door een technische com
missie voor de „Union Internationale de Radiodiffusion” in een uitge
bracht rapport vermelde gegevens.
Zowel in Amerika als in Europa werden vele veldsterktemetingen van
verschillende zenders gedaan, waaruit ten slotte gemiddelden werden
vastgestcld.
In fig. 23 zijn enkele der door de commissie opgestelde grafieken weer
gegeven; zij geven aan hoe groot de veldsterkte op verschillende af
standen is bij zenders van 200 en 1000 m golflengte bij 1 kW uitgestraald
vermogen. Wij merken daarbij nog even op, dat de veldsterkte even
redig is met de wortel uit het uitge
■fiV/m
straald vermogen (§ 8).
Indien we dus een zender met
een vermogen hadden van 100 kW,
dan zou men de veldsterkte in fig.
23 met 10 moeten vermenigvuldigen
I
voor de horizontaal aangegeven af
k
standen.
5
S
In de eerste plaats zien we, dat
voor een gelijke veldsterkte bij een
zelfde golflengte, de afstand tot de
zender veel groter is, als de weg over
zee gaat, dan over land (vergelijk B
SCO
WO
1500
2000 km 2500
met A en D met C); de werkingsAfstand tot de zenden
afstand over zee is dan ook veel
Fig. 23
groter
dan over land. Zeer opval
Door meting bepaalde veldsterkten
lend
is,
dat dit grote verschil alleen
op verschillende afstanden bf langeen middengolven bij een uitgestraald maar geldt voor de dagperiode.
vermogen van 1 kW.
Verder zien we, dat voor een-
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zelfde veldsterkte de werkingsafstand van de lange golven (1000 m)
belangrijk beter is, dan voor de middengolven (200 m), hetgeen ver
klaard wordt door de grotere absorptie van de directe straling (vergelijk
A met C en B met D).
Zodra de voortplanting in de nachtperiode valt, worden de voortplantingsverhoudingen voor de indirecte straling blijkbaar veel beter,
zowel voor lange- als middengolven en wordt de werkingsafstand bij een
bepaalde veldsterkte vrijwel gelijk (punt E) en is veel groter dan bij dag.
(Bij afstanden kleiner dan ca. 700 km treden belangrijke verschillen op.)
Deze veel betere resultaten zijn te danken aan de hoger liggende F-laag
en de geringe absorptie.
Prof. Dy. Balth. v. d. Pol en Dy. H. Byemmey van Philips* Ldboratoyium
hebben het uiterst moeilijke probleem der voortplanting wetenschappelijk
onderzocht, teneinde bruikbare gegevens te verkrijgen omtrent de
werkingsafstand en de veldsterkte van golven van verschillende lengte.
Zij beperkten zich daarbij tot een voortplanting rondom de aarde
zonder indirecte straling, wat practisch geldt voor golven langer dan
200 m overdag (§ 10G) en normaal geldt voor golven beneden 9 m. Men
voerde de berekening zonder meer ook door voor golven tussen 10 en
200 m. Verder werd aangenomen, dat de aarde een bol zonder oneffen
heden was en alleen uit zeewater of alleen uit eenzelfde grondsoort van
'n gemiddeld geleidingsvermogen
flV/m
bestond.
Ten slotte werd aangenomen,
dat de atmosfeer homogeen was,
zodat geen rekening werd gehou
den met ionisatie en andere
factoren. Het resultaat is in fig.
24 weergegeven voor golven van
ë
200 m en langer; de getrokken
i io
lijnen gelden voor de voortplan
ting over zee en de gestreepte
voor die over land. Niettegen
staande de beperkingen bij de
berekening ingevoerd, zijn de door
5OO
1000
1500 km 2000
Afstand tot de zender
de lijnen weergegeven resultaten
Fig. 24
in behoorlijke overeenstemming
Theoretisch bepaalde veldsterkte op
verschillende afstanden overdag bij met de in de practijk gedane
lange- en middengolven bij een uitge metingen, die natuurlijk dikwijls
min of meer grote afwijkingen
straald vermogen van 1 kW
(v. d. Pol en Bremmer).
vertonen door allerlei invloeden.
co
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Terwijl overdag bij midden- en lange golven alleen maar is te rekenen
met de directe straling, komt daar ’s nachts de indirecte straling bij,
waardoor veraf ge
{*V/m
legen zenders in deze
golflengtegebieden be
1600
langrijk sterker door
1400
komen.
1200
Böhm berekende de
£1000
directe- en indirecte
5 800
straling voor een zen
£
600
der met een 1/4-golf400
lengte-antenne ( § 5)
200
bij een uitgestraald
O
1000
i2Do
km
1400
vermogen
bij lkW. De
400
600
800
0
200
Afstand v.d zender
resultaten zijn in fig.
Fig. 25
25 weergegeven. Voor
de berekening der
Theoretisch bepaalde veldsterkte op verschillende
afstanden door directe- en indirecte straling bij indirecte straling nam
lange- en middengolven en bij een uitgestraald hij toen verschillende
vermogen van 1 kW (Böhm).
hoogten der geïoni
seerde lagen en ver
pV/m
schillende aantallen terugkaatsin
gen der golven aan. Men ziet hier
uit duidelijk, dat, hoe korter de
golven zijn, de directe straling
op des te kleiner afstand is uit
10C
geput (§ 9), terwijl de indirecte
straling bij die golven het sterkst
5>
5
blijkt te zijn.

I

B. Korte golven.
1

250

500
750
Afstand tot de zenden

km

1000

Fig. 26

Theoretisch bepaalde veldsterkte op
verschillende afstanden bij korte
golven bij een uitgestraald vermogen
van 1 kW, indien wordt afgezien van
de indirecte straling
(v. d. Pol en Bremmer).

Aan de hierboven genoemde
onderzoekingen van Prof. v. d. Pol
en Dr. Bremmer, ontlenen we,
wat de directe straling betreft,
fig. 26, die een beeld geeft hoe
bij golflengten van 10 tot 150 m
de veldsterkte verloopt met de
afstand. Maar, zoals bekend, lenen
de korte golven zich, dank zij
de sterke voortplanting door de
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ionosfeer, vooral voor overdracht op zeer grote afstanden (§ 10).
Karakteristiek is bij deze golven het optreden der dode zone (§ 10E).
In dit verband geven we in fig. 27 een onderzoek van Hooper. Hieruit
zien we, dat het begin der dode zone, bepaald door de reikwijdte der
directe straling, bij 25 m gol
ven op ca. 100 km en bij 100
90
m golven op ca 190 km begint.
80
De werkingsafstand, als ge
70
volg van de indirecte straling,
60
neemt daarentegen toe, als de
* 50
golflengte kleiner wordt en is
I^ 40
's nachts heel wat groter dan
's middags. Verder zien we,
\
30
dat de grens van de indirecte
20
straling eveneens groter wordt,
to
naarmate de golflengte kleiner
100
200
500
1000
2000
5000 km 10060 wordt en dat deze grens in de
Afstand tot de zender
zomer heel wat dichter bij de
Fig. 27
zender ligt dan in de winter.
Werkingsafstand van kortegolfzenders in Al weer blijkt hier de invloed
de winter en ’s nachts bij een uitgestraald
van de zonnestand.
vermogen van 1 kW (Hooper).
Ten slotte volgt hieruit, dat
de dode zone in de winternacht heel wat groter is dan in de zomer
nacht, dat zenders tussen ca. 60 en ca. 90 m niet altijd een dode zóne
hebben, maar zulke beneden ca. 60 m altijd.
C.

Ultrakortegolven.

Sedert enige jaren zijn diverse onderzoekingen gedaan om de bruik
baarheid van golven, korter dan 10 m, na te gaan.
Zo werden in 1930 door Ir. Nordlohne van Philips’ Laboratorium, te
Amsterdam proeven genomen met een ca. 7,S5 m zender met een antennevermogen van 0,25 tot 0,5 kW.
Bij dergelijke proeven werd vastgesteld, dat de ontvangst vrij van
atmosferische storingen was, maar dat autostoringen evenwel vrij
hinderlijk konden zijn, terwijl schaduwwerking in nauwe straten zich
sterk deed gevoelen. Diverse proefnemingen op televisiegebied hebben
een hernieuwde aanval op dit golfgebied gedaan. Hoewel men aan
vankelijk meende te mogen aannemen, dat de werkingsafstand vrijwel
overeen kwam met de zichtwijdte, hebben latere onderzoekingen aan
getoond, dat de werkingsafstand belangrijk groter is voor de voor televisie
gebruikelijke golven van 4,5 tot 7,0 m.
Radio-ontvangst III 4
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Wij laten hieronder een lijstje volgen van de zichtwijdten, welke men
zou hebben als de aarde als een volkomen gladde bol wordt beschouwd,
hetgeen op zee practisch het geval is.
Hoogte
1 m
2 m
5 m
10 m

Zichtwijdte
3,57
3,05
7,95
11,30

km
km
km
km

Hoogte
20
50
100
200

m
m
m
m

Zichtwijdte
16,0
25,2
35,7
50,5

km
km
km
km

Volgens de hiervoor genoemde onderzoekingen van Prof. v. d. Pol en
Dy. Bremmer, zullen zenders van golflengten van 1 tot 10 m bij een
uitgestraald vermogen van 1 kW, op verschillende afstanden veld
(*V/rr
sterkten geven als in fig. 28 is
10000
aangegeven.
Bij deze golven speelt de in
directe straling geen rol, zoals bij
de berekeningen ook is veronder
steld.
Nu gelden deze krommen voor
het geval, dat de zender vlak
boven de zee of het aardopper
vlak is gedacht, evenals in fig. 24
en 26. In die beide gevallen maak
ten de hoogten boven de aarde
km 200 niet zo’n groot verschil, maar bij
Afstand tot de tender
de ultra-korte golven doet de
Fig. 28
hoogte zijn invloed wel gelden.
Theoretisch bepaalde veldsterkte op Dit is ook door de beide onder
verschillende afstanden bij ultrakorte zoekers bestudeerd. Een deel
golven en bij een uitgestraald vermogen
van 1 kW. (v. d. Pol en Bremmer)• hunner resultaten is in fig. 29
weergegeven, welke betrekking
heeft op een zender, die 100 m hoog geplaatst is, waarvoor derhalve de
zichtwijdte 35,7 km is (ougev. Amsterdam-Utrecht). Er is berekend hoe
groot de veldsterkte van deze zender zou zijn voor een plaats op het aard
oppervlak: a. als de invloed van de aarde volkomen werd verwaarloosd
en men als het ware in de vrije ruimte uitzond (deze primaire veldsterkte
is aangeduid door Epr); b. als de aarde een gemiddeld geleidingsvermogen bezat, zodat de veldsterkte E verkregen zou worden. In het alge
meen zal de aarde verzwakkend werken op de veldsterkte en die verzwak
kende werking neemt toe met de afstand en met kleiner wordende golf-
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lengte. Heel dicht bij de zender werkt de aarde door reflectie versterkend,
zodat E dan ten hoogste twee maal zo groot kan zijn als Epr (vandaar
de topwaarde 2 in fig. 29).
Wij hebben van deze uitzondering afgezien bij de keuze van de naam
verzwakkingsfactor,
welke
aangeduid wordt door E :
Epr. Bij een 7 m-golf is op
5 km afstand (punt a) E :
Hu? 0.1
Epr= 0,1, m.a.w. E is op
die plaats het 0,1 deel van
£
| 0.01
de denkbeeldige waarde Epr.
Op 35,7 km is de veldsterkte
'5
E en ook Epr kleiner ge
^ 0.001
worden ; hun verhouding
is tot 0,01 gedaald (punt b).
o: oei
70
80 90km 100
10
20
30 j 40
50
60
357 Afstand vd zender
Op 95 km is de verhouding
h-100m
nog slechts 0,001 (punt c).
De' kromme heeft een ge
leidelijk verloop en vertoont
Theoretisch bepaald beeld van de ver in de buurt van 35,7 km
zwakking van de veldsterkte met toene geen wijziging, waaruit we
mende afstand bij ultrakorte golven voor mogen besluiten, dat er van
een op een hoogte van 100 m geplaatste
enige schaduwwerking geen
zendantenne. (v. d. Pol en Bremmer).
sprake is. Volgen we nu de
krommen voor de kortere golflengten en letten we dan op het verloop
hiervan in de buurt van 35,7 km, dan valt het op, dat bij de 70 cmgolf nauwelijks sprake is van schaduwwerking. Bij de 7 cm-golf vertoont
de kromme een opvallende daling, die bij 7 mm zeer groot is.
Men kan dan ook wel zeggen, dat golven van 1 cm en korter, als gevolg
van de schaduwwerking van de aarde, practisch niet verder reiken dan
de zichtwijdte. Maar uit dit onderzoek is ook gebleken, dat de schaduw
werking nooit scherp optreedt en dat, reeds vóór de schaduwwerking
intreedt, een belangrijke verzwakking merkbaar is.
We merken nogmaals op, dat deze krommen gelden voor het geval de
aarde een gemiddeld geleidingsvermogen zou bezitten. Naarmate het
geleidingsvermogen van de aarde beter is, zal men kromme lijnen krijgen,
die bij de zichtwijdte een duidelijker knik bezitten.
Ten slotte mogen we hier nog de aandacht vestigen op enkele practische onderzoekingen van Philips' Laboratorium en wel van radiotelefonieproeven tussen Bindhoven en Tilburg met ca. 1,0 m golf (afstand
ca. 30 km) en tussen Bindhoven en Nijmegen met 0,25 m golf (afstand
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ca. 50 km). Bij beide proeven bleek, dat, als men vanaf deze antenne de
andere kon zien, de ontvangst mogelijk was en dat deze nog belangrijk
beter was, wanneer de zichtlijn ca. 10 m boven de boomtoppen bleef
(fig. 30). Een hoog opgestelde zend- en ontvangantenne zijn dus altijd van
belang en vergroten tevens de werkingsfeer.
De tdtrakorte golven komen vooral in aanmerking voor televisie
(4,5 tot 7 m) en voor radiotelefonie op betrekkelijk korte afstand, welke
voor militaire en politionele doeleinden van belang is, en ook in weinig
toegankelijke gebieden een waardevol communicatiemiddel geeft. Men
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Fig. 30

Bg proeven met ultrakorte golven tussen Eindhoven en Nijmegen
bleek de ontvangst het best te zijn als de zichtlijn tenminste
10 m boven de boomtoppen bleef.

kan bij zulke zenders in het algemeen met een klein vermogen volstaan.
Zo ontwikkelde Philips voor de oorlog b.v. voor de tropen een installatie
van 40 W met een werkingsfeer van 50—100 km voor golven van om
streeks 1 m lengte. Gedurende de oorlog is het gebruik van de ultra
korte golven sterk ontwikkeld doordz Radar, waarbij golven tot 1,5 mm
zijn toegepast.
Voor lange en middengolven is by eenzelfde uitgestraald vermogen de werkingsafstand:
a. by dag voor lange golven groter dan voor middengolven;
b. bij dag voor beide over zee groter dan over land;
c. bij nacht voor beide over zee en over land boven ca. 700 Ion vrijwel
dezelfde.
Voor korte golven treedt binnen ca. 9(T m golflengte een dode zone op, welke:
a. groter wordt by kortere golflengten en dichter bij de zender begint;
b. in de winternachten belangryk groter is dan in de zomernachten.
De werkingsafstand voor indirecte straling is groter:
a. by korte golven;
b. by nacht dan midden op de dag.
Ultrakorte golven, korter dan 1 centimeter, hebben langs de aarde een werkingsafstand, die practisch overeenkomt met de zichtwijdte.

§ 12. Kortegolfontvangst.
In de laatste jaren voor de oorlog had de kortegolfontvangst, als
gevolg van de steeds groeiende vraag om ook zeer ver af gelegen zenders
te kunnen horen, een grote vlucht genomen.

53
In het algemeen kan men zeggen, dat de ontvangst der korte golven
minder goed is dan in het middengolfgebied, als gevolg van de geringe
veldsterkte en de sterke afhankelijkheid van de toestand van de ionosfeer.
Toch kan men vaak buitengewoon goed vele korte golfzenders beluisteren.
Er zijn invloeden, waaraan de overdracht op korte golven in het geheel
niet, of zeer veel minder bloot staat, dan die op de middengolven, zoals
b.v. onweersstoringen. Daarentegen zijn er andere, die van grote be-

Fig. 31

Wereldkaart met tijdschaal.
De getallen in elke horizontale lijn geven de uren aan, die gelijktijdig in plaatsen
op de verschillende meridianen bestaan. De donkere banden geven de nacht
gebieden aan op 21 Maart en 23 September, terwijl tussen de schuine lijnen de
gebieden zijn begrensd op 22 December en 21 Juni op breedten van 30° en 60°.
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tekenis zijn, zoals de verschillende voortplanting bij dag en nacht (§ 11B).
Men heeft derhalve rekening te houden met dag- en nachtweg en verder
met de invloed van het jaargetijde, zonnestoringen, enz. Wat eerst
genoemde factor betreft, moet men letten op het tijdsverschil tussen
de plaats van uitzending-en die van ontvangst. Om daaromtrent enig
idee te krijgen, geven we fig. 31. In het kaartje stellen de verticale lijnen
de meridianen en de horizontale lijnen de parallel- of breedtecirkels
voor. De nul-meridiaan loopt over Engeland (Greenwich bij Londen).
In de tijdschaal daaronder stellen de cijfers op elke horizontale rij de
uren voor, die gelijktijdig op de plaatsen op de verschillende meridianen
optreden. Als het in Londen ’s nachts 0 uur is, is het in Manilla 8 uur
in de morgen (bovenste horizontale rij).
. Schuin door de tijdschaal zijn twee donkere banden getekend. Zij
stellen de nachtgebieden voor op 21 Maart en 23 September, dus als de
zon de evenaar passeert; de zon gaat dan overal om 6 uur op en om 1S uur
onder.Voor plaatsen, op de evenaar gelegen, blijft deze toestand practisch
het gehele jaar bestaan, maar naarmate de plaatsen meer naar de polen
gelegen zijn, is de verandering van de daglengte steeds groter. Zij bereiken
de grootste afwijking op 22 December en 21 Juni. Daarom zijn in de
figuur nog enkele lijnen getrokken voor plaatsen, die op de parallel
cirkels van 30° en 60° en 52° (de laatste loopt over het midden van ons
land) liggen en geldend voor de twee genoemde data. Op deze data
worden de dag- en nachtgebieden begrensd door de betreffende schuine
lijnen.
Willen we nu weten hoe laat het ongeveer in een willekeurige plaats is,
als het bij onsb.v. 10 uur is, dan moeten we bedenken, dat wij Middel
Europese Tijd hebben en we hebben te doen, alsof we op de over
Zeesen lopende meridiaan wonen. Wijst de klok 10 uur aan, dan is
het in Bandoeng ongeveer 16 uur, dus ’s avonds 4 uur; in New York is
het dan ongeveer 4 uur in de morgen.
Natuurlijk is het ook mogelijk van onze vroegere Amsterdamse Tijd
gebruik te maken. ‘Wanneer onze klok 10 uur aanwijst, is het hiervolgens in ons land 40 min vroeger, dus 9.20 (zie tijdschaal).
Indien er dan radioverkeer tussen Amsterdam en beide plaatsen zou
moeten plaats vinden, zou dit voor New York van midden Maart tot mid
den September geheel langs de dagweg moeten geschieden en van mid
den September tot midden Maart zou men deels dag- en deels nachtweg
hebben, hetgeen altijd nog beter is dan de gehele dagweg. Voor Bandoeng
zou de toestand nog ongunstiger zijn.
Nemen we aan, dat in Bandoeng een omroepzender van ’s avonds
18 tot ’s nachts 24 uur uitzendt, dan kunnen we gemakkelijk nagaan hoe
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de ontvangstmogelijkheid in verband met de tijd van het jaar voor ons
land zal zijn. In de winter is er om 18 uur een gedeeltelijke dag- en
nacktweg en om 24 uur een gehele nachtweg. In de zomer is om 18 uur
alles dagweg en om 24 uur gedeeltelijk dag- en nachtweg.
Op deze wijze kan men zelf nagaan in hoeverre er een goede kans is
om een zender op grote afstand te ontvangen, als men de uitzendtijd
hiervan kent.
Het spreekt vanzelf, dat door het opvoeren van het zendvermogen
en door gebruik te maken van gerichte zenders, de ontvangstmogelijk
heden belangrijk vergroot worden. Naarmate de zenders dichter bij
gelegen zijn en behoudens het feit, dat men in de dode zóne ligt, kan
meer regelmatig een goede ontvangst worden verkregen.
Ten slotte laten we liier nog een lijst volgen van de afstanden, die de
verschillende plaatsen ongeveer t.o.v. het midden van ons land hebben.
Wij lieten golflengte en vermogen achterwege wegens het ontbreken
der juiste gegevens.
Bandoeng (Ned. Ind.)
Bangkok (Acht. Ind.)
Belgrado (J. SI.)
Buenos Aires (Arg.-Z. Am.)
Boekarest (Roem.)
Bogota (Z. Afr.)
Bombay (Voor-Ind.)
Boston (N. Am.)
Brussel (Belg.)
Budapest (Hong.)
Cairo (Egypte)
Calcutta (Voor-Ind.)
Chicago (N Am.)
Cincinnati (N. Am.)
Daventry (Eng.)
Delhi (Voor-Ind.)
Geneve (Zwit.)
Georgetown (Z. Am.)
Habana (Cuba)
Hongkong (China)
Jeloy (Noorw.)
Johannesburg (Z. Afr.)
Kaapstad (Z. Afr.)
Kopenhagen (Den.)
Leningrad (Rusl.)
Lissabon (Port.)
Lima (Z. Am.)
Madrid (Sp.)

11300 km
9 000 „
1 300
11 500 ,,
1 700 „
9 000 „
6 800 „
5 700 ,,
200 „
1 100 „
3 500 „
6 300 „
6 800 „
6 600 „
500 „
6 300 „
600 „
7 700 „
7 900 „
9 300 „
800 „
9 000 „
9 700 „
600 „
1 700 „
1900 „
10 700 „
1 500 „

Manilla (Philip.)
Melbourne (Austr.)
Mexico (Mex.)
Montevideo (Z. Am.)
Moskou (Rusl.)
Motala (Zw.)
Nanking (China)
Nairobi (O. Afr.)
New York (N. Am.)
Parijs (Fr.)
Pernambuco (Z. Am.)
Perth (Austr.)
Philadelphia (N. Am.)
Pittsburg (N. Am.)
Praag (Tsj. SI.)
Pretoria (Z. Afr.)
Rio de Janeiro (Z. Am.)
Rome (It.)
S. Francisco (N. Am.)
Schenectady (N. Am.)
Skamlebaeke (Den.)
Sofia (Buig.)
Stockholm (Zw.)
Sydney (Austr.)
Tokio (Jap.)
Warschau (Pol.)
Weenen (Oost.)
Zeesen (Duitsl.)

10 500 km
16 500 „
9 300 „
11500 „
2 100 „
900 „
9 000 „
6 000 „
6 000 „
500 „
7 500 „
14 000 „
6 100 „
6 300 „
600 „
9 000 „
6 800 „
1300 „
9 000 „
5 800 „
500 „
1 600 „
1000 „
16 800 „
9 300 „
1000 „
900 „
600 „
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§ 13. Het sluierings- of „fading”-verschijnsel.
A.

Ontstaan en metingen.

Uit de vroegere radio-ontvangst, toen men de automatische sterkteregeling nog niet kende, is een onaangenaam verschijnsel bekend, dat
hierin bestaat, dat het ontvangen geluid nu eens sterk dan weer zacht is,
of zelfs geheel verdwijnt. Men duidt dit aan met het Engelse woord
„fading”, waaronder men ,,geleidelijk verdwijnen” verstaat. Hier te
lande geeft men het bedoelde verschijnsel aan als sluiering, omdat het
schijnt alsof een meer of minder dichter wordende sluier tussen zender
en ontvanger hangt. We willen dit verschijnsel, aangenomen, dat we
nog over een ontvanger zonder a. s. r. beschikken, nader beschouwen.
Niet zelden is hierbij de toestand zo, dat de trillingssterkte van een
ontvangen zender, in de verhouding 1 : 10 varieert, ja, zelfs tot 1 : 100
en dat de aan de antenne optredende veldsterkten variëren van enkele
fxV/m tot enkele mV/m. Het sluiereffect is bij de middengolven gewoonlijk
een gevolg van het gelijktijdig ontvangen van directe- en indirecte
straling, waarbij dan interferentie (I—§ 49B) optreedt. Hoor de terug
kaatsing der golven van de indirecte straling in de ionosfeer en door het
feit, dat de samenstelling en hoogte van de lagen aan voortdurende ver
anderingen blootstaan, zijn deze golven bij ontvangst niet altijd even
sterk en komt de teruggekaatste straling niet altijd op dezelfde plaats
op de aarde terug.
Daardoor is de weg, die een teruggekaatste golf via de ionosfeer aflegt,
niet altijd even lang, maar verandert voortdurend met min of meer
lange perioden.
Gesteld eens, dat een bij A uitgezonden draaggolf van 1000 m (fig. 32)
twee wegen doorloopt, die juist
Indirecte straling
1000 m in lengte verschillen; dan
È
moeten de trillingen, bij de ontDirecte stralina
vangantenne B aangekomen, el
A
Zenden
Ontvangen
kaar versterken (fig. 32a) en men
hoort een versterkt geluid.
Indirecte strafng
Was daarentegen het verschil in
h
weglengte
500 m en waren beide
A
Zenden
even
sterk,
d.w.z. zouden beide
Ontvangen
gelijke veldsterkten geven, dan
Fig. 32
zouden
beide trillingen elkaar in
Verklaring van het ontstaan van het
B
volkomen
tegenwerken (figsluieringsverschijnsel in B; in a wer
ken de trillingen met elkaar mee en 32b), zodat het toestel geen ge
in b tegen elkaar in.
luid voortbrengt. Bij een ver-
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andering van het wegverschil tussen O tot 500 m en 500 tot 1000 m zou
de geluidssterkte variëren van nul tot maximum.
Stel, dat het verschil in weglengte eens 50 km (d.i. 50 golflengten)
was, dan zal de golf via de ionosfeer 50 perioden later aankomen dan die,
welke langs de aarde gaat, d.w.z. 50 : 300 000 = 1/6000 sec later, wat
met het oog op de geluidskwaliteit nog niet erg is (alhoewel hier toch
de kiem ligt voor geluidsvervorming) en we krijgen een versterkt geluid;
beide golven zullen elkaar nog versterken.
Wordt nu echter het verschil in weglengte 50,5 km, dan zullen beide
aankomende trillingen elkaar tegenwerken en het geluid wordt verzwakt.
Dit sterker en zwakker worden van het geluid herhaalt zich na kortere
of langere tijd; de heftigheid en de snelheid dezer herhaling hangt sterk
van de golflengte af en neemt toe, naarmate de golflengte kleiner wordt.
Bij de lange golven (§ 7) zal men hiervan weinig of geen last hebben,
daar de voortplanting voornamelijk langs de aarde plaats vindt. Naar
mate men meer afhankelijk wordt van de medewerking van de ionosfeer,
wordt het verschijnsel sterker; vandaar dan ook de grote hinder bij
de omroep op de midden- en korte golven.
Beschouwen we nu nog even fig. 25. Hierin zien we, dat in het gebied
op ca. 120 km afstand van de zender, voor de 300 m-golf de veldsterkte
door de directe straling even groot is als die door de indirecte straling
(punt a). Dit is de plaats, waar de sluiering — als we afzien van allerlei
toestandsveranderingen en verplaatsingen van de
terugkaatsende laag — het sterkst optreedt. Ze is
hier volkomen; men zegt, dat ze 100 % is. Is de
veldsterkte der directe straling 2 maal zo groot
als die der indirecte (of omgekeerd), dan zegt men,
dat de sluiering 50 % bedraagt (punt b of c). Men
stelt deze derhalve vast uit de verhouding van
'I' Ï|,|I|V^'
f W-"
beide veldsterkten.
Fig. 33
In fig. 33 zijn enkele lijnen weergegeven, die
Veldsterlctekrommen
een
beekl geven van de krommen, die eind 1931
van enkele omroepstations, destijds op in het Philips' Laboratorium werden opgenomen.
genomen in Eindho Van de zender Huizen (X = golflengte = 1S75 m)
ven door Philips’
bleef de veldsterkte practisch geheel constant; van
Laboratorium.
de Brusselse zender (500 m) was een duidelijke
variatie in de sterkte merkbaar; van de zender Neurenberg (239 m)
veranderde de veldsterkte wel zeer hevig.
Huizen X - (875 m
X 3 2I 2I-22 6MT

Brunei X nSOBm
20 2 31 2I-226MT

Streetebury X.J
21-22'MT
16 2 21

Opmerking: Met betrekking tot fig. 33 merken we nog op: Bij de tijdsaan
duiding gaat men uit van een zóne-indeling en onderscheidt o.a. G.M.T.
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(Greenwich Mean Time) gebaseerd op de hoogste zonnestand in dc over
Greenwich lopende nul-meridiaan, de M.E.Z. (Mittel Europaische Zeit), de
E.S.T. (Eastern Standard Time); zie fig. 31: meridiaan 0°, 15° en 30°).
Dat de sluiering overdag voor een zender geringer is, als deze n.1.
sterk genoeg is om hem dan te ontvangen, komt doordat dan de absorptie
in de ionosfeer veel groter is, zodat de invloed der indirecte straling veel
kleiner is en men derhalve bij de ontvangst nagenoeg geheel op de directe
straling is aangewezen.
Behalve de last van sterke schommelingen in de geluidssterkte, bracht
de sluiering ook vaak geluidsvorming mee bij de vroegere ontvangers.
Afgaande op de wijze, waarop volgens bovenstaande sluiering ontstaat,
zou meu bij de korte golven geen sluiering vernachten. Toch treedt hierbij
wel sluiering op; deze ontstaat door andere oorzaken.
Zoals uit voorgaande beschouwingen is af te leiden, kan men bij kortegolfzenders drie zones onderscheiden. In de eerste zóne, direct om de
zender, ontvangt men uitsluitend door directe straling en heeft dus
geen last van sluiering. In de tweede zone komt noch directe, noch
indirecte straling voor; dit is de dode zone. In de derde zóne ontvangt
men alleen door indirecte straling. Hier treedt sluiering op en wel daar
door, dat stralingen in verschillende hoogten worden teruggekaatst en
dan met elkaar interfereren, ofwel dat door bewegingen in de reflecterende
laag de teruggekaatste stralen niet altijd op dezelfde plaatsen met dezelfde
veldsterkte de aarde (ontvanger) bereiken.
Ten slotte kan de sluiering hier ook nog ontstaan, doordat indirecte
straling,‘na een of meermalige terugkaatsing door de ionosfeer en aarde,
met elkaar interfereren (fig. 21).
B.

Bestrijding der sluiering aan de ontvangzijde.

Het is geen wonder, dat men al heel spoedig gepoogd heeft de sluiering
zoveel mogelijk te verkleinen. Aan de ontvangzijde heeft men daartoe
wel gebruik gemaakt van meerdere, op een afstand van elkaar geplaatste
antennes, die op één toestel werken; hiermee is, voor zover de sluiering
door interferentie ontstaat, zeer zeker resultaat te bereiken. Deze methode
is alleen maar bruikbaar voor korte golven, daar de antenne-afstanden
in evenredigheid met de golflengte toenemen en men derhalve in kostbare
inrichtingen vervalt.
Ook heeft men wel gebruik gemaakt van een verticaal en een horizon
taal geplaatste antenne, waarmede succes te boeken valt, als de oorzaak
van de sluiering van andere aard is dan we hierboven bespraken, n. •
als deze ontstaat door polarisatie (§4), waarop we hier niet nader
zullen gaan.

■
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Sedert enige jaren wordt met succes gebruik gemaakt van een schake
ling in de ontvangtoestellen, waarmede automatisch de sterkte van het
geluid zodanig geregeld wordt, dat men doorgaans niets meer van het
verschijnsel bemerkt. Deze automatische sterkteregeling is in Deel II
uitvoerig besproken.
C.

Bestrijding der sluiering aan de zendzijde.

Men is er met goed gevolg in geslaagd door de bouw van de zendantenne een gebied om de zender te vormen, waarin de sluiering nagenoeg
niet, of althans niet hinderlijk, optreedt. Daartoe ging men uit van de
gedachte, dat men de antenne zo moet laten stralen, dat de directe
straling in dat gebied overheersend is, rn.a.w. de indirecte straling zogoed
als geheel onderdrukt is. Dit is te bereiken met behulp van een halvegolflengte-antenne, waarvan het stralingsdiagram (fig. 14b) direct aan
geeft, dat slechts weinig energie naar boven wordt uitgestraald. Ken
dergelijke antenne werd destijds in ons land in Hilversum geplaatst, ter
verbetering van de ontvangst in het Oostelijk en Zuidelijk deel van ons
land en is later ook in Kopik geplaatst (fig. 34).
Sluiering of fading is het verschijnsel, dat het ontvangen geluid afwisselend
in sterkte verandert. Het ontstaat bij middengolven voornamelijk door inter
ferentie van de directe- en indirecte straling:
a. door op verschillende hoogten teruggekaatste straling,
b. door beweging van de teruggekaatste ionosferische laag.
Bij korte golven ontstaat de sluiering voorbij de dode zone door verschillende
reflecties in do ionosfeer en op de aarde.
De sluiering bestrijdt men aan de ontvangzijde gewoonlijk door de ontvanger
te voorzien van een automatische sterkteregeling.
Aan de zendzijde kan men bij middengolven door constructie van de antenne
(halve-golflengte-antenue) de sluiering in een beperkt gebied rondom de zen
der belangrijk verminderen.
§ 14. Waarom een omroepzender in Lopik werd geplaatst.
Al gaf de te Hilversum geplaatste halve-golflengte-antenne onge
twijfeld een niet onbelangrijke verbetering, waartoe ook het toegepaste
grotere vermogen bijdroeg, toch kon de oplossing niet als voldoende
worden beschouwd, daar de sluieringsver9cliijnselen o.a. in een strook
langs de Oostgrens van ons land, nog zeer hinderlijk waien. Dit bezwaar
voerde tot de overtuiging, dat de plaats van de zender toch niet ideaal
was en dat het nuttig zou zijn om uit te zien naar een gmistiger oord.
Daartoe werd in het einde van 1934 een voorstel van Prof. v. d. Pol ten
uitvoer gelegd. Door het Philifs’ Laboratorium en het Radiolaboratorium
van de P.T.T. werd in twee plaatsen, aan de uithoeken van ons land,
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waar de ontvangst uitgesproken slecht was, een even sterke zender
geplaatst en wel in Finsterwolde een van 325 m golflengte en een bij
Maastricht voor 317 m. Beide zenders hadden een verticale antenne
van 25 m en gelijkwaardige aardnetten, terwijl de stroomsterkte, aan
de voet van de antenne gemeten, in beide gevallen 4 A was.
Nu werden in het midden van ons land zeer vele veldsterktemetingen
verricht; zodoende was het mogelijk plaatsen te vinden, waar de veld
sterkte van beide zenders even groot was. Zij lagen op een lijn, lopende over
de Utrechtse heuvelrug,Utrecht,Vianen, Sliedrecht, Strijeu (streep-stiplijn
in fig. 16). Volgens het door Prof. v. d. Pol naar voren gebrachte reciprociteits- of wederkerigheidsprincipe zouden de twee plaatsen, waar de
proefzendeis stonden, omgekeerd van een even sterke ontvangst verze
kerd moeten zijn, als men ergens op deze lijn een zender zou plaatsen.
Door nu verder de plaats op de genoemde lijn te bepalen, waar beide
veldsterkten het grootst waren, kende men de gunstigste plaats voo*- de
zender en dit was in de omgeving van Vianen.
Alvorens echter tot de uitvoering over te gaan, werd op voorstel van
den heer Ir. A. Dubois, destijds directeur van de toenmalige NOZEMA
(Nederlandse Omroepzender Maatschappij) in 1936 en 1937 in Jaarsveld
een 318 m proefzender geplaatst, ten eerste om na te gaan of het reciprociteitsprincipe juist was — hetgeen inderdaad het geval bleek te
zijn — en ten tweede om vast te stellen of deze plaats ook als gunstigste
te beschouwen was voor uitzendingen na zonsondergang.
Opmerking: In 1934 waren door de P.T.T. ook proefzenders te Maarssen en
Zoetermeer geplaatst en nu plaatste de NOZEMA ook in de nabijheid van
Woerden een zender van 325 m om ten slotte de uitkomsten van laatstgenoemde
proefzenders met die te Jaarsveld te kunnen vergelijken, welke ten gunste
van Jaarsveld uitvielen.

Bij de proefzender te Jaarsveld bleek, dat bij de halve-golflengt eantenne de veldsterkte door de indirecte straling binnen een kring van
200 km slechts een derde deel was van die, welke verkregen werd door
een gewone antenne, wat alweer het voordeel der halve-golflengte-antenne
bevestigde.
Bij de proefnemingen bleek verder, dat 's nachts practisch alleen een
strook ten Oosten van een nagenoeg rechte lijn, die Groningen niet
Hengelo (afstand Jaarsveld 170 tot 120 km) verbindt, een soms nog al
hinderlijke situering optrad; deze bedroeg n.1. gedurende 5 % van de
zendtijd meer dan 50 %. Bedraagt de sluiering 70 % en meer, dan mag
men spreken van onvoldoende ontvangst; dit laatste gold nu alleen voor
de uiterste hoek van Groningen en Drente.
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Dit resultaat was natuurlijk nog niet geheel bevredigend, doch ook
was gebleken, dat bij de keuze van een andere zendplaats, dit wel was
te verbeteren, echter ten koste van de ontvangst in Zuid-Umburg.
Nu was uit deze moeilijkheden te komen door een grotere golflengte
te kiezen, daar volgens theoretische beschouwingen (zie ook fig. 25)
het sluieringsgebied zich dan verder van de zender verwijdert. Dit zou
bovendien nog het voordeel meebrengen, dat men voor eenzelfde ver
mogen een grotere veldsterkte zou krijgen.
Theorie en practijk hadden reeds geleerd, dat, als men aan de grenzen
van ons land een veldsterkte van 1 a 1,5 mV/m zou wensen, wat nog
vrij zwak is, dit bij een 300 m golf zou voeren tot een zender van 60 a
120 kW en dat, als men betere ontvangst wenste door een veldsterkte
van 3 mV/m, men een vermogen van 450 kW nodig had.
Zou een zender van een gegeven vermogen en van 318 m een veld
sterkte van 1 mV/m geven, dan zou volgens de theoretische beschou
wingen van Prof. v. d. Pol een zender van 364 m 1,5 mV/m, een van
400 m 1,9 mV/m en een van 450 m 2,6 mV/m geven.
Met een zender van 364 m en van 450 m golf zou men met een stralingsvermogen van resp. 120 en 35 kW aan onze grenzen een veldsterkte van
3 mV/m krijgen.
Zo werd dan — mede door bemoeiingen van de Internationale Radiocommissie — een golflengte van 415 m voor ons land gekozen en vast
gelegd.
Tevens werd ons land inplaats
van de 301,5 m golf (deze was
vroeger 298,8 m) een nieuwe
golflengte n.1. 356 m toege
\
wezen.
Voor beide golflengten wer
den zenders gebouwd, welke
nu werden opge
richt in Lopik,
dat op korte af
stand van Jaars
veld ligt. Beide
v
zenders hebben
een vermogen
7V
K
van 125 kW en
zijn voorzien van
Mastantenne van de Nederlandse omroeyzender van
een mastantenne,
415 m te Lopik.
welke voor de
T7
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415 en 356 m (thans nog werkend op 301,5 m) resp. 192 en 165 m
hoog zijn. Elke mast is voorzien van een aardnet, bestaande uit 108
koperdraden resp. 200 en 180 m lang, welke straalsgewijze zijn inge
graven. In 1941 werd het werk van de omroepzenders Hilversum en
Jaarsveld overgenomen door de beide IyOpikzenders.
(Zie naschrift blz. 72.)
§ 15. Amplitudemodulatie van de draaggolf.
In Deel I — § 66 bespraken we op welke wijze in principe de draag
golf gemoduleerd zou kunnen worden. In de antenne (fig. 35) is een
koolmicrofoon gedacht, terwijl door een
\i/
oscillator aan de antenne h.f. trillingen
yPiPiii
van constante frequentie worden toege
voerd.
Gemoduleerde
draaggolf
Brengt men geluid voor de microfoon
voort, dan trilt het membraan in de fre
Oscillator
quentie der l.f. geluidstrillingen en nu
4.1'\
wordt
de amplitude der draaggolf ver
h.f trilling
\ r
groot
en
verkleind, m.a.w. de draaggolf
Koolmicrofoon
wordt
gemoduleerd.
Daarom noemt men
' i.f
Pr
trilling
dit amplitudemodulatie.
Indien men bij deze modulatie de laagFig. 35
frequente trillingen te sterk maakt, m.a.w.
Principe der
als de amplitude der l.f. trillingen groter
amplitudemodulatie.
is
dan die van de draaggolf, dan heeft
Brengt men in een antenne
dit
ten gevolge, dat men aan de ontvangeen koolmicrofoon aan en
laat men in de antenne een zijde geen getrouw beeld kan ontvangen
h.f.trilling ontstaan, dan van het uitgezondene en er ontstaat ver
wordt, als men geluiden
vorming.
voor de microfoon voort
De modulatie kan ook te zwak zijn,
brengt, de amplitude der
d.w.z.
dat de amplitude der l.f. trillingen
h.f.trillingen
l.f. gemoduleerd
te klein kan zijn, zodat zwakke pasages
in de muziek onvoldoende doorkomen.
Wil men dus van goede ontvangst verzekerd zijn, dan is het niet al
leen nodig, dat de veldsterkte voldoende groot is, maar ook, dat de
modulatie goed gekozen is.
De kwantiteit van de modulatie wordt uitgedrukt door de modulatiediepte. Deze wordt bepaald door de verhouding van de amplitude ener
l.f. sinusvormige trilling en die van de h.f. draaggolftri Hing en wordt
in percenten uitgedrukt. Zo is in fig. 36a de modulatiediepte 50% en
in fig. 36b 100%. Dit is de uiterst toelaatbare grens. Is de amplitude
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Amplitude i/an de
moduleerende trilling

Amplitude van de
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Fig. 36

Gemoduleerde draaggolven.
a. 50% modulatiediepte
b. 100%
c.
50% overmodulatie.
ft

van de l.f.-trilling groter
dan die van de h.f. trilling,
dan spreekt men van over
modulatie. In fig. 36c
spreekt men van 50 %
overmodulatie. In werke
lijkheid heeft men bij een
zender nooit met een enkele
sinusvormige trilling te
doen, maar met een aan
tal, dat tezamen de groot
ste amplitude bepaalt. (Zie
fig. 80 Deel I.) Men moet
hiermede rekening houden,
als men de modulatiediepte
opgeeft. Bij grote omroepzenders laat men een
maximum modulatiediepte
van 70 % tot 80 % toe,
zodat men gewaarborgd
is voor onvervormde uit
straling, terwijl 30 % mo
dulatie gewoonlijk de
basis is, waarvan men
uitgaat bij onderzoekingen.
§ 16. De frequentieband
van een zender.

In de in Deel I gegeven beschouwingen over de radio-overdracht
deden we het voorkomen, alsof de zender slechts één golf uitzendt: de
draaggolf. Bij wiskundige beschouwing van een gemoduleerde draag
golf blijkt dit niet het geval te zijn. In plaats van met één golf, heeft
men te doen met een meer of minder groot aantal hoogfrequente golven,
die, samen met de draaggolf, de gemoduleerde draaggolf vormen.
Om dit in te zien, willen we eens aannemen, dat een telefoniezender
een draaggolf van 3000 m uitzendt, die dus een frequentie van 100 000
c/sec heeft. Gesteld nu verder, dat er voor de microfoon van deze zender
een toon van 1000 c/sec wordt voortgebracht, zodat een gemoduleerde
trilling ontstaat, als in fig. 37 is voorgesteld.
Men kan nu wiskundig aantonen, dat deze trilling een superponering
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(I - § 14) van 3 trillingen is, waarvan de ene een frequentie van
100 000 c/sec (d.i. de draaggolf in fig. 37b), de tweede een van 100 000
-f- 1000 = 101 000 c/sec (fig. 37c) en de derde een van 100 000 — 1000
= 99 000 c/sec (fig. 37d) heeft. Als dus de draaggolf gemoduleerd wordt
door een toon van 1000 c/sec,
Gemoduleerde draaggolf
dan komt dit volkomen overeen
met de toestand, dat gelijktijdig
a
-V naast de draaggolf nog twee
zwakkere hoogfrequente golven
' ’^'IOOOcjsec (modulatie)
(nevengolven), n.1. van 101 000
Draaggolf
en 99 000 c/sec ontstaan. We
b
willen deze als bovengolj en onder
100000 c/sec
golf aanduiden.
Bsmgolf.
/n /> /\ /\ /\ /\ ,^
\/^\/ \s \S \s X/ \J \y \7 \7~~\7 ' 7~Xj \j \J \
O. VA-A-A-A-A-AV'
Zo zal nu elke toon, die, voor
^101000 c/sec
de microfoon voortgebrachl, op
d I- ~ ~\7~V7
~ ~v/PK*#
* *
—
y v/ \s
V
de draaggolf wordt gemoduleerd,
- | ^99000 c/sec
een
invloed hebben, alsof 2 h.f.
Fig. 37
trillingen
ontstaan, waarvan de
Ontleding
ene per sec evenveel trillingen
van een gemoduleerde draaggolf.
meer maakt dan de draaggolf,
als de andere minder maakt, waarbij deze verschillen gelijk zijn aan
de frequentie van de toon.
Nemen we aan, dat alle trillingen tussen 50 en 10 000 c/sec goed
moeten kunnen worden overgedragen, dan ligt daarin opgesloten, dat
van alle tonen tussen genoemde waarden ter weerszijden van de draag
golf een h.f. trilling ontstaat, dus één van kleinere en één van evenveel
hogere frequentie.
Het is nu voor de hand liggend, dat een
(hderzyband ^ Bovenzijband
telefoniezender,
voor welks microfoon men
i
----\!
voortdurend trillingen (tonen) van zeer ver*" schillende frequentie voortbrengt, terzijde van
de draaggolffrequentie een groot frequentiegebied in de aether in beslag neemt. Men
noemt dit de frequentieband van de zender of,
in navolging van de Amerikanen een kanaal.
cT
cS—
Men kan zich van zo’n band of kanaal een
§4 §4 §4 ig §$
voorstelling
maken volgens fig. 38. Indien bij
Freguentie
een
draaggolffrequentie
van 100 000 c/sec de
Fig. 38
hoogste uitgezonden tonen een frequente
Voorstelling voor twee
zouden
hebben van 5000 c/sec, dan zou de
verschillende 1
frequentiebanden
frequentieband 2 x 5000 c/sec en begrensd zVn

1

m

WÊÊk

1

• •'
65
tussen 95 000 en 105 000 c/sec, enz.
Gewoonlijk noemt men de frequentiebanden terzijde van de draaggolf
de zijbanden’, men kan verder spreken van de onder- en de bovenzijband.
Bedraagt elke zij band van de zender 10 000 c/sec, dan is het ideaal,
dat de ontvanger alle daarin begrepen trillingen ook ontvangt, en dit
sluit weer in, dat de ontvanger niet alleen de draaggolffrequentie, maar
ook de beide zijbanden moet ontvangen.
Bij de amplitudemodulatio ontstaat, als op de draaggolf een l.f. sinusvormige
trilling wordt gemoduleerd, aan weerszijden van de draaggolf een zwakkere
h.f. trilling, die beide met de draaggolf een frequentieverschil van de l.f. tril
ling bezitten.
Een omroepzender neemt als gevolg van de amplitudemodulatie van de
draaggolf een bepaalde frequentieband (kanaal) in de aether in beslag; de
breedte hiervan wordt bepaald door de frequentie van de hoogste modulerende
toon en is de som van twee zybanden.
§ 17. De onderlinge afstand der draaggolffrequenties.
Aangezien elke zender een bepaald frequentiegebied in de aether in
beslag neemt, zal feitelijk in hetzelfde geografische gebied geen tweede
zender mogen optreden, waarvan de draaggolffrequentie in een der zij
banden ligt, ja nog sterker, waarvan de zij band de frequentieband van
de eerste overlapt. Aangezien nu theoretisch elke zij band wel op 10
kc/sec gesteld mag worden, zullen de draaggolffrequenties 2 x 10 =
20 kc/sec van elkaar verwijderd moeten zijn, zoals fig. 39 laat zien. Dan
is ook te bepalen hoeveel kanalen in een bepaald golfgebied onderge
bracht kunnen worden.
Wanneer men b.v. een golfgebied van 200 tot G00 m beschouwd, heeft
men na te gaan, hoe groot het frequentieverschil dier golven is (1500
50)
— 500 = 1000 kc/sec) en deelt dit door 20 kc/sec (1000 : 20
waardoor men vindt, dat men
50 kanalen kan hebben. Waren
Kanaal van
Kanaal van
Kanaal van
zender C
zender A
zender 8
de golflengten, die het golfge
306m
Golfl = 300m
294m
bied beperken, 10 maal zo klein
(20 tot 60 m), dan was het aan
tal kanalen 500, waaruit volgt,
dat men in het kortegolfgebied, bij gelijke verhouding van
970
980
990
1000
1010
1020
1030
Frequentie m kilocych/sec
de grensgolflengten van die ge
bieden, heel wat meer zenders
Fig. 39
I^rie aan elkaar grenzende kanalen of kan onderbrengen dan in het
frequentiebanden, van 2 x 10 kc/sec. langegolfgebied.
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De radio-omroep ontwikkelde zich destijds zo snel, dat door het
groeiende aantal omroepzenders een waar gedrang in de aether ontstond,
zodat reeds in 1929 op de Internationale Golflengte Conferentie te Praag
werd besloten, dat de afstand der draaggolffrequenties ten minste 9
kc/sec moet bedragen. Dit sluit natuurlijk in, dat volgens het voor
gaande de zijband van een zender niet groter zou mogen zijn dan 4,5
kc/sec. Intussen is dat al niet eens meer mogelijk, daar voor deze oor
log in het middengolfgebied 150 zenders waren, terwijl er voor 110
plaats is.
Hieronder geven we een overzicht van de aantallen zenders, die on
geveer in de golflengtegebieden in § 7 genoemd, mogelijk zijn:
Dange golven
Midden golven
Korte golven I
Korte golven II

2000—560
560—160
160— 45
45— 13

m
m
m
m

aantal
aantal
aantal
aantal

zenders
45
zenders 150
zenders 530
zenders 1800

Nü hebben de zenderconstructeurs er in het algemeen weinig voor
gevoeld om hun zenders zodanig te begrenzen, dat er een volledige frequentie-afsnij ding boven de 4500 c/'sec plaats vindt, zodat er wel geen
zender te vinden zal zijn, die een dergelijke enge begrenzing bezit. Im
mers. daarmede zal het niemand mogelijk zijn om een werkelijk goede
weergave te verkrijgen, omdat dan alle tonen, hoger dan 4500 c/scc,
ontbreken. Veel meer moest dus bij de constructie van het ontvang
toestel gestreefd worden naar een sterke begrenzing.
Dank zij de invoering van een ,,regelbare bandbreedte" (II-§ 92) is
het ook mogelijk de radio-ontvangers aan te passen aan de plaatselijke
omstandigheden. Maakt men een ontvanger zó, dat deze een brede band
kan ontvangen, dan zullen de hoge tonen (de hoogste li. trillingen, die
aan de kanten van de zijband liggen) tot hun recht komen en men krijgt
een betere geluidskwaliteit dan bij een smalle band. Maar bij de ontvangst
van een smalle band, verkregen door het afsnijden van de hoogste tonen,
heeft men minder last van een eventueel aangrenzende zender en de
ontvanger is selectiever, (II- § 21).
Wat de zenders betreft, is het met het oog op een goede omroep wel
zeer belangrijk, dat deze hun golflengten constant houden, daar bij een
variatie hiervan de afgestemde ontvangers buiten afstemming geraken,
wat geluidsvervorming meebrengt. Blijft de golflengte van de zender,
waarop men afgestemd is, wel dezelfde, doch varieert die van een in
golflengte weinig verschillende zender, dan stoort deze herhaaldelijk
door optredende fluitgeluiden of allerlei gesis. Daarom worden al sedert
vele jaren door de' „ Union Internationale de Radiodiffusion’ te Brussel
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regelmatig de golflengten van de omroepzenders gecontroleerd. Deze
metingen toonden destijds aan, dat b.v. de Hilversumse zender (301,5
m) een zeer grote golflengteconstantheid bezat en dat de gemiddelde
maandelijkse afwijking t.o.v. de draaggolf (99 500 c/sec) slechts 8 c/sec
bedroeg.
De kleinste afstand, welke tussen twee draaggolffrequenties is toegestaan,
bedraagt 9 kc/sec. zodat men uitgaat van zijbanden van 4,5 kc/sec.
§ 18. Frequentiemodulatie van de draaggolf.
Behalve de amplitudemodnlatie, bestaat er nog eeu andere methode,
n.1. de fveqiienliemodiilatie, die enige jaren geleden, vooral door den
Amerikaan Armstrong onder de aandacht is gebracht en die in Amerika
reeds ingang gevonden heeft bij de radio-omroep. Nu valt een uitvoerige
bespreking van dit modulatiesysteem thans nog buiten het bestek van
dit werk; we willen er daarom slechts oppervlakkig mee kennismaken.
Het principe kunnen we aan de hand van fig. 40 leren kennen. Daarin
is een zendantenne met oscillator en afgestemde kring aangebracht.
Parallel aan deze kring, waarmede de draaggolffrequentie wordt in
gesteld, is een condensatoimicrofoon geschakeld (§ 104), welke hier
eenvoudigheidshalve gedacht is te bestaan uit eer membraan en een
vaste electrod^.
\l/

Spreekt men hiervoor, dan ver
andert voortdurend de capaciteit,
en aangezien deze parallel aan de
afgestemde kring is geschakeld,
verandert in hetzelfde tempo de
afstemming van deze, m.a.w. de
Condensator microfoon
frequentie wordt veranderd. Drukt
Cscillatur
O
/
-fxm men n-l* tegen het membraan,
I.
o
'wM/Ê, dan wordt de totale capaciteit
/ '"I
L f tnHing
Hf trilling
vergroot en neemt dus de fre
quentie af, enz. Het is nu wel
duidelijk,
dat bij het spreken voor
Fig. 40
de microfoon het l.f. karakter van
Principe van frequentiemodulatie.
Schakelt men parallel aan de afge- het gesprokene in de frequentie
stemde kring, waardoor de h.f.-tril- van de draaggolf en niet in de
lingen in de antenne worden ge
amplitude daarvan tot uitdruk
bracht, een condensatormicrofoon,
dan wordt, als men voor deze gelui king komt.
In fig. 41a is een draaggolftrilden voortbrengt, de frequentie der
h.f.-trillingen l.f. gemoduleerd.
ling voorgesteld, terwijl fig. 41b de
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modulerende l.f. trilling voorstelt. Opzettelijk hebben we bij de laatste
verschillende amplitude en frequentie aangenomen. In fig. 41c kunnen
we zien, hoe de l.f. trilling na modulatie eruit ziet. Op alle punten, waar
de l.f. door het nulpunt gaat (o.a. A B, enz.) heeft de frequentie van de

a
H.f.trilling (draaggoif)

L f trilling (modulatie)

Frequentie modulatie
I

d
Amplitude modulatie

Fig. 41

Vergelijking tussen frequentie- en amplitudemodulatie. Terwijl bij frequentiemodulatie (c) de amplitude
niet verandert, blijft bij amplitudemodulatie (d) de
frequentie dezelfde.
draaggolftrilling de oorspronkelijke waarde, zoals bij amplitudemodula
tie de amplitude dit heeft (fig. 4ld).
Nu komt een periode van de l.f. trilling overeen met een halve periode,
waarin tegen het membraan gedrukt en een halve periode, waarin er
aan getrokken wordt, hetgeen in de ene halve periode frequentievermindeting en in de andere halve periode frequentievermeerdering mee
brengt (fig. 41c). Hoe groter de amplitude der l.f. trilling is, hoe groter
die frequentieveranderingen zijn (vergelijk BC met AB). Hoe groter de
frequentie der l.f. trilling is, in des te kortere tijd vinden de verande
ringen plaats (vergelijk CD met BC).
Met ziet, dat de frequentie van de draaggoif als het ware om een con
stante waarde heen en weer slingert.

I

69
In fig. 41d hebben we ter vergelijking nog de gemoduleerde draaggolf bij amplitudemodulatie weergegeven.
Bij de frequentiemodulatie mag de amplitude van de draaggolf niet
gewijzigd worden (fig. 41c) en dit kan alleen het geval zijn, als de draag
golffrequentie veel groter is dan de hoogste frequentie der l.f. trillingen
en deze dus niet nadert tot die der h.f. Bij de amplitudemodulatie was
dit eveneens voorwaarde, want als dit niet het geval was, zou hierbij
de frequentie van de draaggolf worden aangetast en dat is daarbij even
ongewenst.
Bij de ontvangst kan het nu voorkomen, dat naast de frequentie
modulatie toch enige amplitudemodulatie optreedt. Dit kan o.a. het
geval zijn, als sterke storingen optreden en voor dat geval is de frequentiemodulatie ongunstiger dan de amplitudemodulatie. Maar nu doet
zich de zeer gelukkige omstandigheid voor, dat men bij frequentiemodu
latie de storingsenergie in de radio-ontvanger op eenvoudige wijze
sterk kan verminderen. Daartoe beschikt men over een drietal mid
delen, die hier niet besproken kunnen worden; een hiervan vullen we
toch noemen. Het bestaat daarin, dat men een schakeling voor amfilitiidebegrenzing toepast, waardoor geen grotere amplitude dau van een
van te voren vastgestelde wordt doorgelaten, zodat de eventueel op
tredende amplitudemodulatie geheel of althans voldoende wordt onder
drukt.
Zonder meer is het wel duidelijk, dat bij de zender een andere schake
ling toegepast moet worden dan bij de amplitudemodulatie. Dat geldt
vanzelfsprekend ook voor de ontvanger. Deze wordt zo ingericht, dat
men de ontvangen frequentie-gemoduleerde trilling omzet in een
amplitude-gemoduleerde, wat geschiedt met een schakeling, die men
aanduidt als fre quentiedetector; daarna volgt de detectie en l.f. versterking.
Aangezien frequentiemodulatie hier te lande nog niet is ingevoerd, ont
houden we ons hier van elke bespreking van schakelingen en schema’s.
Wel is het belangrijk hier nog iets te zeggen over de vóór- en nadelen
van dit nieuwe systeem, dat we daartoe hebben vergeleken met de
amplitudemodulatie. Daarbij zal ons blijken, dat het alleen in aan
merking komt bij gebruik van ultrakorte golven.
§ 19. Een vergelijking van de twee modulatiesystemen.
De eerste vraag, die men zich kan stellen is: biedt de frequentiemodu
latie voordelen boven de amplitudemodulatie ? Dit is zonder twijfel het
geval, maar er zijn onder bepaalde omstandigheden ook nadelen. Niet
temin overwegen de voordelen sterk t.o.v. de nadelen, doch dit geldt
alleen bij de ultrakorte golven.
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We willen daartoe enkele eigenschappen bekijken.
A.

De bandbreedte en golflengte.

Brengt men voor een-zender met amplitudemodulatie en een draaggolf van 1000 kc/sec een toon van 2 kc/sec voort, dan ontstaan naast de
draaggolf twee frequenties n.1. 1002 en 998 kc/sec. En zo kan men
rekenen met een bandbreedte van b.v. 20 kc/sec (dus van 1010 tot 990
kc/sec). Brengt men bij een zender met frequentiemodulatie en een
draaggolf van 1000 kc/sec een toon van 2 kc/sec voort, dan ontstaan
niet twéé nevenfrequenties, maar een rij, die zich zeer ver voortzet
(1002 en 998, 1004 en 996, 1006 en 994, enz.) Hoe verder de zijbandfrequenties van de draaggolffrequentie liggen, des te zwakker worden
ze. Of we nu een hoge dan wel een lage toon nemen, voor beide strekken
de nevenfrequenties zich evenver uit, zodat we hier niet een hoge- en
een lage tonengebied kunnen aanwijzen, zoals bij amplitudemodulatie.
Om dus een toon, hoog of laag, zo goed mogelijk over te dragen, moet
een uitgestrekte frequentieband worden benut.
Deze band strekt zich terzijde van de draaggolffrequentie wel ca.
100 kc/sec uit, zodat we in het bovengenoemde voorbeeld moeten reke
nen op een frequentiegebied van 1100 kc/sec tot 900 kc/sec. Nu is
dit wel te beschouwen als een optimum en men kan in de practijk met
een smallere band, b.v. 80 kc/sec volstaan.
Om een dergelijke bandbreedte te kunnen toepassen, is een eerste
vereiste, dat we een zeer hoge draaggolffrequentie (men noemt het hier
de centrale frequentie) moeten toepassen, want deze moet groot zijn t.o.v.
die van de nevenfrequenties. We moeten derhalve bij de ultrakorte golven
terecht komen; de uitzending zal dus moeten plaats vinden op golven
van enkele meters lengte.
Natuurlijk kan men nu als bezwaar aanvoeren, dat de bandbreedte
dan nog ca. 10 maal zo groot is als van een zender met amplitudemodu
latie. Dit verschil blijkt echter bij ultrakorte golven niet zo groot te zijn,
omdat de draaggolffrequentie van een zender met amplitude-modulatie uiterst moeilijk constant is te houden en heen en weer zwaait,
zodat de feitelijke bandbreedte van 9 kc/sec wel 40 kc/sec kan worden.
B.

Selectiviteit en kwaliteit.

Een der voordelen is, dat bij begrenzing van de brede frequentie
band bij frequentiemodulatie niet alleen de hoge tonen, maar gelijk
tijdig de lage worden beïnvloed, zodat er niet gesproken kan worden
van afsnijden van hoge tonen. Wil men met het oog op grotere selecti
viteit de band versmallen, dan wordt daardoor de kwaliteit lang niet
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op die brute wijze aangetast als bij amplitudemodulatie, m.a.w. men
behoeft nu geen compromis tussen selectiviteit en kwaliteit te zoeken,
zoals bij amplitudemodulatie het geval is (II-§ 21).
C.

Districtszenders.

Omdat de werkingsafstand dezer ultrakorte golven betrekkelijk klein
is, kan men over een oppervlak als Nederland zenders met dezelfde
centrale frequentie herhalen, zodat men eigenlijk districtszenders
krijgt. Doet men dit, dan zullen er altijd gebieden zijn, waarin ten minste
twee zenders elkaar overlappen. En daarbij blijken deze elkaar bij am
plitudemodulatie veel meer te storen dan bij frequentiemodulatie, m.a.w.
in het laatste geval zijn de storingen veel kleiner.
Bij twee zenders met gelijke draaggolffrequentie en amplitudemodulatie zou de veldsterkte van de ene wel 100 maal zo sterk moeten zijn
als die van de andere om de eerste storingsvrij te kunnen ontvangen.
Bij twee zenders met gelijke centrale frequentie en frequentiemodulatie
zal men de sterkste zender reeds storingsvrij ontvangen, als de veld
sterkte van deze slechts 2 maal zo sterk als de andere is. Ook dan, als
de centrale frequenties een verschil hebben van b.v. een golfband van
10 kc/sec zal volgens het onderzoek de frequentiemodulatie in het voor
deel zijn, hoewel niet zoveel als bij gelijke centrale frequentie.
D.

Storingsvrije ontvangst bij geringere veldsterkte.

Terwijl men bij amplitudemodulatie ten minste een zenderveldsterkte
van 350 /«V/m nodig heeft om niet gestooid te worden door ruisstorin
gen, kan men bij frequentiemodulatie reeds bij een zenderveldsterkte
van 20 ^V/m storingsvrij ontvangen.
Bij frequentiemodulatie kan dus de amplitude ca. 20 maal en de veldenergie ca. 400 maal zo zwak zijn als bij amplitudemodulatie.
E.

Zenders van klein vermogen en geringe kosten.

Uit het voorgaande volgt, dat men met zenders van belangrijk kleiner
vermogen kan volstaan om een gewaarborgde goede ontvangst te ver
krijgen.
Volgens onderzoekers in Amerika zullen de kosten van een zendersysteem met frequentiemodulatie over een uitgestrekt gebied met
meerdere zenders slechts 1/16e deel van dat met amplitudemodulatie
zijn bij gelijke ontvangstkwaliteit.
Bovendien blijkt het gebied, dat met frequentiemodulatie te be
strijken is, 33 maal zo groot te zijn als bij amplitudemodulatie.
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F. Ontvangers.
De ontvangers behoeven, evenals de zenders, niet zoveel gecompli
ceerder te zijn als de tegenwoordige ontvangers.
G.

Conclusie.

1. Frequentiemodulatie:
is met succes toe te passen bij omroep (en televisie) in het ultrakortegolfgebied.
2. brengt geen compromis mee tussen selectiviteit en geluidskwaliteit, zodat
men de hoogste geluidsfrequenties (15000 c/sec) kan overbrengen.
3. geeft minder last van storing door andere zenders.
4. maakt een grotere ruisvrijc en storingsvrije ontvangst mogelijk dan amplitudemodulatie (o.a. door amplitudebegrenzing).
5. geeft bij zeer belangrijk geringere veldsterkte een even goede geluidskwali
teit als amplitudemodulatie.
6. brengt mee, dat men met zenders van gering vermogen (dus minder kost
bare zenders) kan werken.

Naschrift (zie blz. 62).
Tengevolge van de chaotische toestanden inzake het golflengtegebruik
na de oorlog en de noodzaak om met te geringe energie te moeten
zenden, liet de ontvangst van de Nederlandse zenders in verschil
lende delen van ons land te wensen over. Daarom werden er een drie
tal hulpzenders, n.1. te Beek (L.), Hoogezand en Lopik geplaatst. De
zenders te Beek en Lopik werken met golflengten van 21S m (freq. 1375
kc/sec) en die te Hoogezand met 245 m (freq. 1222 kc/sec). Die te Beek
en Hoogezand werken met een V4-golflengte-antenne en die te Lopik
met %-golflengte-antenne.
De zender te Beek strekt zich uit over Z.-Limburg ongeveer tot
Roermond; die te Hoogezand heeft een werkingssfeer, die zich uitstrekt
naar zuidelijke richting tot de lijn, die Harlingen, Sneek en Emmen
verbindt. Tenslotte is die te Lopik te ontvangen in Noord- en ZuidHolland, Zeeland en Utrecht.
In Groningen en Limburg bevinden zich studio’s van de Nederlandsche Radio-Unie, die gebruikt worden voor uitzending van de regio
nale programma’s. De gewone Nederlandse programma’s worden per
muzieklijn naar de hulpzenders overgebracht.

HOOFDSTUK II.
Storingen bij de radio-ontvangst en de bestrijding daarvan.
§ 20. Oorzaken van gestoorde ontvangst.
De radio-ontvangst kan door verschillende oorzaken gestoord wor
den. We zullen daarbij onderscheid maken tussen:
gestoorde ontvangst door andere zenders

,,
,,
a.
b.
c.
d.
e.

,,
,,

,,
,,

andere ontvangers
andere storiugsbroimen.

Bij de laatste groep storingen zijn te onderscheiden:
atmosferische storingen
netstoringen
leidingstoringen
tramstoringen
eigen-storingen.

Eigenlijk zijn bij de onderscheiding van b, c en d geen scherpe grenzen
te trekken, maar om op verschillende factoren en omstandigheden de
aandacht te vestigen, hebben we deze indeling gemaakt.
De eigen-storingen komen uit het toestel zelf voort.
§ 21. Gestoorde ontvangst door andere zenders.
Werken op een ontvangantenne gelijktijdig twee zenders van ver
schillende golflengte met grote energie, dan zullen beide daarin krach
tige trillingen te voorschijn roepen en, als in het toestel geen bizondere
maatregelen getroffen zijn, d.w.z. als het niet zeer selectief (I-§ 95) is
gemaakt, zullen zij elkaar voortdurend storen. Dit wordt des te erger,
naarmate beide golflengten minder verschillen. Is het golflengteverschil
klein, dan zal de gewenste zender vaak gestoord ontvangen worden,
ook al is de zender, die men niet wenst te ontvangen, veel zwakker
dan de andere. De twee draaggolven roepen dan n.1. zwevingen in de
antenne te voorschijn, en er ontstaat na detectie, een combinatietoon van bepaalde hoogte; gewoonlijk is het een irriterende fluit- of
pieptoon (I-§ S5E). Is b.v. het frequentieverschil der beide draaggolven
3000 c/sec, dan ontstaat een fluittoon van deze hoogte. Wil men hiervan
bevrijd zijn, dan moet men een stelsel van spoel- en condensator, dus
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een trillingskring aanbrengen, die deze trilling geheel tegenhoudt of
absorbeert (zie II-§ 25). Ben dergelijke kring heet in het algemeen
een zeefkring of filter en wordt in dit geval een fluitfilter genoemd. Ge
woonlijk worden door een dergelijk filter ook de in de nabijheid lig
gende frequenties min of meer aangetast, zoals uit de resonantiekromme
(I-fig. 90) direct blijkt.
Wordt op hoge frequenties minder prijs gesteld, dan kan men een
filter kiezen, dat alle hoge frequenties afsnijdt, zodat men een z.g. laagdooilaatfilter (II-§ 26) nodig heeft.
We willen hier nog wijzen op een eigenaardige onderlinge storing
van zenders.
In 1933 werd door Ir. Tellegen van het Philips’ Laboratorium opmerk
zaam gemaakt op het feit, dat men, luisterende naar de Zwitserse
zender Beromünster, op de draaggolf hiervan de Luxemburgse zender
kon beluisteren, hoewel de golflengten sterk verschilden en in de ont
vanger geen oorzaak hiervoor was aan te wijzen. Dit Luxemburg-effect,
later herhaaldelijk ook bij andere zenders geconstateerd, vinden we
ook wel aangeduid als Tellegen-effect of wisselwerking-effect.
Door Prof. v. d. Pol werd, in samenwerking met de „Union Radio
Scientifique Internationale", een reeks experimenten ondernomen om
dit verschijnsel te kunnen verklaren. Hieruit is vast komen te staan,
dat, zoals reeds door Bailey en Marlijn was betoogd, de oorzaak ge
zocht moet worden in de voortplanting in de ionosfeer (§ 10). Men moet
zich n.1. voorstellen, dat elke golf, welke in de ionosfeer dooi dringt, daar
in trillingen van de electronen veroorzaakt. Hoe sterker de draaggolf
daar is, hoe sterker die trillingen zijn. Is de draaggolf gemoduleerd, dan
zal de sterkte van de trillingen veranderen in overeenstemming met
de modulatie. Gaan nu twee verschillende golven door hetzelfde deel
van de ionosfeer en is een der golven zeer krachtig, dan zullen de hier
door ontstane sterke electronentrillingen de voortplantingseigenschappen van de ionosfeer voor de zwakke golf beïnvloeden met het gevolg,
dat de modulatie van de krachtige zender op de draaggolf van de
andere zender verschijnt. Voor het optreden van het verschijnsel is dus
nodig, dat de verbindingsweg tussen de gewenste zender en de ont
vanger op niet te grote afstand, b.v. 300 km, de stoorzender passeert.
§ 22. Gestoorde ontvangst door andere ontvangers.
In de begintijd der radio-omroep maakte men, teneinde een zo sterk
mogelijke ontvangst te krijgen, gebruik van een antenne, die met de
rechtstreeks daarin opgenomen, afgestemde kring werd afgestemd op
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de draaggolf van een zender. Dit wordt sedert lang niet meer gedaan

U-§ ci).
Maar we willen toch nog even op die oude toestand terugkomen,
omdat die in zeker opzicht leerzaam is.
Het feit, dat de destijds gebruikte toestellen alle waren uitgerust
met een terugkoppelspoel, waardoor men zelf heel gemakkelijk trillin
gen opwekte, bracht mee, dat deze trillingen direct door de antenne
werden uitgestraald, zodat de ontvanger als zender werkte en waardoor
het beruchte verschijnsel van de Mexikaanse hond ontstond (I-§ 85).
De direct afgestemde antenne bracht nog een ander bezwaar mee en
wel de klacht, dat de buurman ineens het geluid „wegzoog”, zoals het
destijds heette. Het is n.1. zo, dat een dergelijke antenne ter plaatse be
trekkelijk veel energie aan het veld onttrekt, zodat in de directe nabij
heid geplaatste antennes, en vooral die, welke — gerekend van de
zender — daarachter lagen, er de onaangename gevolgen van moesten
ondervinden (§ 3IC).
Al treedt dit verschijnsel, dank zij een verbeterde antenne-aansluiting
nauwelijks merkbaar meer op, toch verdient het aanbeveling om in
steden, waar vaak vele antennes dicht bij elkaar geplaatst zijn, deze
op afstanden van tenminste 1 m van elkaar te houden (dit geldt ook
voor de draden van meerdraadsantenues).
Evenwijdig opspannen der antennes, moet zoveel mogelijk vermeden
worden, mits men voor een behoorlijke onderlinge afstand (b.v. 3 m en
meer) zorgt. Kruisen de draden elkaar, dan moet de kruisingsafstand
ten minste 1,5 a 2,0 m bedragen.
§ 23. Storingen in het algemeen.
A.

Ontstaan van de storingsgeluiden.

Wanneer ergens een sterke, plotselinge stroomverandering plaats
vindt, ontstaat een even abrupte toestandsverandering in de aether.
Bij nauwkeurig onderzoek blijkt zo'n verandering niets anders te zijn
dan de som van een grote verscheidenheid van trillingeu van gewoon
lijk zeer hoge frequenties. Hoe plotseliuger de stroomverandering is,
des te hoger zijn de optredende frequenties. Al deze trillingen planten
zich in de aether voort en verstoren de bestaande velden. Zij zullen als
ze de ontvangantenne treffen, daarin overeenkomstige h.f. trillingen
opwekken. En zo wordt nu binnen het gebied van de bandbreedte van
de ontvanger een reeks h.f. trillingen door de h.f. buis doorgelaten en
versterkt; zij strekken zich dus uit over het gebied, waar de beide zij-banden van een zeudei liggen. Is men toevallig afgestemd op een zender,
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dan ligt de draaggolf van deze midden in de reeks. Komt dit trillingscomplex in de detector, dan zal ook detectie plaats vinden, maar een
gedefinieerde l.f. trilling komt er niet uit te voorschijn; het is een reeks
l.f. trillingen in sterkte en frequentie wisselend. Dit samenstel bereikt
de luidspreker, die nu de bekende storingsgeluiden (gekras en gekraak)
laat hooren. Of het toestel afgestemd is of niet, doet daaraan niets af
of toe. Wel kan men constateren, dat, wanneer een sterke draaggolf
wordt ontvangen, het geruis veel vermindert of bijna geheel verdwijnt.
Dit is een gevolg van de a.s.r. Immers, zonder draaggolf stond het toe
stel op z’n gevoeligst. Zodra de sterke draaggolf binnenkomt, wordt
de neg. voorspanning van de h.f. buis veel vergroot en neemt de gevoe
ligheid sterk af, waardoor de pasbedoelde h.f. trillingen vaak weinig
invloed hebben (II - § 56).
B.

De storingsnevel.

Nu is de toestand niet altijd zo, dat de weg van de trillingen recht
streeks gaat van het punt der storingsbron, door de aether naar de ontvaugantenne. Digt de storingsbron aan een geleiding, dan planten zich
langs de gehele leiding de verstoringen van het electrisch veld voort.
Heeft zo’n leiding een vertakking in de nabijheid van een ontvangantenne, dan worden de storingen evenzo overgedragen.
Ten slotte kan het nog zijn, dat de stroom- en spanningsverande
ringen zich door de leiding voortplanten, door de netaansluiting van
de ontvanger in deze dringen en hun ongewenste werking doen gevoelen.
We komen op dit laatste geval later terug (§ 25 en 26).
We willen hier in het algemeen even stil staan bij de storingen van de
electrische velden.
De storingsbronnen zijn legio. We behoeven hier slechts te noemen:
onweders, vonkende machines, apparaten, schakelaars, enz. Zij veroor
zaken een enorm mengelmoes van allerlei storingen in het bestaande
electrisch veld van de aarde en de velden van de zender en vormen het
storingsveld.
Men stelt het wel zo voor, alsof al die ongeordende aethertrillingeu
een soort ,,nevel” vormen en spreekt van een storingsnevel. Vooral in
steden met hun dichte bevolking ontstaan door het uitgebreide elec
trische net, waarop duizenden electrische apparaten zijn aangesloten en
waarbij zoveel storingskansen en -mogelijkheden bestaan [netstoringen),
moet de storingsnevel wel sterk zijn. Aangezien deze nevel als het ware
om de geleidingen hangt, zal vooral binnen in de huizen een sterk sto
ringsveld optreden en zal zich betrekkelijk weinig daarbuiten of daar
boven uitstrekken (fig. 66).
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Bij storingen, die uit de atmosfeer voortkomen, bestaat deze begren
zing natuurlijk niet en daarbij zou men kunnen spreken van een storingswolk, die over een meer of minder groot deel van de aarde hangt.
C.

Sterkte van de storing (storingsspiegel).

Men kan de vraag stellen: worden alle storingen gehoord? Neen, dit
hangt af van de sterkte van het geluid, dat de ontvangen zender uit de
luidspreker doet komen. Indien de amplitude van het storingsgeluid
kleiner is dan 0,001 deel van de amplitude van het zendergeluid (de
energie moet dan het 0,000001 deel zijn), ondervindt men geen storingslast. Gewoonlijk vergelijkt men de sterkte der electrische velden, dus de
veldsterkte van de zender en de gemiddelde veldsterkte van de storingen,
welke men de storingsspiegel of het storingsnivean noemt (men denke
aan: waterspiegel). De storingsspiegel zal zo mogelijk kleiner dan 0,1 %
van de sterkte van het zenderveld moeten zijn. Men zegt nu, dat de
storingsfactor bij voorkeur kleiner moet zijn dan 0,001.
Nemen we aan, dat de veldsterkte van een zender 1 mV/m is, dan
mag dus voor storingsvrije ontvangst de storingsspiegel niet hoger zijn
dan 0,001 x 1 = 1 /*V/m.
Natuurlijk is dit gebaseerd op een vrij constante storingsspiegel;
treden b.v. extra zware storingen op, zoals b.v. bij onweer, dan is het
vrijwel ónmogelijk om ergens storingsvrije ontvangst te verkrijgen.
Wil men al de voorkomende storingen trachten te bestrijden, dan
moet men weten: a. hoe ze ontstaan, b. op welke wijze ze het toestel
bereiken. Daarna is te bepalen of de storing aan de bron kan worden
bestreden, dan wel of men ze bij het ontvangtoestel moet verhinderen
daarin te komen. Soms is er moeilijk een oplossing te vinden (atmosferi
sche storingen), soms moet men aan de storingsbron ingrijpen en heel
vaak moeten we, gezien de onmogelijkheid om alle storingsbronnen te
vinden, aan het ontvangapparaat zelf trachten de fout te bestrijden.
Wij komen op een en ander in de volgende § terug.
Plotselinge stroomveranderingen doen gewoonlijk over een uitgebreid frequentiegebied h.1. trillingen ontstaan. Bereiken deze een afgestemde antenne, dan
zullen zy, evenals de trillingen der frequentieband van de zender, waarop is
afgestemd, worden versterkt en gedetecteerd, alsof ze by de draaggolf be
horen; zij komen dan als storingsgeluiden te voorschijn.
Zeer vele storingen, ontstaande uit liet. electrische net en daarop aangesloten
toestellen (netstoringen), veroorzaken in de omgeving der leiding een storingsvelcl, dat men wel aanduidt als storingsnevel en dat in de huizen het sterkst is.
De netstoringen kunnen de ontvanger rechtstreeks, d.i. langs de voeding en
indirect, d.i. langs de antenne, bereiken.
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De gemiddelde waarde van de veldsterkte der storingen noemt men het
storingsniveau of de storingsspiegel.
Wil men een zender storingsvrij ontvangen, dan moet de storingsfaetor,
d.i. de verhouding van de storingsspiegel en de zendveldsterkte kleiner zijn
dan 0,001.

§ 24. Atmosferische storingen.
Deze storingen kunnen van verschillende aard zijn.
Wanneer tussen een wolk en de aarde of tussen wolken onderling
een electrische ontlading in de vorm van bliksem plaats vindt, treden
krachtige electrische oscillaties op, met het gevolg, dat sterke electrische
golven van een zeer uitgestrekt frequentiegebied worden uitgezonden.
Het zijn golven van kilometers tot enkele meters lengte, terwijl de
sterkte daarbij geleidelijk met de lengte afneemt. Hierdoor wordt dan
ook direct verklaard, waarom dergelijke storingen zich in het algemeen
veel sterker in het lange, dan in het midden- en kortegolfgebied doen
gevoelen, terwijl ze in het ultrakortegolfgebied zo góed als niet voor
komen. Dit is de reden, dat men in streken, waar vele atmosferische
storingen voorkomen, zoals in Indonesië, het radioverkeer liefst door
middel van zeer korte golven (beneden ca. 20 m) tot stand brengt.
Het is gemakkelijk in te zien, dat deze storingen zich door hun grote
sterkte in een uitgestrekt gebied kenbaar maken in de radiotoestellen
door een vaak heftig en scherp geknetter.
Nu meent men wel eens, dat, wanneer men naar een zender luistert
en men gestoord wordt door een door bliksem veroorzaakt geluid, zich
dan een onweersbui tussen ons en deze zender moet bevinden, of wel,
dat men tenminste onweerskoppen aan de lucht moet zien, doch geen
van beide behoeft het geval te zijn.
Het komt meer dan eens voor, dat, terwijl men van de radio ge
niet, plotseling een gekraak opkomt. Naar buiten ziende, ontdekt men
een prachtige sterrenhemel en men raakt in vertwijfeling of er misschien
in het toestel iets in het ongerede geraakt is. Maakt men nu de aardvérbinding en antenne los eu blijkt dan, dat het gekraak nu niet op
treedt, dan is het een atmosferische storing, die ons plaagt. De oorzaak
dezer storingen moet men in het algemeen in de bliksem zoeken
(volgens statistische gegevens treffen gemiddeld 100 bliksemslagen per
sec de aarde). Vooral de onweren in de tropische gewesten zijn berucht.
Men heeft voor het ontstaan van de voortdurend optredende atmos
ferische storingen een drietal gebieden kunnen aanwijzen, z.g. slonngshaarden. Deze liggen in Indonesië, Centraal-Afrika en Aequatoriaal
Amerika. In het algemeen zijn in Europa de .uit het westen komende
storingen sterker dan die uit het oosten; de laatste overschrijden nauwe-
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lijks 0,2 mV/m, terwijl de eerste vaak 10 maal zo sterk zijn.
De onderzoeker Esau vond, dat de storingen toenemen: a. bij toe
nemende helderheid van de lucht, b. bij afnemende vochtigheidsgraad
van de lucht, c. bij toenemende windsnelheid, d. bij opkomend onweer.
Zij blijken af te nemen: a. bij toenemende bewolking en dampvorming,
b. bij nevel.
De bekende magnetische storingen (§ 1 F) zijn eveneens een reden voor
atmosferische storingen.
Overigens kunnen we nog opmerken, dat de sterkte der storingen
in de loop van een etmaal en in de loop van een jaar min of meer periodisch verlopen; zo kan men van April tot November de sterkste storing
verwachten (zie ook § 10H).
Verder treden er nog ruisstoringen op.
Ben tiental jaren geleden heeft men bij de ontvangst van golven kor
ter dan 10 m storingsgeruis vastgesteld, omtrent welker herkomst men
eerst in het onzekere verkeerde. Door proefnemingen met ontvangers,
voorzien van antennes met een scherp richteffect (golflengte ca. 2 m)
heeft men kunnen vaststellen, dat deze van de melkweg afkomstig zijn;
ze worden daarom melkwegstoringen genoemd. Deze storingen verande
ren in sterkte met de tijd, terwijl ook de stand van de antenne t.o.v.
het melkwegcentrum van invloed is.
Ken onderzoek van het Bell Laboratorium in New-York toonde aan,
dat door de zon golven van een lengte tussen 1 en 10 cm worden uit
gezonden, die een belangrijk geiuis kunnen doen ontstaan in ultra kortegolfontvangers van genoemde golflengten. Men behoeft blijkbaar niet
bepaald te klagen over de geringe werkingsafstand der ultra korte golven (15.107 km).
Drijven electrisch geladen wolken over onze antenne, dan is gemakke
lijk in te zien, dat dan in de antenne een electrische spanning ge
ïnduceerd wordt, die verandert met de verplaatsing van de ladingen in
de wolk. Hierdoor moeten eveneens kraakgeluiden uit de luidspreker
komen, terwijl elke bliksemslag een heftig gekraak veroorzaakt.
Ook bij ontlasting van onweersbuien kan men soms een gekraak horen,
dat ons doet wanhopen aan de kwaliteit van ons toestel; het is een voort
durend, eigenlijk onafgebroken kraken. Het lijkt er op, alsof we de regen
droppels op onze antenne horen vallen. Ze zijn electrisch geladen, heb
ben door deze lading een spanning, die volgens onderzoekingen en be
rekeningen wel 30 volt kan bedragen en geven bij aanraking hun lading
geheel of gedeeltelijk aan de antenne af.
Tegen al deze storingen zijn tot op heden geen afdoende middelen
gevonden.
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De middelen om van deze storingen zo weinig mogelijk last te hebben
zijn de volgende: a. een grote veldsterkte van de zender, dus sterke
zenders, b. bizondere antistoringsschakeling, die voor de gewone ont
vangers in het algemeen te kostbaar wordt, c. het gebruik van een richtantenne voor ontvangst, hetgeen alleen succes heeft als de richtgevoeligheid groot is en de storingen uit richtingen komen, afwijkend van die
van de te ontvangen zender (§ 37), d. het gebruik van ultrakorte golven,
eventueel met frequentiemodulatie (§ 18).
Behalve, dat de atmosferische storingen hinderlijke kraakgeluiden ver
oorzaken, kunnen zij ook zeer ernstige gevolgen hebben voor het ont
vangtoestel, n.1. dan, wanneer de geïndu
ceerde ladingen sterk en derhalve de op
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Atmosferische storingen kunnen ontstaan door: electrische ontladingen (blik
sem), voorby trekkende onweerswolken, ontlasting van wolken, magnetisch
storingen o.a. by zonnevlekken en door in het melkwegstelsel aanwezige storingsbronnen.
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Iedere buitenantenne dient voorzien te zijn van een antenneveiligheid ter
beveiliging van de ontvanger.
§ 25. Netstoringen.
A.

Via het net in het toestel.

Onder netstoringen verstaan we alle storingen, veroorzaakt door onder
delen van het electrische net (b.v. schakelaars, slecht gemaakte lassen,
enz.) door electrische apparaten, die daarop zijn aangesloten (stofzui
gers, haardrogers, electrische kussens en -matjes enz.) en andere electrische
toestellen, welke niet op het net zijn aangesloten, maar toch inducerend
kunnen werken op het net (b.v. gelijkstroombel). Zoals we in § 23 reeds
bespraken, geven zij aanleiding tot een storhigsnevel, die het sterkst
in de huizen optreedt en zoals we daar opmerkten, kunnen zij de ont
vanger bereiken via de voeding en via de antenne.
Bepalen we ons hier eerst tot de eerstgenoemde mogelijkheid. Als we
deze willen bestrijden, moeten we in het oog houden, dat elke stroomverandering in een van de aarde geïsoleerde geleider een spanningsver
andering tussen geleider en aarde veroorzaakt. De storingen zullen weer
h.f. spanningen te voorschijn roepen, welke men stoorspanningen noemt.
Nu kan men in de eerste plaats trachten deze stoorspanningen zoveel
mogelijk af te leiden, voordat ze de netingang van het toestel bereiken,
hoewel dit bij een goed geconstrueerd apparaat weinig verbetering
brengt. Hoe dit te bereiken is, willen we aan de hand van fig. 43 nagaan,
waarin P de primaire wikkeling van de voedingstrausformator van een
toestel voorstelt en waarvan de kern aan de aaude ligt. Er bestaan dan
voor de stoorspanningen de capaciteiten C1 tegenover de aarde, wat
op zichzelf niet erg is. Zouden echter ook nog capaciteiten tussen de toevoerleiding en het h. f. deel in het
toestel bestaan, dan zouden ze
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deze zich moeten verdelen over deze impedantie en die van de con
densator. Verreweg het grootste deel dier spanning komt dan tussen a
en b en een zeer veel kleiner deel tussen b en de aarde, met het gevolg,
dat ook de stoorspanningen op het toestel zoveel kleiner worden. Men
kan nu ook inzien, dat het verkeerd zou zijn de smoorspoelen achter
de punten b te plaatsen. Het gehele stelsel van condensatoren en
smoorspoelen noemt men een netfilter (fig. 44).
Zulke filters worden sedert vele
jaren in verschillende vormen in de
handel gebracht (fig. 48).
L
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een netfilter te maken, dan kan men als
volgt te werk gaan: Men neemt voor
de spoelen L een prespaan koker van
Fig. 44
Netfilter, bestaande uit een meta 7 a 8 cm diameter en voorziet elk vau
len kastje, waarin twee h.f. ca. 200 windingen, terwijl verder nog
smoorspoelen en twee condensa twee condensatoren C van ca. 0,1 li F
toren zijn aangebracht,
nodig zijn, die op ten minste 1500 V
als in fig. 43.
wisselspanning zijn beproefd. Deze
condensatoren moeten zo weinig mogelijk zelfinductie bezitten en
daarom zijn opgerolde papiercoudensatoren niet te gebruiken. Het
geheel moet in een metalen kastje worden opgesloten, terwijl voor
een goede aardverbinding hiervan is te zorgen. Het ligt wel voor de
hand, dat het netfilter zo dicht mogelijk bij het toestel geplaatst dient
te worden.
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Vele netstoringen bereiken de ont
vanger niet via de voedingsleidingen,
maar via de antenne, doordat er een
zekere capaciteit tussen de antenne
en de aarde (Cl) en de antenne en
de geleidingen (C2) bestaat.

B. Via de antenne in het toestel.
Intussen blijkt dikwijls, dat
niettegenstaande een netfilter is
aangebracht, zich nog heftige sto
ringen doen gelden. Dit komt,
doordat storingen gewoonlijk via
de antenne het h.f. deel vau het
toestel bereiken Gesteld eeus,
dat S (fig. 45) de stoorspanning
geeft, die tussen de beide netleiders en de aarde optreedt. Nu
moet men bedenken, dat in het
toestel een zekere capaciteit (C,)
tussen net en aarde bestaat en
verder, dat tussen net en antenne
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een capaciteit (C2) en tussen antenne en aarde de antennecapaciteit
{Ca) aanwezig is.
De stoorspanning doet over C2 en de h.f. spoel in het toestel h.f.
stroompjes ontstaan, die storingen verwekken.
Ook kunnen viaC, in de aarclleiding BE h.f. stroompjes ontstaan, doch
deze zijn van geen betekenis, als BE geen weerstand bezit. Is dit niet
het geval, dan zullen in BE niet te verwaarlozen h.f. spanningen ont
staan, die h.f. stroompjes in de antenne opwekken en, gaande door de
h.f. spoel, storingsgeluiden veroorzaken.
Het is daarom van het grootste belang, dat de aardleiding een zo klein
mogelijke weerstand bezit. Ze moet liefst kort en niet te dun zijn (§ 34),
terwijl in het bizonder gelet moet worden op een zeer verzorgde ver
binding met de aarde (verbindingsplaats eerst goed schoonmaken,
draad daarop solderen of met een schroefklem bevestigen; § 32).
De beste remedie om van deze storingen bevrijd te worden is te zor
gen, dat ze niet op de antenne kunnen inwerken, waartoe de storings
vrije antenne de oplossing is (§ 34 en 35).
Ten slotte moeten we er nog op wijzen, dat vooral bij ontvangers met
losse luidspreker door middel van inductie ook nog netstoringen direct
de luidspreker kunnen bereiken. Loopt de luidsprekerleiding dicht langs
een wisselstroomleiding, dan kan men gemakkelijk last krijgen van
een bromgeluid {nelbrom). Vinden plotselinge veranderingen inde stroomsterkte in deze wisselstroomleiding plaats, dan worden ze kenbaar door
een gelijktijdig gekraak. Bij de gangbare toestellen is het soms ook moge
lijk, ondanks de daarin aangebrachte afscherming, dat door inductie
op het h.f. gedeelte toch nog een bromgeluid en bovengenoemd gekraak
ontstaat, zodat b.v. verplaatsing van het toestel gewenst is.
Uit het bovenstaande volgt:
a. dat een netfilter alleen maar succes heeft, indien de storingen recht
streeks door de stroomtoevoerleidingen in het toestel dringen,
b. dat meestal de netstoringen via de antenne binnen komen.
c. dat een korte, niet te dunne aardleiding en een goede afscherming van
de antenne tegen de invloed der netstoringen (storingsvrije antenne) beslist
nodig zijn voor afdoende bestrijding dezer storingen.
§ 26. Ontstoring van de bronnen der netstoring.
A.

Inleiding.

In de strijd tegen de netstoringen door allerlei electrische apparaten
zal gewoonlijk de storingsvrije antenne, en soms ook het netfilter, een
bevredigende oplossing geven. Doch het eerste is niet alleen een vrij
kostbare oplossing en dan slechts een, die de luisteraar individueel helpt.
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Veel rationeler is het om de storingsbromien te ontstoren, wanneer
men deze n.1. kan vinden, wat in den regel wel mogelijk is, als ten
minste de eigenaar bereid is zijn medewerking te verlenen.
Nog veel doeltreffender zou het natuurlijk zijn wanneer de toestellen,
die vroeg of laat aanleiding tot storing geven, reeds bij aflevering van
de fabriek van een ontstoringsinrichtiiig werden voorzien; gelukkig
wordt dit door meerdere fabrikanten reeds gedaan. Indien men er bij
de constructie alvast op rekende, dat in het toestel een ruimte gereser
veerd is voor het onderbrengen van een ontstoringsimichting, zou er
al iets gewonnen zijn.
Het belangrijkste ontstoringsmiddel is de condensator. Bekend is, dat,
bij het verbreken van een contact, steeds hoge zelfinductiespanningen
optreden en dat deze aanleiding geven tot een vonkverschijnsel, waar
bij h.f. oscillaties optreden (I-§ 62). Brengt men een condensator over
het verbrekingscontact aan, dan dient deze als reservoir, zodat de bij
de stroomverbreking vrij komende electrische lading, die juist de hoge
zelfinductiespanning veroorzaakt, zich in de condensator kan ophopen,
zodat de hoge spanning wegblijft.
Nu is het vaak niet mogelijk om met een enkele condensator een goede
oplossing te verkrijgen. Men heeft dikwijls combinaties van condensa
toren nodig, ook wel spoelen en soms ook weerstanden.
Voor de oorlog was er een grote verscheidenheid van ontstoringsmateriaal in de handel. De condensatoren varieerden gewoonlijk tussen
0,002 en 0,5 ^F, benevens zulke van 1 a2 ^F. Al deze condensatoren of
samengestelde elementen waren zo geconstrueerd, dat ze een minimum
plaats innamen en daardoor in menig geval de gelegenheid boden om
ze op onzichtbare of weinig opvallende wijze in of aan het huis van het
te ontstoren toestel te plaatsen. Bovendien was, behalve met de doorslagspanning, bij verschillende typen rekening gehouden met eventuele
temperatuurverhoging bij inbouw, of was gelet op vochtbescherming.
Br waren toestellen voor het opsporen van de storingsbron en ontstoringskoffers in de handel gebracht. In deze laatsten bevonden zich ver
schillende typen van ontstoringselementen, zodat men ter plaatse snel
kon bepalen welk element de beste resultaten gaf.
B.

Ontstoringsfïlters.

Zoals reeds werd opgemerkt, kan een enkele condensator reeds outstoring geven, doch meestal is een combinatie nodig van twee in serie
geschakelde, even grote condensatoren van 0,1 tot 0,5 /*F. Het midden
wordt dan aan het metalen huis van het toestel verbonden. Is dit goed
met de aarde verbonden, dan kan dit geschieden volgens fig. 46a.
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Is het huis niet met de aarde verbonden, dan dient in de aftakking een
kleine beveiligingscondensator van b.v. 0,002 tot 0,05 pF aangebracht
te worden. Zou n.1. een der beide seriecondensatoren doorslaan, dan
zou de netspanning aan het huis komen te ligc
c
gen, hetgeen levensgevaar kan opleveren.
Geef
Een dergelijke combinatie, gewoonlijk als
a
één geheel samengebouwd, wordt een ontstoringsfilter genoemd. De dra aduitvoeringen
Rood
hiervan zijn volgens regels der normalisatie
C
C
gekleurd, zoals fig. 46 aangeeft.
Geel
Geel
Daar het in serieschakelen van twee con
b
T CB
densatoren veel voorkomt, heeft men dubbele
condensatoren in de handel gebracht. Men heeft
‘Rood
schijnbaar niet één condensator te doen; de
Fig. 46
drie verbindingsklemmen, aangeduid door de
On tsiorings filter.
genoemde kleuren, wijzen op de dubbele uit
a. voor geaard toestel
voering.
b. voor niet-geaard
Zoals hiervoor reeds werd opgemerkt, worden
toestel.
in bepaalde gevallen ook h.f. spoelen in de lei
Cb is de beveili
gingscondensator.
dingen opgeuomen. Een eerste eis is dan, dat
De verbindings
men ter bepaling van de draaddikte der spoelen
punten zijn door
weet, hoe groot de stroomsterkte is van het
kleuren geken
te ontstoren toestel, daar immers die stroom
merkt.
door de spoelen moet gaan.
We laten daarom hieronder een tabel volgen van de stroomsterkte vooi
220 V net en de toelaatbare stroomsterkten voor verschillende draaddoorsnedeji.
strijkijzer ....
verwarmingskussen.
stofzuiger ....
haardroogapparaat .
naaimachinemotor .
ventilator ....
koelkast.................
grote huishoudmotor
haarknipmachine. .
hoogfrequentieapparaat
tandartsenboormachine
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.
.
.
.
.
.
.
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.

2,0
C',3
1,0
2,0
0,5
0,3
0,8
1,2
0,5
0,3
0,5

—
—
—
—
—
—
—
—

4,5 A
0,6 A
1,5 A
3,0 A
1,0 A
0,6 A
2,0 A
2,5 A
1,0 A
0,5 A
1,0 A

I
j
I
|
|
!

Draaddoorsnede

Toelaatbare
stroomsterkte

0,3 mm2
0,6 „
0,9 „
1,0 „
1,5 „

0,5 A
1.0 A
3.0 A
6.0 A
10.0 A

i|

De spoelen mogen voor de hoge frequenties van de netspanning geen
hindernis vormen en het moeten dus bepaald h.f. smoorspoeleu zijn-
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Verder zij opgemerkt, dat het weinig zin heeft om in slechts één der
leidingen zulk een spoel op te nemen, daar een storing zich dan toch nog
door de andere kan voortplanten. Er zijn dus altijd twee spoelen nodig
en deze worden steeds aan elkaar, liefst met een ijzeren kern, gekop
peld (fig. 47).
Om te verhinderen, dat daardoor een grote impedantie voor de wissel
stroom ontstaat, zijn ze zo gewikkeld, dat beide
magneetvelden elkaar opheffeu. Dit is alleen
het geval als de stromen in beide spoelen even
sterk zijn. Indien dit laatste bij de h.f. trillingen
ook het geval zou zijn, zou men weinig succes
Fig. 47
hebben, doch gewoonlijk zijn de storingen asym
Om de storingen te metrisch, zodat de h.f. spanningen, die op de
beletten zich langs de
leidingen voort te spoelen werken, ongelijk van grootte zijn.
Zeer gebruikelijk is verder een combinatie van
planten, wordt in elk
der leidingen een h.f. condensatoren en spoelen, zoals we die bij de
smoorspoel opgeno bespreking van het netfilter (fig. 44) hebben
men; ze zijn zo ge leren kennen. Men moet er wel op bedacht zijn,
koppeld, dat ze voor
de netstromen geen dat, in tegenstelling met fig. 44, nu de conden
satoren het dichtst bij de storingsbron moeten
grote impedantie
vormen.
komen, zodat B (fig. 48) aan de storingsbron
en O aan het net wordt aangesloten.
Dit filter is zonder meer ook als net
o9
Oo
filter
te gebruiken, als men de stop O
C=f=
in
de
wandcontactdoos van het net
Hl—
i
"!
C=F cB
brengt en het ontvangapparaat aan
■o
Onsluit op de plaats, waaraau de storingsbron wordt aangesloten.
Ten slotte zij nog opgemerkt, dat
soms ook weerstanden benut worden in
combinatie met condensatoren om ontstoring te bevorderen.

(É-lÉf

C.
1.
Ontstoringsfilter, dat ook als net
filter is te gebruiken; de contactstop O wordt steeds aan de netleidingen verbonden.

Ontstoring van schakelaars en
trillende contacten.
Enkelpolige stroomonderbrekers

Plaatst men een enkele condensator
over een verbrekingscontact, dan zal
deze bij het uitschakelen de lading op
nemen en vonkvorming tegengaan.
Vindt nu echter na niet al te lange tijd
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weer sluiting van het contact plaats, dan zal de nog aanwezige
lading zich als h.f. trillingen over het contact vereffenen en om dit
nu weer tegen te werken wordt een weerstand R (fig. 49) van 20 tot
50 xl in serie met C, die van 0,1 tot 1
is, geplaatst.
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Fig. 49

Fig. 50

Ontstoringsfilter bestaande
uit condensator C en weerstand
R, geschikt voor geleidingen
tot ca. 50 V.

Ontstoring verkregen door de con
densator C en de h.f. smoorspoclen
voor geleidingen met normale
netspanning.

Echter is dit middel nog niet altijd afdoende en in het bizonder, wanneer
de af te schakelen geleiding spanningen hoger dan ca. 50 volt bezitten.
In die gevallen verdient het aanbeveling om aan weerszijden van het
verbrekingscontact een h.f. smoorspoel te plaatsen van 0,1 tot 1 mH en
over het geheel een condensator, als boven bedoeld (fig. 50). Wil men de
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Fig. 52

Ontstoring van een enkelpolige
schakelaar door ook nog een con
densator tussen de leidingen te
plaatsen (de delen desgewenst in
geaarde metalen dozen plaatsen).

Ontstoring van een driepotige
schakelaar bij draaistroomleidingen door een stelsel van
condensatoren C en weerstan
den R; S zijn smelt
veiligheden.

spoelen ontgaan, dan kan men ook trachten de ontstoring te bevorderen
door de in fig. 51 gegeven schakeling toe te passen, zodat een extra con
densator Cj tussen de beide leidingen wordt geplaatst.
Verbetering kan verder nog verkregen worden door de beide ontsto-

i
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ringselementen in één of twee goed geaarde metalen dozen onder te
brengen.
2.

Draaistroomschakelaar.

We hebben in fig. 52 aangegeven hoe men een draaistroomschakelaar
ontstoort. Bik der schakelaars is overbrugd met een weerstand R (ca.
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Fig. 53
Ontstoring van een
thermoschakelaar door
een condensator C en
smoorspoeltjes.
twee h.f.

Ui

f. w
Fig. 54
Ontstoring ran
een electrische
bel door een
condensator C

50 -tl), een condensator C (0,5 ^F) en een smeltveiligheid S van 2 A.
Deze laatsten zijn nodig om kortsluiting te voorkomen, wanneer een
der condensators mocht doorslaan. Tenslotte zijn alle drie verbindingen
via een condensator C, (0,1 /*F) aan aarde of aan de nulleider te ver
binden.
3.

Toestellen met temperatuurschakelaars.

Bij verschillende verwarmingstoestellen (b.v. verwarmingskussens en
-matten, strijkijzers, kunstmoeders) wordt de temperatuur geregeld
door een automatisch werkende schakelaar. Men gebruikt daarvoor een
thermoschakelaar (fig. 53), welke bestaat uit twee op elkaar gebrachte
metalen plaatjes van verschillende uitzettingscoëfficiënt (bi-nietaal).
Men laat het plaatje met de grootste uitzettingscoëfficiënt tegen het
contact rusten. De te onderbreken stroom wordt door een om het
bi-metaal gewonden weerstandsdraad gevoerd, waardoor het bi-metaal
verwarmd wordt. Wordt een bepaalde temperatuur van het bi-metaal
overschreden, dan wordt door de ongelijke uitzetting het contact ver
broken. Gewoonlijk is hier het overbruggen van het verbrekingscoutact
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met de condensator C niet voldoende en moet nog vóór en achter de
thermoschakelaar een h.f.-smoorspoel geplaatst worden.
4.

De electrische bel.

Bij de gewone bel, die voor gelijkstroom of voor gelijk- en wissel
stroom gebruikt wordt, (universeelbel), is het eenvoudigste middel om
over het verbrekingscontact een condensator van 0,1 tot 0,5 uF te
schakelen (fig. 54).
D.

Bestrijding van electromotor-storingen.

1.

Algemene beschouwingen.

Electromotoren kunnen op tweeërlei wijze storingen veroorzaken. De
ene bestaat hierin, dat er onvoldoende isolatieweerstand tussen enig
deel van het leidingstelsel (b.v. wikkelingen en borstels) en het gestel
of huis van de motor bestaat. Er doen zich vonkverschijnselen op die
plaats (en) voor, met al de gevolgen van dien. Deze fout (en) moet (en)
in de allereerste plaats verholpen worden, omdat zij uit een oogpunt
van economisch werken der machine en bedrijfsstoring ongeoorloofd is
(ziju).
De andere storingen komen voort uit het contact, dat de koolborstels
met de collector of de sleepringen maken. Er vindt voortdurend stroomovergang van de borstels over deze beide delen naar en van de ankerwikkelingen plaats. Wanneer genoemd contact niet volkomen is, dan
moeten zelfinductie- en de daaraan verbonden vonkverschijnselen op
treden. Zijn collector of sleepringen niet volkomen centrisch geplaatst
en verkeert het oppervlak niet in hoog gepolijste toestand, doch is het
ruw, bezit het krassen of brandplekjes, dan kan vonken niet uitblijven.
Bij collectoren kunnen door slijtage de randen van het mica, dat de
collectorsegmenteu isoleert, op de duur boven deze uitsteken en dit
geeft eveneens aanleiding tot vonken.
Ook kan door slijtage van de borstels de druk te gering worden, zodat
er een los contact ontstaat en dan nog kunnen harde stukjes in de kool
der borstels vonken veroorzaken. Tenslotte kan door een onjuiste stand
der borstels op de collector vonken ontstaan. Bij kleine motoren zijn
de borstels onverplaatsbaar, maar bij grote is verplaatsing mogelijk en
bepaalt de grootte van de belasting de beste borstelstand. Al is deze
zo gunstig mogelijk, toch zullen heel vaak storingen optreden en vooral
als de motor lange tijd in gebruik is.
In de gelijkstroomtechniek is men steeds op collectormotoren aangewezen en men' onderscheidt daarbij een drietal principes, waarvan ons
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hier alleen slechts één interesseert, n.1. dat van de seriemotor, omdat deze
motor ook voor wisselstroom is te gebruiken en dus een universeelmotor
is (voor gelijk- en wisselstroom — § 95) en derhalve in vele electrisch
gedreven apparaten voor huishoudelijk gebruik voorkomt.
Bij deze motor zijn de wikkelingen van de beide magneten in serie
geschakeld met die van het roterende deel,
-'TOD
L
het auke£. Gewoonlijk zijn de beide magneten
-'TOT^direct aan elkaar verbonden, zoals fig. 55a
aangeeft.
Met het oog op het ontstoren zou het
a_ !
prettig zijn, dat aan weerszijden van de
storingsbron (de collector) een magneetwikkeling ligt, waardoor voor de storingen een
hindernis gevormd wordt in beide leidingen.
Kan deze verandering niet aangebracht worden
of wenst men zulks niet te doen, dan brengt
men een drietal condensatoren aan als in fig.
b i
55a, maar dat is gewoonlijk niet toereikend,
waarom h.f. spoeltjes in de leidingen zijn aan
te brengen. Kan men de wikkelingen verbinden
v+rll .-/
als in fig. 55b, zodat ze symmetrisch t.o.v het
anker komen te liggen, dan wordt de ontstoring
-TOKDeffectiever. Is deze methode nog niet toereikend,
-TOïïDX TCB"k
dan moet men nogmaals een dergelijk stelsel
/ HHHH \
van condensatoren parallel op de borstels leg
c !
O
gen (fig. 55c). En mocht dit nog niet geheel
afdoende zijn, dan kan men nog h. f. spoelen
in de leidingen plaatsen (fig. 55c). De serie-T'9b-''
condensatoren hebben een waarde van 0,1 tot
Fig. 55
0,5 pF, terwijl de beveiligiugscondensator Cg
Drie methoden van ont op ca. 0,005 y^F gesteld kan worden.
storing van een
universeelmotor.
2. Haardroogapparaat.
a. bij gebruikelijke moBij het haardroogapparaat is het gewoonlijk
torschakeling door 3
condensatoren C en niet mogelijk om een ontstoringselement in
spoelen L;
het huis te bouwen. Daarom wordt meestal in
b. bij gewijzigde motor- het snoer van dit apparaat een element aan
schakeling door 3
gebracht (fig. 56), dat bestaat uit een filter
condensatoren;
c. bij gewijzigde motor- volgens fig. 46b. Men plaatse dit zo dicht mo
schakeling door 2x3 gelijk bij het storende toestel om straling door
condensatoren.
de leiding, zoveel als maar kan, tegen te gaan.
----
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3.

De ventilator.

Bij een ventilator is het dikwijls voldoende om tussen de ingangsklemmen een enkele condensator van 0,1 /*F te schakelen; men kan nog ver
betering krijgen, als men nog een condensator van 0,05 /*F tussen de
borstels aanbrengt.
Ook kan men de bij de haardroogmachine aangegeven methode volgen.

C

T

"i®?
W

Fig. 57
Fig. 56

Ontstoring van een haardroogapparaat door een ontstoringsfilter volgens fig.
46b in het snoer
opgenomen.
4.

Ontstoring van een naaima
chinemotor volgens het princi
pe van fig. 55c; weerstand en
motor aan aarde gelegd.

Haarknipmachine.

Dit barbierswerktuig kan soms ook nog al last bezorgen. Het ver
dient aanbeveling om de methode van fig. 46b te volgen> door de seriecondensator als in fig. 56 tussen de ingangsklemmen of wel tussen de
borstels te plaatsen.
■

!
!

5.

I

De stofzuiger vormt heel vaak een ernstige storingsbron. Het is zeer
gewenst een effectieve ontstoringsmethode toe te passen, waarom die
in fig. 55c'aanbeveling verdient. De elementen hiervan kunnen gewoon
lijk nog wel in het stofzuigerhuis worden ingebouwd.
6.

Stofzuiger.

Naaimachinemotor.

De stormg door de naaimachinemotor is gewoonlijk gemakkelijk te
onderscheiden van die van voorgaande apparaten, doordat de storing
veel vaker wordt onderbroken, wat nog irriterender werkt. In de eerste
plaats moet een condensator C (ten minste 0,02 ^F) over de netingang
geplaatst worden (fig. 57), welke gewoonlijk in het regelkastje een
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plaats kan vinden. Verder is het nodig voor de motor de schakeling en
beveiliging van fig. 55c toe te passen en moet de regel weerstand, even
als de motor, aan aarde gelegd worden.
7.

Tandartsenboormachine

Een zeer verdachte naam hebben, met betrekking tot de storingen,
deze apparaten, ook al weer omdat het gebruik met onregelmatige onder
brekingen geschiedt, doordat de arts met zijn voetregelaar bij herhaling
in- en uitschakelt. Motor en weerstand moeten afzonderlijk ontstoord
worden. Omdat het gewenst is, dat het toerenaantal geregeld kan worden,
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Fig. 58

Ontstoring
van een
tandartsen
boormachine.

Ontstoring van gro
te gelijkstroom- cn
éénfase motoren.
a. over de borstels;
b. over de toevoerklemmen.

is een regelweerstand R parallel aan het anker geschakeld, zodat hier
door een meer of minder grote stroom gaat (men zie de stroomverdeling
in fig. 58 door pijltjes in de regelweerstand aangegeven). Boor de voet
regelaar wordt zowel een regelweerstand, als ook een schakelaar S
bediend, die bij de beginstand wordt uit- en ingeschakeld. Er zijn bij
deze uitvoering meerdere elementen toe te passen. In de eerste plaats
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komt parallel op liet anker een element (A) en ook op de magneetwikkeling komt er een (B), elk bestaande uit 3 condensatoren. Over de pas
genoemde schakelaar wordt een condensator C geplaatst. In de netleiding — zo dicht mogelijk bij de aftakking naar motor en regelaar —
wordt een element (D) van 3 condensatoren aangebracht, terwijl boven
dien nog h.f. smoorspoelen L vlak daarbij in de toevoerleidingen worden
opgenomen.
8.

Grote gelijkstroom- en eenfasemotoren.

In principe kunnen dezelfde middelen in aanmerking komen als hier
voor genoemd. Wanneer men met 't veranderen van de borstelstand niet
de nodige verbetering krijgt, is te proberen om twee in serie geschakelde
condensatoren van 0,5 tot 5 /*F (afhankelijk van de grootte van het ver
mogen van de motor) tussen de borstels te plaatsen, waarbij vooral twee
smeltveiligheden S van b.v. 6 A niet zijn te vergeten (fig. 59a).
Dikwijls wordt in serie met de condensatoren nog een weerstand van
50 tot 100 -n. opgenomen, waarvan het midden aan het geaarde motorhuis wordt gelegd. Is de storing asymmetrisch, vonkt b.v. de ene bor
stel belangrijk: meer dan de andere, dan verdient het aanbeveling het
aftakpunt over de weerstand te kunnen verplaatsen, zodat een potentiometer nodig is. Om met nog meer succes de ontstoring te bevorderen,
worden de in fig. 46a gegeven schakelingen ook wel tussen de ingangsklemmen aangebracht (fig. 59b), terwijl in elke leiding een h.f. smoorspoel geplaatst wordt. Bezit de motor een regelweerstand, die herhaalde
lijk wordt gebruikt, dan dient men daarmede ook rekening te houden.
9. Draaistroommotoren met sleepringen.

Ontstoring bij een
driefase sleep ring motor

Bij draaistroom- of driefase-wisselstroommotoren
met een rotor met sleepringen moet de ontstoring
aan deze soms plaats vinden; bij sleepringen treedt
toch het vonken belangrijk minder op dan bij collec
toren. Men maakt dan gebruik van 6 enkele (of 3
dubbele) condensatoren, die twee aan twee in serie
geschakeld en dan tot een driehoek gevormd w'orden (fig. 60). De middeuaftakkingen woiden tot een
sterpunt verbonden en dit wordt aan het geaarde
motorhuis gelegd.
Men volstaat hier ook met condensatoren van
0,5 tot 5 /^F.
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E.

Hoogfrequentie-a'p'paraten.

Zeer berucht zijn de hoogfrequentie-apparaten. Deze, op het wisselstroomnet aangesloten toestellen, hebben ten doel h.f. stromen op te
wekken, welke ter bestrijding van sommige ziekteverschijnselen aan het
lichaam worden toegevoerd. Juist door de h.f. trillingen ontstaat een
sterke straling, die zich op enkele honderden meters nog doet gevoelen.
Bovendien planten de h.f. trillingen zich over het net voort, zodat de
storing zeer ernstig is. Het toestel bestaat in principe uit een kastje
met stroomonderbreker (fig. 61). De
intermitterende stromen worden aan
* L
een h. f. transformator toegevoerd,
—o
i
welke is ondergebracht in een houder
J-. Onderbreker
H, waaruit de electrode E steekt en
die de patiënt in de buurt van het te
yMetalen bus
bestralen lichaamsdeel brengt. Er lopen
nu h.f. stromen over de electrode door
het lichaam naar de aarde en van deze
Fig. 61
via parasitaire capaciteiten naar het
Ontstoring van een
hoogfrequentie-apparaat.
toestel terug. Alles wat met die kring
gekoppeld is, zal er door worden geïn
duceerd. Om daaraan in sterke mate te ontkomen, voorziet men de
houder van een metalen bus, die via een condensator aan het net is ver
bonden. Op deze wijze is de kring belangrijk verkleind en is de kans op
koppeling sterk verminderd. Voorwaarde is, dat de patiënt de houder
vasthoudt op de plaats van de metalen bus. Om nu nog te voorkomen,
dat de storingen in het net komen, moet men nog een netfilter toepassen.
§ 27. Storingen door andere geleiders.
Behalve door het net, waarop het toestel is aangesloten, kunnen nog
door andere stroomvoerende geleidingen ernstige storingen worden op
gewekt.
Noemen we in de eerste plaats sterkstroom- en hoogspanningsleidingen.
De hierdoor optredende storingen kunnen b.v. hun oorsprong vinden in
los contact in scheidingsschakelaars, losse verbindingen in transforma
toren, intermitterende contacten tussen geleiders en tuidraden, steunen
of bomen, ontladingen bij beschadigde isolatoren in hoogspannings
leidingen, enz. Het funeste hierbij is, dat deze storingen zich over vele
kilometers via de geleiding voortplanten en daarbij een stoorveld over
de gehele lengte van deze geleider verbreiden, zodat een groot gebied
er de hinder van ondervindt.
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Evenzo kunnen de huisleidingen voor licht, kracht, telefoon en schel
de daarin optredende stroomveranderingen door inductie mededelen
aan de antenne en in het bizonder heel vaak aan de antenne-invoer.
Maai ook kunnen geleidingen, die door een storingsveld gaan, de
storingen overbrengen naar ver verwijderde plaatsen. Zo is een geval
uit Arnhem bekend, waarbij storingen van een electrische tram, in de
nabijheid van een radiocentrale voortgebracht, via het net hiervan wer
den overgedragen en in een ander gedeelte van de stad de ontvangst
bedierven.
Bekend is verder, hoe soms door inductie telefoongesprekken of de
door de radiocentrale verspreide muziek op de ontvanginstallatie worden
overgedragen.
§ 28. Tramstoringen.
Een van de ernstigste storingsbronneu in grote steden is nog heel
vaak de electrische tram. Hij draagt, juist omdat het tramnet zo uit
gebreid is en de storingen zich over grote delen daarvan voortplanten,
gewoonlijk veel bij tot de beruchte storingsnevel (§ 23).
Men heeft intussen in verschillende plaatsen uitgebreide onderzoe
kingen gedaan naar de oorzaak dezer storingsverschijnselen, en is op
grond daarvan tot de volgende conclusie gekomen.
De storingen vinden hun oorzaak:
le. in vonkverschijnselen aan de beugel;
2e. in vonkverschijnselen aan de rails (vooral indien deze met zand
bedekt zijn);
3e. in het vonken aan de borstels der motoren;
4e. in het omschakelen van den controller;
5e. in het in- en uitschakelen van seinlichten en overwegsignalen.
In het algemeen worden deze storingen door electrische en magne
tische inductie via de rij draad op de antenne overgedragen. Vooral is
het de capacitieve koppeling, die hierbij een grote rol speelt.
De storingen door het vonken aan de beugel treden op als gevolg
van het feit, dat de rijdraad na enig gebiuik niet meer vlak is, maar
golfvonnig slijt, waardoor het sleepstuk voortdurend een wisselend
contact met de draad maakt. Deze storingen zijn gewoonlijk de ernstigste.
De storingen treden vooral op als de motoren zijn uitgeschakeld en
de afgenomen stroom (b.v. voor verlichting) beneden een zekere waarde
blijft. Deze waarde hangt weer af van het beugelmateriaal: bij aluminiumbeugels zijn stromen beneden 2,5 A storend, bij beugels van zink
beneden 0,2 A. Bij koolborstels is de waarde nog kleiner. De stroom-
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onderbrekingen zijn alle het gevolg van de oneffenheden, die de rijdraad
altijd vertoont; hierdoor raakt de beugel in trilling en dit bevordert
weer- het golfvormige slijten van de draad. Om deze golfslijting te ver
hinderen kiest men b.v. koolsleepstukken, die zeer gunstig werken, zo
als in meerdere steden is gebleken.
Indien seinlichten bij wissels de grote storingsoorzaak zijn, dan scha
kelt men een condensator van 2
aan weerszijden van het seinlicht,
tussen rijdraad en aarde.
Ingeval men op zich zelf aangewezen is om de last van tramstoringen
zoveel mogelijk te bezweren, blijft er niets anders over dan bizondere
aandacht te schenken aan de antenne. Als eerste eis geldt om deze zo
ver als mogelijk is van de rijdraad te houden, zodat de invoer achter
in het huis dient te geschieden.
Men moet er daarbij zoveel mogelijk naar streven het horizontale deel
van de antenne loodrecht op de rijdraad te plaatsen, omdat dan de
capaciteit tussen antenne en rijdraad het kleinst is, of, als men de electromagnetische inductie beschouwt: de krachtlijnen zullen voor een groot
deel als het ware langs de antenne glijden.
Echter moet men wel bedenken, dat in de nabijheid gelegen metaalmassa’s in gebouwen invloed uitoefenen op de electrische- en de mag
netische velden rondom de rijdraad, zodat ook bij de op die gronden
pas aangegeven richting van de antenne nog wel storingen zullen kun
nen optreden. De beste oplossing mag men verwachten van een storingvrije antenne (§ 34).
§ 29. Eigen-storingen.
Ook het ontvangapparaat zelf kan oorzaak zijn van een niet storingvrije ontvangst. De door haar zelf opgewekte eigen-storingen kunnen voorl spruiten uit het feit, dat de optredende physische verschijnselen bij de
constructie niet voldoeude beheerst zijn (het is zelfs mogelijk, dat ze
met de op dat ogenblik bekende middelen en methoden uiterst moei
lijk of in het geheel niet te beheersen waren), het kan ook zijn, dat ze
een gevolg zijn van gebroken of niet goed functionnerende onderdelen
b.v. ontstaan door buizen, die de grens van hun levensduur hebben
overschreden.
We willeu achtereenvolgens enkele verschijnselen van physische aard
bespreken.
A.

Oscilleren (Mexicaanse hond).

Over dit verschijnsel, alsmede over de bestrijding daarvan is vroeger
uitvoerig gesproken, zodat we daarheen verwijzen (I- § 85E).

i
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B.

Acoustische terugkoppeling (microfonisch effect),

Een niet minder grote last bezorgde aanvankelijk het z.g. ,,microfo
nisch effect" (I- § 85C) aan de toestellenbouwers. Een klein tikje tegen
een der buizen, in het bizonder tegen de detectorbuis, was voldoende om
een blijvend gefluit of gehuil te doen ontstaan. Dit ontstond als volgt:
door het tikje begon de gloeidraad te trillen, de afstand tussen rooster
en gloeidraad veranderde en in deze frequentie veranderde de anodestroom; deze verandering werd door de volgende buizen versterkt en
doorgegeven aan de luidspreker, die dan geluidsgolven van dezelfde fre
quentie voortbracht. Deze troffen de aangetikte radiobuis eu tikten daar
als het ware opnieuw tegen, zodat de trilling van de gloeidraad onder
houden en versterkt werd en een voortdurend hinderlijk geloei ontstond.
We hadden hier te doen met terugkoppeling door middel van de geluids
golven (acoustische terugkoppeling), waarbij de buis als microfoon werkte.
Tikte men tegen een h.f. buis, dan was de kans op microfonisch effect
zeer klein, omdat de gloeidraad l.f. trilt.
Soms kon men de storing opheffen door de luidspreker een weinig te
verplaatsen, waarbij men dan gebruik maakte van het verschijnsel, dat
elke toon, die tegen een wand terugkaatst, buiken en knopen bezit
(§ 68), d.w.z. er zijn plaatsen, waar de luchtdeeltjes in heftige beweging
en andere, waar ze in rust zijn. De bij de acoustische terugkoppeling
ontstaande toon, zal derhalve op bepaalde plaatsen in de kamer veel
zwakker zijn dan op andere; daarvan werd dan gebruik gemaakt.
Aangezien de detector als eerste l.f. versterkbuis wel de ergste was,
ging men er toe over deze buis in een verend lampvoetje te plaatsen, of
wel deze buis te voorzien van een loden kap.
De veel zwaardere constructie van het kathodelichaam dan de vroe
gere gloeidraad en de veel stijvere bouw van het inwendige van de buis,
hebben het mogelijk gemaakt, dat men zware luidsprekers in het toestel
kan bouwen, zonder dat acoustische terugkoppeling van enige be
tekenis optreedt.
Intussen heeft men bij de constructie der radio-apparateu voortdu
rend attent te zijn op het door verschillende oorzaken mogelijk op
tredende microfouische effect.
C.

Directe- en modulatiébrom.

Behalve door inductie van buiten (§ 25), kan de luidspreker van een
ontvanger ook een bromgeluid vóórtbrengen, doordat de uetfrequentie
nog doordringt in het l.f. gedeelte. Men spreekt dan van directe brom.
Het kan ook zijn, dat l.f. trillingen op het h.f.-gedeelte (of m.f. ge
deelte bij ,,supers") wei ken. Zij kunnen dan nooit direct de luidspreker
RadiO'ontvangst III 7
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bereiken, omdat er eerst detectie moet plaats vinden. Bereiken ze toch
de luidspreker, dan kan het niet anders of ze moeten eerst op de draaggolf van de ontvangen zender gemoduleerd worden. Daarom spreekt
men van modulatiebrom; de oorzaak van het ontstaan hieivan is in II
§ 14A uitvoerig besproken.
Als oorzaken van het ontstaan van directe brom kunnen we noemen:
a. magnetische inductie van de voedingstransformator op verschil
lende onderdelen b.v. op spoelen, uitgangstransformator en recht
streeks op de luidspreker en op de buizen,
b. electrostatische inductie, in het bizonder op roosterleidingen,
c. onvoldoende afvlakking van anode-, schermrooster- en stuurroosterspanningen,
d. voeding van de gloeidraden der buizen,
e. minder goede constructie van de buizen.
Vooral zijn bet de buizen, waarin en waardoor verschillende moge
lijkheden tot het ontstaan van brommen optreden.
Indien een werkende buis zich bevindt in een wisselend magnetisch
veld, dan kan het niet anders of de electronenstroom van kathode naar
anode moet daarvan de gevolgen ondervinden, m.a.w. de anodestroom
zal pulseren in de frequentie der trillingen van het veld; zijn deze b.v.
afkomstig van de nettransformator, dan zal het toestel moeten brom
men. Is het niet mogelijk de transformator te verplaatsen of een meer
geschikte stand te geven, dan helpt alleen een 3 a 5 mm dikke ijzeren
afschermbus over de buis te plaatsen. Verder kan ook een minder goed
uitgevoerde constructie van de buis aanleiding geven tot een min of meer
ernstig gebrom.
In Deel I (§ 104) bespraken we reeds het brommen door de wisselstroomvoeding der buizen en de daarvoor toe te passen schakelmethoden.
Dan zijn er nog allerlei omstandigheden als slechte isolatie, capaci
teiten, overgang van electronen van de gloeidraad naar de kathode, die
tot brommen aanleiding kunnen geven, doch waarop we hier niet verder
zullen ingaan.
Het ideaal moet natuurlijk zijn, dat een ontvanger volkomen bromvrij is, doch er is altijd wel enig bromgeluid te constateren en dan doet
zich de vraag voor hoe sterk dit ten hoogste mag zijn, zonder storend te
zijn. Daartoe is nodig, dat we eerst aangeven hoe men de sterkte van
het brommen aangeeft. Men beschouwt daartoe, althans bij directe brom,
de spanning aan het rooster van een l.f. buis ener versterker, waarop
een luidspreker is aangesloten.
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Gesteld, dat op een rooster een wisselspanning optreedt, welke een
bromgeluid veroorzaakt. Het is nu de gewoonte de geluidssterkte te ver
gelijken met die, welke een trilling van 500 c/sec zou geven, m.a.w. we
laten op dit rooster een zodanige wisselspanning van deze frequentie
werken, dat deze een even sterk geluid doet ontstaan. De effectieve
waarde dezer spanning noemt men de bromspanning (strikt genomen is
het de „aequivalente bromspanning”). Natuurlijk is het wel van belang
voor deze onderzoekingen een luidspreker te gebruiken, die alle fre
quenties gelijkmatig weergeeft. Uit het onderzoek is nu gebleken, dat,
bij gebruik van een gemiddelde luidspreker, de bromspanning ongeveer
het l/400ste mag bedragen van de spanning, die voor het normale uitgangsvermogeu (50 mW; II - § 108) nodig is.
Zoals we in II-§ 40C zagen, geeft de gevoeligheid van een eindbuis
aan, welke spanning op het rooster nodig is om 50 mW uitgangsvermogen te verkrijgen. Deze is bij de EL3 0,33 V of 330 000 /W. De brom
spanning op deze eindbuis, die nog mag worden toegelaten, bedraagt
dus 330 000: 400 = 800 /*V.
Zou met de, aan de eindbuis voorafgaande, buis een versterking ver
kregen zijn van b.v. 100, dan zou de bromspanning op het rooster van
die buis 800: 100 = 8 [iV mogen bedragen.
D.

Eigen-geruis van de ontvanger.

In II-§ 17 bespraken we uitvoerig het ruisen. We willen hier nog
even de twee oorzaken in het kort aangeven (thermisch- en hageleffect).
Het ruisen vindt gewoonlijk zijn oorsprong in de eerste h.f. kring eu
(of) in de eerste h.f. buis. Het zijn onregelmatige trillingen van allerlei
frequenties, die door de grote versterking, waaraan zij bloot staan,
duidelijk hoorbaar gemaakt worden.
In de beide gevallen, bij het thermisch- en het hageleffect wordt een
uitgebreid gebied van h.f. trillingen door de h.f. buis doorgegeven naar
de detector. Deze ontvangt de draaggolf met de zij banden van het ge
luid, doch voor deze maakt het niet uit of de draaggolf vergezeld gaat
van deze zijbanden, dan wel van zijbanden, die als het ware gevuld zijn
met willekeurige h.f. trillingen. Er vindt voor deze ook detectie plaats
en zo is het te begrijpen, dat men uit de luidspreker een wirwar van l.f.trillingen hoort, dat het geruis vormt. De middelen ter bestrijding van
het ruisen zijn in Deel II besproken.
Wel mogen we hier opmerken, dat men thans dit probleem dermate
beheerst, dat men bij elke ontvanger het ruisen vooruit kan berekenen,
een schitterend bewijs voor de vorderingen van het radiotechnisch in
zicht in slechts enkele jaren.

:
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E.

Geluidsvervorming.

Een minder goede kwaliteit van liet geluid, kan zijn oorsprong vinden
in allerlei delen van het toestel.
De le k.f. buis kan modulatievervorming (II-§ 14) geven, wanneer
men niet de juiste buis gekozen heeft; detector en versterkbnis kun
nen, door onjuist gekozen aanpassing aan de koppelweerstanden, de
kwaliteit bederven. Maar vooral de eindbuis kan gemakkelijk door te
grote belasting en onjuiste aanpassing van de luidspreker veel bederven,
evenals trouwens de luidspreker zelf. In dit opzicht heeft de l.f. tegenkoppeling (II- § 52-54) grote verbetering gebracht. Ten slotte zullen
buizen, die op de duur te sterk in energie teruggelopen zijn een bron
van vervorming worden.
F.

Fluittonen.

Bij de supers kunnen zeer gemakkelijk allerlei fluittonen ontstaan
(II-§ 71), waarvan men dan ook bij de eerste typen meermalen last
had. Dank zij wetenschappelijke onderzoekingen en doelmatige con
structie, is men er thans wel in geslaagd de fluittonen zo goed als geheel
te weren.
G.

Losse contacten.

Een vroeger bij de zelfgebouwde toestellen veelvuldig voorkomend
verschijnsel was, dat er vaak allerlei kraakgeluiden uit het toestel zelf
voortkwamen, wat direct te constateren was door antenne en aarde
van het toestel los te maken, waarbij het kraken bleef aanhouden. Ge
woonlijk was de oorzaak te zoeken in slechte soldeerplaatsen, soms
ook in,onvoldoende contact, b.v. van de lampvoetpennen.
Aan al deze onaangenaamheden moet de fabrikant trachten te ont
komen door gebruik van de beste kwaliteit materialen, langdurige
proefnemingen met alle bewegelijke onderdelen, een zeer zorgvuldige
montage daarvan en een zeer ver doorgevoerde controle tijdens de
fabricage.
H.

Diverse storingen.

De mogelijkheid is natuurlijk nooit uitgesloten, dat enig ondeideel
tijdens het gebruik de dienst weigert, zoals het doorslaan van een
condensator, bezwijken van een weerstandje, van een buis, of in het
ergste geval van de voedingstransformator. Het valt buiten het be
stek van dit boek om al deze bizondere gevallen, alsmede de herken
ning en de behandeling daarvan, te bespreken.
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§ 30. Storingen bij autoradio-ontvangers.
Bij de radio-ontvangers in auto's heeft men met verschillende sto
ringen te kampen. Deze vinden hun oorzaak in de ontstekingsinrichting,
in elcctrische toestellen en in de assen en wielen.
Al deze storingen zijn hier in het algemeen van veel grotere invloed
dan bij een gewone ontvanger, ten eerste doordat de storingsbronnen
zo dicht bij de antenne en ontvanger zijn gelegen en ten tweede door
dat het toestel zo'n grote gevoeligheid bezit. Het heeft dan ook in de
aanvang grote moeite gekost om aan deze storingen, waarvan boven
dien vaak de bron nog onbekend was, het hoofd te bieden. Als we nu
de storingen, die ontstaan door de ontstekingsinrichting, willen leren
kennen, zullen we goed doen deze eerst even te bespreken.
A.

De ontstekingsinrichting

Gesteld, dat de auto uitgerust is met een 6-cylinder motor. In de
cylinclers moet in regelmatige volgorde het gasmengsel tot ontsteking
worden gebracht. Daartoe bevindt
zich (fig. 62) aan de top van
o
elke cylinder een bougie. Tussen
o
o
deze bougie en een, met de cylinVerdeeler
derwand in verbinding staand
contact A, moet dan telkens een
vonk o verspringen.
Onderbreke,
S t/
Het beurtelings functionneren
-r Accu
van
de bougies wordt verkregen
Bougies — Q jj 0. 1j 0
door
de verdeler. Deze bezit 6
t t t tt
contacten, waarover een contactMassa (chassis)
arm beweegt, die door de motoras
Fig. 62
wordt
aangedreven.
Schema van de onstékinginrichting
van een 6-cylinder auto.
Als stroombron doet de autoaccu, welke gewoonlijk 6 V,
soms 12 V is, dienst en die door S, wordt ingeschakeld.
De ontsteking in de cylinclers moet geschieden door een electrische
•vonk en om deze te verkrijgen, moet telkens een hoge spanning, veel
hoger dan de accuspanning, tussen bougie en contact A optreden. Om dit
te bereiken wordt de accustroom regelmatig door de nokkenschijf van
de onderbreker, welke met de verdeleras meedraait, onderbroken. De
plotselinge onderbreking van de stroom in de primaire wikkeling P
van de transformator, gewoonlijk aangeduid als bobine, doet in de secun
daire wikkeling S een spanning ontstaan van omstreeks 10 000 V, welke

ïï)

O,

f'

I

•v

.

•

102

tussen bougie en contact A in de betreffende cylinder een heftige vonkontlading doet ontstaan.
B.

Storingen door de electrische ontsteking e.d. en de bestrijding
daarvan.

De allerergste storingsbron wordt wel gevormd door pasgenoemde
vonkontladingen. Ook het verbrekingscontact van de onderbreker speelt
een belangrijke rol, terwijl eventueel in de verdeler optredende vonkverschijnselen een bijdrage leveren.
Blijkens een onderzoek naar de aldus veroorzaakte storingen, heeft
men hier te doen met een zeer uitgebreid frequentiegebied van trillingen,
met verschillende amplitude. Deze neemt toe tot een golflengte van ca.
10 m om daarna weer af te nemen, zodat de storingen het heftigst zijn
in het overgangsgebied van korte naar ultra korte golven.
Behalve hiergenoemde storingsbronnen moeten we nog de dynamo
noemen; het vonken aan de borstels is een directe aanwijzing daarvoor.
Ook de electrische ruitenwisser en de electrische benzinemeter kunnen
het hunne tot de storing bijdragen.
De radio-ontvanger met zijn antenne en zijn induceerbare toevoerleidingen bevindt zich met dit al, vooral doo^ de geringe afstand tot de
storingsbronnen, in een heel sterk storingsveld. Daarbij moet men er wel
op letten, dat ook: in andere leidingen, die met de accu verbonden zijn,
als voor de verlichting, stoorspanningen worden opgewekt, die even
eens de ontvanger kunnen bereiken.
Het is wel voor de hand liggend, dat men bij de bestrijding dezer sto
ringen de eerste aanval deed op de bougiestoringen. Men heeft ze bij de
eerste radio-ontvangers trachten te bestrijden door afscherming van het
bovenste gedeelte van het motorblok, door een kap van staalplaat,
terwijl over de vloer een koperen mat werd gelegd, die aansloot aan de
metalen „fire-walT’ (de scheidingswand tussen motorruimte en de wagen).
Een dergelijke ontstoring vergde veel tijd en materiaal en stond een alge
mene toepassing van de autoradio in de weg.
In Amerika bestreed men de storingen door de kringen, waarin de
storingen werden opgewekt, zó sterk door het aanbrengen van weer
standen te dempen, dat nagenoeg geen straling optrad en de storing dus
verminderde. Deze weerstanden, door de Amerikanen suppressors (=
onderdrukkers) genoemd, waarvan de waarde varieerde tussen 10 000
en 25 000 -cl, werden op de bougies gemonteerd.
Er waren echter bezwaren tegen deze ontstoringswijze, zoals een
minder goede ontsteking door de lage ontsteekspanning, slechtere verbranding tengevolge van een lagere vonktemperatuur en, wat voor de
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autobezitters van direct belang was, een geringere topsnelheid, (soms
10% en meer beneden de oorspronkelijke).
Suppressors werden aanvankelijk in Holland alleen in-zeer moeilijke
storingsgevallen toegepast, als alle normale ontstoringsmiddelen waren
geprobeerd en er desondanks nog storingen aanwezig waren.
Plnlips ging over tot een ontstoringswijze, die de werking van de
motor niet beïnvloedde, een snellere montage mogelijk maakte en een
betere ontstoring tot resultaat had.
Deze ontstoring bestaat uit het aanbrengen van een ontstoringscondensator (C) van 2 pF over de onderbreker, terwijl soms ook nog een
condensator over de accu geplaatst wordt. Verder wordt een conden
sator van 0,5 pF over de dynamo geplaatst.
Het ontvangtoestel is ondergebracht in een metalen kast, die voor
zien is van de hoog nodige ventilatie gaten, terwijl alle noodzakelijk af
neembare delen met behulp van veren een goed contact maken. De
kast is ten slotte goed geleidend met het chassis (massa) verbonden.
De storingen, welke via de accu en de bedrading hiervan (de ene
acculeiding gaat via het bedieningskastje naar het toestel) het toestel
zouden kunnen bereiken, worden bestreden met behulp van een uit
een smoorspoet en een condensator bestaand filter, dat in de ontvanger
is ondergebracht.
\
De storingen, welke door de antenne worden opgevangen, kunnen
door middel van een speciaal filter, deel uitmakend van de ontvangkring, sterk verminderd worden; dit filter vormt een onderdeel van de
ontvanger.
Het spreekt wel vanzelf, dat ook de antenne en de diverse leidingen
de nodige zorg vereisen met betrekking tot de bestrijding der storingen.
Zoals we in § 38 zullen zien, werd de antenne aanvankelijk onder de
wagen en liefst zover mogelijk naar achteren geplaatst. Bij de latere
antennes heeft men het voordeel, dat de antenneleidingen veel korter
zijn en dat ook de afstand tot verschillende storingsbronnen vergroot is.
De verbinding van de antenne met de ontvanger geschiedt met be
hulp van een capaciteitsarme, afgeschermde kabel.
Bezit de ontvanger een microfoonaansluiting en een losse luidspreker,
zoals in toeringcars voorkomt, dan dienen deze leidingen ook in afge
schermde kabel te worden uitgevoerd.
C.

Storingen door het wiélenstelsel en de bestrijding daarvan.

Bij een voortgezet onderzoek naar het ontstaan van soms voorkomende
storingen, bleek, dat deze gezocht moesten worden in het wielenstelsel
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en hun oorzaak vinden in ladingen, die door wrijving worden opgewekt.
Er zijn daarbij een drietal gevallen te onderscheiden.
1.

Bandenstoringen.

Het is gebleken, dat als een auto rijdt op een droge weg, en wel in het
bizonder op een droge asfalt- of betonweg, er storingen optreden, die
van andere oorsprong zijn dan de hiervoor genoemde.
Hier doet zich hetzelfde verschijnsel voor, dat men bij een riemaandrijving bij nieuwe riemen kan constateren, n.1. dat door de wrijving
van de riem over de schijven, de riem een electrische lading krijgt en
men zeer gemakkelijk vonken uit de riem kan trekken. Welnu, ook
banden kunnen door de wrijving op het droge wegdek zulk een lading
verkrijgen en er kunnen tussen band en velg vonkjes overspringen, met
het gevolg, dat storingen optreden.
Door aan de binnenzijde van de band zijn isolerend vermogen sterk
te verminderen, wat kan geschieden door deze van binnen met een
metalen borstel goed te schuieren en met benzine te reinigen, kan men
dit euvel vaak sterk verminderen. Verder kan het geleidend verbinden
van velg en ventiel, of zelfs het verwisselen van wielen, soms een oplos
sing geven.
2.

Asstoringen.

Het wil ook voorkomen, dat bij geheel ontstoorde wagen en bij uit
geschakelde motor, er nog andere storingen optreden. Deze kunnen
soms daardoor verklaard worden, dat bij vaste assen, waarom de
wielen draaien, ook electrische ladingen kunnen optreden, n.1., als
zich tussen as en wiel een dim laagje vet bevindt, dat bij de voortdu
rende wrijving als isolerend laagje functionneert. Wordt dit laagje hier
of daar verbroken, dan treedt vonkvorming op en kunnen af en toe
kraakstoringen optreden. Zorgt men voor een voortdurend contact tus
sen as en wiel, dan zijn ze te voorkomen. Daartoe brengt men een spiraalveer in de stofdoppen van de wielen aan, welke enerzijds tegen deze
en anderzijds tegen de as drukken. Zulke spiralen worden o.a. dooi
jPhilips geleverd.
3.

Remstoringen.

Ook uit de remmen kan de storing soms voortkomen. Het kan zijn,
dat de b.v. met leer bedekte remtrommels, voortdurend wrijven tegen
het tegenover liggende remvlak. Er kunnen dan op het leervlak electri
sche ladingen worden gevormd, welke storingen veroorzaken.
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De belangrijkste storingen bij de auto komen voort uit de vonkontlading
aan de bougies; ook kunnen storingen uit het wielenstelsel voortkomen.
De beste methode om storingsvrije ontvangst te verkrijgen bestaat hierin,
dat de ontvanger in een afgeschermde kast wordt gebouwd, dat de antennetoevoerkabel is afgeschermd, dat de accuvoedingleïding via een ontstoringsfilter wordt ingevoerd en dat over de onderbreker en over de borstels van de
dynamo een condensator wordt geplaatst.
Storingen uit het wielenstelsel worden op verschillende wyze bestreden.

<4.
.

HOOFDSTUK III.
Ontvangantennes.
§ 31. De ontvangantenne in het electromagnetische veld.
A.

De veldsterkte.

Een zender veroorzaakt ter plaatse van de ontvangantenne een electrisch veld, waarvan de waarde theoretisch in eerste benadering is te
bepalen door formule 3 (§ 8) en verder nauwkeurig door meting bepaald
moet worden.
Bevindt men zich dichtbij een zender, die alleen maai een klein gebied
heeft te voorzien (plaatselijke zender), dan kan men zo ongeveer reke
nen op een veldsterkte van 10 mV/m. Voor een omroepzender, die een
land als het onze moet bestrijken, zal men aan de grenzen nog gaarne
tenminste 2 a 3 mV/m hebben, terwijl bij grote-afstandontvangst op
0,1 mV/m gerekend moet kunnen worden.
B. Effectieve antennehoogte.
Gesteld eens, dat de veldsterkte op de plaats ener antenne 1,5 mV/m
is en dat er in de antenne, d.i. tussen aarde en de antennetop, een span
ning van 3 mV wordt opgewekt. Dan zegt men, dat de effectieve antenne
hoogte 3 : 1,5 = 2 m bedraagt. De werkelijke hoogte of lengte zal door
gaans veel groter zijn dan de effectieve. Dit hangt geheel af van de vorm
van de antenne en zijn ligging t.o.v. huizen, metaal constructies, bomen,
enz. Bij de meeste ontvangantennes der luisteraars blijft de effectieve
antennehoogte beneden 1 m, zelfs wanneer de werkelijke lengte 20 m
en meer bedraagt. Volgens metingen in Duitsland van de Rijkspost
aldaar, vond men, dat 85% beneden 1 m blijft en 60% beneden 0,50
m. (zie ook § 32).
C. Absorptie door de antenne.
Indien we de resonantieproef, welke we in I-§ 50 beschreven, doen,
dan zullen de naalden alle een deel van de trillingsenergie, welke de
tot trillen gebrachte naald afgeeft, opnemen; de grootste energie wordt
opgenomen door de naald, welke dezelfde eigen-frequentie bezit en die
daardoor in sterke trilling geraakt.
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Als nu een golf van een zender enkele antennes ontmoet, waarvan één
een eigen-frequentie bezit gelijk aan de frequentie van de draaggolf,
dan zal deze ook meer energie absorberen dan de andere. Dit leidde bij
de vroeger gebruikelijke antennes tot liet beruchte „wegzuigen” (§ 22).
Het kan natuurlijk niet anders of er zal bij de tegenwoordig gebrui
kelijke antennes bij grote opeenhoping als in steden toch nog merkbare
absorptie plaats vinden; trouwens, niet alleen de antennes, maar ook
allerlei buizen, geleidingen, ijzerconstructies, dragen daartoe bij; zo
doende ontstaat de schaduwwerking (§8).
Waarschijnlijk zal door de absorptie door de antennes ener stad de
amplitude der over de stad gaande golven met 5 a 10% verminderd
worden.
D.

Straling door de antenne.

Maar er treedt nog iets anders op. Als we de resonantieproef met twee
stemvorken nemen, dan blijkt, dat de stemvork, welke door resonantie
in trilling komt, geluid voortbrengt, m.a.w. deze straalt. Zo zal nu ook
een, antenne, die afgestemd is op de draaggolffrequeutie, zelf ook gaan
stralen, als zij deze draaggolf ontvangt. De energie, welke de antenne op
neemt, wordt gebruikt om electrische trillingen op te wekken en een
deel van deze energie wordt weer uitgestraald.
De opgewekte golven zijn veel zwakker dan de ontvangen en reiken
derhalve ook niet ver. Vanzelfsprekend zullen zij in de directe omgeving
van de antenne interfereren met de golven van de zender (I-§ 49B).
Dat dit bij de vroeger gebruikelijke afstembare antenne bij droeg tot
vergroting van de onderlinge storing der luisteraars, ligt wel voor de hand
De effectieve antennehoogte van een ontvangantenne wordt bepaald door de
veldsterkte ter plaatse van de antenne te delen door de in de antenne opge
wekte spanning.
Elke ontvangantenne absorbeert een deel van de energie der golven, doch
straalt, ook een deel daarvan weer uit; beide verschijnselen zijn het sterkst, als
de antenne is afgestemd op de draaggolf.

§ 32. De gewone antenne.
In Deel I § 54 werd uiteengezet, dat het verticale deel van de antenne
het deel is, dat de electrische golven uitzendt, terwijl het horizontale
deel aan de antenuekring een grotere capaciteit geeft en dus mede de
eigen-golflengte van de antenne bepaalt.
Bij de ontvangantenne (fig. 63) zou de toestand in het ideale geval
dezelfde zijn; in het verticale deel zouden de aankomende golven
de electrische trillingen verwekken, zodat de sterkte van de signalen

■
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Fig. 63

Electrische golven
treffen een antenne.

zou toenemen met de hoogte. Dit zou zo
zijn, als de electrische golven zich zó over
de aarde verspreidden, dat zij altijd het
verticale deel van de antenne loodrecht
sneden. Door de voortplanting over de aarde
treedt echter richtingswijziging in (fig. 14),
waardoor dit antennedeel meer of minder
schuin gesneden wordt; dit geldt ook voor
het horizontale deel, waarin nu ook span
ningen geïnduceerd worden. Vandaar, dat
in den regel het horizontale deel ook zeer
veel bij draagt tot de ontvangst en men de
lengte hiervan terdege in rekening heeft te
brengen.

Opmerking: Treft een krachtlijn of een spanningslijn een geleider, clan zal
de sterkte van de geïnduceerde spanning afhangen van do hoek, waaronder
de snijding plaats vindt; zij is het grootste als de hoek 90° is en is nul als er
geen snijding plaats vindt, maar de krachtlijn als het ware langs de geleider
glijdt. Bij een hoek tussen 90° en 0° moet men de veldsterkte aangeven
door een vector (I—§ 37), die men ontbindt in de richting loodrecht op en
evenwijdig aan de geleider; het is de eerste ontbondene, die bepaalt hoe groot
de opgewekte spanning zal worden (voor ontbinden van een kracht zie
I—§ 44 C).
De totale lengte (antennelengte) varieert bij de moderne toestellen
tussen 15 en 30 m.
Bij voorkeur neemt men de gewone D-vormige antenne. Men heeft
het horizontale deel wel vervangen door allerlei constructies van b.v.
kippengaas (mand, cylinder, bol), doch deze zijn in de regel veel minder
effectief, omdat de capaciteit van dit stelsel geringer is dan van de hori
zontale draad, die bovendien doorgaans niet onbelangrijk bij draagt tot
de ontvangst, zelfs in zo sterke mate, dat soms alleen het horizontale
deel voor de ontvangst benut wordt (§ 35). Slechts in die gevallen, dat
hoiizontaal uitspannen van een draad niet mogelijk is, moet men zijn
toevlucht nemen tot een afwijkende constructie.
Hoe hoger de antenne boven het dak en boven zijn omgeving wordt
gebracht, hoe groter de ontvangsterkte wordt, m.a.w. de effectieve antennehoogte stijgt daarmede belangrijk. Huizen, bomen, enz., kunnen
op tweeërlei wijze de effectieve antennehoogte benadelen, in de eerste
plaats door de schaduwwerking (§ 8) en in de tweede plaats door capaciteitswerking.
De verticale antennedraad loopt heel dikwijls vlak langs de gevel en
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dan bestaat tussen beide een niet meer te verwaarlozen capaciteit, met
het gevolg, dat de electrische ladingen, via de hier gevormde conden
sator een tweede weg vinden naar de aaide en dus niet langs de
draad via het toestel de aarde bereiken. Dit betekent een zwakkere
ontvangst. Des te ernstiger wordt deze fout, naarmate de draad er dichter
langs loopt en de massa beter geleidend is. Daarom is er vooral voor te
zorgen, dat de antennedraad niet dicht en evenwijdig langs metalen
afvoerbuizen, dakgoten, enz. loopt.
Belangrijk is het nog er op te wijzen, dat de antsnne-invoerdraad liefst
zo kort mogelijk gehouden wordt. Immers, een lange draad binnen in
de woning vergroot de pasgenoemde capaciteit dikwijls heel belangrijk
en verkleint dus de effectieve hoogte. Men verergert deze toestand, als
men de antenne-invoerdraad heel vriendschappelijk laat samenlopen
met de aardleiding, zoals nog te vaak geschiedt.
Opgemerkt moet nog worden, dat deze z.g. parasitaire capaciteit, die
over de gehele antennehoogte en invoerdraad optreedt, des te hinderlijker wordt, naarmate de te ontvangen golven korter zijn. Immers, een
condensator vormt een des te gemakkelijker weg voor de h.f. trillingen,
naarmate de frequentie groter is. Het is uit deze overwegingen, dat men
in de practijk wel uitgaat van de vuistregel, dat de invoerdraad niet
langer mag zijn dan 1 /8e van de te ontvangen golflengte. Wenst men
dus een 20 m zender te ontvangen, dan make men de invoerleiding niet
groter dan 2,5 m.
Ben korte invoerleiding heeft bovendien nog het voordeel, dat het
door een kleiner gebied van de storingsnevel loopt (§ 25B).
Het kan gewenst of noodzakelijk zijn de antenne binnenshuis te houden.
Op grond van de afschermende werking van de huizen, zal een dergel.jki binnenantenne altijd veel kleinere spanningen op het toestel geven
dan een buitenantenne, terwijl de kans op storingen, omdat deze zich
d.kwijls geheel in de storingsnevel bevindt (§ 23), veel groter is.
Binnenautennes hebben vaak, zelfs in de gunstigste omstandigheden,
een effectieve hoogte, die niet groter is dan 30 tot 50 cm. Deze is dus heel
wat kleiner dan bij een buiten antenne. Dat men er bij de moderne toe
stellen zo weinig van merkt of men het toestel op een grote of kleine an
tenne aansluit, komt door de grote gevoeligheid (I § 96) en door de zeei
werkzame automatische sterkteregeling van de ontvanger. Toch be
merkt men, dat de storingen bij de binnenantenne sterker zullen zijn,
dan bij de buitenantenne, omdat de storingsfactor (§ 23) nu groter is.
Bij auto-radio’s heeft men vaak een effectieve antennehoogte van slechts
ca. 5 cm.
Zeer belangrijk is, dat alle antenneverbindingen d.w.z. gerekend van
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het uiterste einde boven op het dak tot in de aarde, met de meeste zorg
worden uitgevoerd en de overgangsweerstanden zo klein mogelijk zijn
(§ 25). Derhalve moeten alle verbindingen gesoldeerd worden of door
geschroefde klemmen worden verkregen.
Gewoonlijk geschiedt de aardverbinding aan de waterleiding. Nog
betere verbinding verkrijgt men, als men b.v. een „copperweld” aardelectrode (d.i. een stalen staaf met een roodkoperen mantel) tot in het
grondwater drijft en een soliede schroefverbinding maakt.
Zowel het verticale, als het horizontale deel van een ontvangantenne is van
betekenis voor de sterkte der ontvangst.
Een buitenantenne heeft gewoonlijk niet alleen een grotere effectieve antennehoogte dan een binnenantenne, maar staat gewoonlyk ook veel minder bloot
aan netstoringen, daar laatstgenoemde zich dikwijls geheel in de storingsnevol
bevindt.

§ 33. De Netantenne.
Ken tiental jaren terug bracht Philips enige ontvangers op de markt,
waarbij men na het verwijderen van de gewone antenne toch nog een
zeer goede ontvangst had. Daarbij werd het electrische net, waarop de
ontvanger was aangesloten, gebruikt als antenne, waarom men spreekt
van een netantenne.
Het spreekt wel vanzelf, dat men dan de h.f. kring van het toestel
maar niet direct aan het net kan verbinden. Daartoe is in die verbinding
een condensator aangebracht, die de in het net opgevangen h.f. trillingen
capacitief overdraagt op de h.f. kring.
Op het eerste gezicht doet het wel wat vreemd aan, dat het net als
antenne werkt. In het algemeen zullen in de aders van de grondkabels
met hun loodmantel en ijzeren omwikkeling en in de buisleidingen, welke
in een gesloten ijzeren blussysteem zijn aangebracht, slechts uiterst ge
ringe inductiespauningen door de radiogolven worden opgewekt, al
speelt natuurlijk de grote uitgebreidheid wel een rol. Vrij gespannen lei
dingen en snoeren worden daarentegen sterk geïnduceerd en men heeft
daarbij te denken aan de honderden meters, die als zodanig aan het elec
trische net zijn verbonden en totaal een behoorlijke antenne vormen.
Nu is er echter het bezwaar, dat de in het net optredende zendertrillingen, die men in het ontvangtoestel wenst, in de grote capaciteit, die
tussen de primaire wikkeling van de voedingstransformator en de aarde
bestaat, een soort kortsluitweg vinden, zodat heel weinig energie op de
antennespoel zou komen. Daarom plaatst men twee h.f. smoorspoelen
in de beide toevoerleidingen (II- fig. 147). Bij latere, verbeterde con
structies van de voedingstransformator is deze maatregel overbodig
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(II- fig. 211). Br is nog een ander bezwaar en wel dit, dat de grote hoe
veelheid netstoringen ook de antenne zullen bereiken, zodat dan ook de
ontvangst meer gestoord is, althans in steden, dan op een buitenantenne,
ja, zelfs dan op een binnenantenne. Overigens heeft men het grote voor
deel, dat men klaar is met de aansluiting van de ontvanger, als men
maar een wandcontactdoos van het net heeft.
Bij de netantenne worden de in het sterkstrooranet opgewekte radiotrillingen
via een condensator op de antenneklem van de ontvanger gebracht.
Tegenover het voordeel vaji de gemakkelijke aansluitmogelijkheid, staat —
vooral in de grote steden — de grote kans op hinder door netstoringen.

§ 34. Principe van de storingsvrije antenne.
In vele gevallen zal men, als men niet over een storingzoekapparaat
beschikt, de storingsbron(nen) niet gemakkelijk kunnen vinden, vooral
in een stad, waar men met zovele bewoners rekening heeft te houden.
Behalve de aldaar vaak voorkomende tramstoringen, blijven, zelfs al
heeft men in de naaste omtrek de storingen zoveel mogelijk opgeheven,
toch nog kleine resten over, die tezamen de storingsnevel vormen.
Nu kan in enkele gevallen een netfilter
Zenderaolven
hulp bieden, doch in het algemeen zal
men de bestrijding in de bouw van de an
tenne moeten zoeken. Daarbij moet ge
streefd worden om de storingsfactor (§ 23)
zo klein mogelijk te maken, m.a.w. de stoorspanning, die op het toestel komt, moet zeer
%
klein zijn t.o.v. de te ontvangen signaalspanning (zo mogelijk kleiner dan 0,001
deel daarvan). In de allereerste plaats moet
de stoorspanning klein gemaakt worden.
Dit bereikt men door de antenne over het
b
a
deel, dat deze door de storingsnevel loopt,
Fig. 64
met een geleidende mantel te omgeven,
Antenne in storingsveld
a. een enkel draad als
zodat de antenne tegen de invloed der
antenne,
storingen wordt afgeschermd (fig. 64). Nu
b. een draad omgeven door
is de hoogte van de storingsnevel, in het
metaalmantel in een sto
algemeen genomen wel ongeveer gelijk te
ringsnevel.
stellen aan de hoogte der huizen, m.a.w.
vele uit de huizen voortkomende storingen zijn binnen de huizen het
meest hinderlijk. Op straat zijn het de trams, de auto’s en dergelijke,
die daar de storingsnevel hoofdzakelijk vormen en ook tot op huishoogte de grootste intensiteit bezitten.

H
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We willen nu nagaan hoe de storingsvrije antenne werkt.
In fig. 64a stelt AB een geleidende draad voor, die met de aarde ver
bonden is. Elke zendergolf of storing, die deze draad treft, zal daarin
een overeenkomstige spanning induceren. Gesteld, dat de storingsnevel
boven de hoogte P een te verwaarlozen sterkte bezit, dan zullen over
het deel BP van de draad (antenne) de stoorspanningen worden opge
wekt. Laten we nu de rechte draad in het hart van een metalen buis lopen
(fig. 64b), dan zullen de storingen in de metalen buis stoorspanningen
opwekken; de storingen kunnen niet tot de draad doordringen, m.a.w,
de draad is door de buis tegen de storingen afgeschermd. Maar niet al
leen tegen de storingen, ook tegen de zendergolven. Alleen het vrije einde
boven de buis kan deze nog opvangen. In principe hebben we hier de
storingsvrije antenne. Maar hoe voert men die uit ? Men maakt gebruik
van een loodkabel. Zou men eventueel een loodkabel gebruiken, zoals
in de electrotechniek gebruikt wordt, dan zou men niet veel succes heb
ben. Men moet wel in het oog houden, dat tussen de buis en de draad
in fig. 64b een kleine capaciteit bestaat, m.a.w. zij vormen een conden
sator. En nu vormt een condensator altijd een gemakkelijke weg voor
h.f. trillingen. Er zullen dus toch wel zeer zwakke h.f. trillingen, veroor
zaakt door de storingen, over de draad lopen en omgekeerd zullen in de
draad opgewekte trillingen een tweede weg, n.1. over de buis, lopen. Dit
wordt erger, naarmate draad en mantel dichter bij elkaar komen en het
geheel langer is. Op grond hiervan is men genoodzaakt speciaal voor dit
doel geconstrueerde loodkabel, de. z.g.capaciteitsarme kabel te gebrui
ken (fig. 65).
Het zeer dunne, van een isolerend laagje voorziene, antennedraadje
c b a is omgeven door een bundel stren1
|
11 [ I gen van geprepareerd papier; daar
omheen ligt een gummimantel en
daaromheen een metalen draadomFig. 65
vlechting, die aan aarde vei bonden
Storingsvrije antenne.
wordt. Het geheel is nog omgeven
a. geëmailleerd koperen ader.
door twee gummimantels, zodat de
b. papierisolatie.
c. speciaal isolatiemateriaal.
metaalmantel zeer goed tegen weers
d. gevlochten koperen mantel.
invloeden en mechanische beschadie. buitenlaag van speciaal materiaal.
ging is beveiligd. Door de grote af
stand tussen draad en metaalmantel en de zeer luchtige papier isolatie
is een zeer kleine capaciteit verkregen. Het is een gelukkige omstandigheid, dat de zenderveldsterkte toeneemt, als men verder boven de
huizen komt, zodat het bovenste deel van de antenne het meest effec
tieve deel is. Ten gevolge van de afscherming en de capaciteit van de
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kabel, ondergaat de ontvangen zendertrilling in de regel een goed
In fig. 66 hebben we schematisch
waarneembare verzwakking.
aangegeven hoe een dergelijke af
geschermde antenne in principe is
uitgevoerd. Men laat de kabel liefst
zo hoog mogelijk lopen om de grootst
mogelijke zekerheid te hebben boven
de storingsnevel uit te komen. De man
tel moet met de aarde verbonden zijn
en zonder onderbreking doorlopen.
Natuurlijk moet een antenneveiligheid
worden geplaatst (§ 23); daarbij moet
er voor gezorgd worden, dat de afscher
ming tot in de veiligheid doorloopt en
goed waterdicht is afgesloten. Men is
Principe van een storingsvrije voor de ontvangst der zenders vaak
antenne, waarbij de verticale alleen aangewezen op de horizontale
draad uit capaciteitsarmc kabel draad, hoewel dit geen noodzakelijkbestaat, welke door de storings- heid is (fig. 66).
nevel loopt.
In het bizon der moeten we er hier
nog eens op wijzen, dat het gebruik van lange aardleidingen — zoals
gestippeld in fig. 66 aangegeven — uit den boze zijn. Immers, in deze
draad worden door de storingen ook trillingen opgewekt en deze be
perken zich niet alleen tot de aarddraad, maar planten zich over de
gehele antenne voort, zodat ze toch ook nog door het toestel gaan.
Om storingsvrije ontvangst te verkrijgen met behulp van een antenne moet
het signaal-ontvangende deel zover mogelijk buiten de storingsnevel worden
gebracht, en moet het verticale deel grotendeels met behulp van eapaciteitsarme
kabel door de storingsnevel naar de ontvanger gevoerd worden, opdat de ver
houding van stoorspanning en signaalspanning zo klein mogelijk is.
§ 35. Philips storingsvrije „Philistatic” antenne.
Philips’ Laboratorium heeft de laatste jaren voor de oorlog tal van
onderzoekingen gedaan inzake storingsvrije ontvangst en is daarbij ge
komen tot enkele antenneconstructies, die we hieronder bespreken.
A.

De }}Phïlistatic,} V-antenne (type 7323).

Het eigenlijke ontvangende deel bestaat uit twee in V-vorm (fig. 67)
uitgespannen horizontale draden, elk 10 m lang, waarbij de einden van
de V ten minste 1 m van elkaar verwijderd moeten zijn.
Door deze V-vorm krijgt men bij betrekkelijk geringe lengte een grote
Radio'ontvangst III 8
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capaciteit. Dit is belangrijk, want uit
theoretische beschouwingen volgt, dat.
N
--------J
N
naarmate deze capaciteit groter is
\
t.o.v. de kabelcapaciteit (d.i. de capa
§
V' '"C"'
citeit tussen antennedraad en kabelt-r6?
Volgheid
. Antennemantel), de spanning op de klemmen
<P2
S
■ transformator
(7324)
\°
van het ontvangtoestel groter is.
Men tracht nu in de eerste plaats
deze kabelcapaciteit zo klein mogelijk
Ontvanger te houden en kiest daartoe zo dun mo-------- gelijke draad (tot ca. 0,25 mm) en een
zo dik mogelijke isolatie (fig. 65). De
Fig. 67
lengte van de kabel kiest men ook
Philips „Philistatic” V-antenne
liefst zo kort mogelijk, doch in de
(type 7323) voor ontvangst van allereerste plaats i?ioet die zeer beslist
lange-, midden- en korte golven.
boven de storingsnevel uitkomen en
kan daardoor wel eens een lengte van b.v. 40 m
bereiken. Daardoor wordt dan de kabelcapaciteit
Antennestaaf
betrekkelijk groot, althans t.o.v. de antenne-ILS
'•0
capaciteit, en werkt verzwakkend op de span
ning, die op de klemmen van de ontvanger
Wigheiü
(7321) £
terecht komt. Men komt uit deze moeilijkheid
door een h.f. transformator boven aan de kabel
KoppehPus met
I antenne-transf.
te plaatsen. De primaire wikkeling P (fig. 67b)
I —rBevesfig/ngsDuis
hiervan
wordt tussen de antennedraad en aarde
£
en
de
secundaire
S tussen aarde en kerndraad
lif*«3
van de kabel gelegd. Het enigszins verwonderlijke
hierbij is, dat deze transformator niet omhoog,
■Cap.-arme kapel
maar omlaag transformeert. Is de wikkelingsverOntvanger
houding als n : 1, dan wordt weliswaar de span
ning, die door de antenne geleverd wordt, n X
verkleind, maar uit een hier niet te geven bescliouFig. 68
Philips „Philistatic” wing volgt, dat de kabelcapaciteit, die parallel op
(type de secundaire geschakeld staat, daarbij schijnbaar
staafantenne
7314) voor ontvan- n2 maal zo klein wordt, zodat die invloed sterk
gen van lange-, mid vermindert en men toch nog winst kan boeken,
den- en korte golven.
die zelfs belangrijk kan zijn, als de kabelcapa
citeit groot t.o.v. van de antemiecapaciteit wordt. Nu is deze scha
keling goed bruikbaar voor golven van 200 m en langer. Voor korte gol
ven geeft de transformator geen voordeel en zou zelfs gemist kunnen
worden. Om nu ook een goede werking op korte golven te verkrijgen.
10m
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is een condensator C aangebracht, die voor deze golven als een kortslui
ting van de transformator werkt. Op deze wijze heeft men een storings
vrije antenne voor golven van 10 tot 2000 m verkregen. Op een derge
lijke antenne kunnen zelfs 6 ontvangers worden aangesloten; dan moet
bij kortegolfontvangst elke ontvanger door middel van een seriecondensator van 200 pF, die voor dit doel door Philips geleverd wordt, aan
de antenne verbonden worden, om geen last te hebben van onderlinge
storing.
B.

Philips „Phïlistatic” staafantenne (type 7314).

Deze antenne (fig. 08) onderscheidt zich in wezen niet van de voor
gaande en is dus voor hetzelfde doel te gebruiken. Alleen heeft men nu
een verticale antenne verkregen door een staaf van 3,5 m lengte te ge
bruiken, die rust in een koppellichaam, dat gedragen wordt door een
buis van 2 tot 4 m lengte, die tegeii gevel of schoorsteen wordt bevestigd.
Vanaf het koppellichaam, waarin weer de transformator en condensator
zijn ondergebracht, en waaraan ook de antenneveiligheid is bevestigd,
loopt de éénaderige capaciteitsarme kabel naar het radiotoestel.
Aan deze antenne kunnen ten hoogste 4 ontvangers worden aange
sloten, waarbij dezelfde maatregelen zijn te nemen als bij type 7323.
Het voordeel van deze antenne boven de voorgaande is, dat deze
constructief eenvoudiger is en uit een oogpunt van aestetica aan hogere
eisen voldoet.
Opmerking: Behalve deze twee typen ,,Philistatic”-antenne3 zijn er destijds
nog twee andere geconstrueerd, n.1. type 7320 voor korte golven (10—50 m)
en type 7313 voor alle golven (10—2000 m). Dit zijn de z.g. dipool-antennes.
Men maakt hierbij feitelijk gebruik van twee antennes, waarvan de horizon
tale draden (elk 10 m lang) in eikaars verlengde liggen en de twee verticale
draden als een twee-aderige capaciteitsarme kabel naar beneden worden
gevoerd. Deze twee draden eindigen in een transformatortje, dat in de aansluitdoos op de ontvanger wordt aangebracht. De transformator is zo uit
gevoerd, dat de door de twee draden aangevoerde storingen elkaar tegen
werken en dus sterk verzwakt worden.
De typen 7323 en 7311 zijn verreweg de meest gebruikelijke.
Philips „Philistatic” antennes hebben ten doel om aan de in § 84 gestelde
voorwaarden te voldoen en zijn bij een grote lengte van het verticale antennedeel voorzien van een h.f. transformator, welke de antennespanning verlaagt
ten einde daardoor de invloed van do altijd nadelig werkende kabelcapaciteit
te verminderen.
§ 36. Philips Centraal Antennesvsteem „Antennephll”.
Bij de bouw van huizenblokken wil men steeds meer vermijden, dat
elke bewoner een antenne laat aanleggen, wat niet alleen uit aesthe-

i

116
tische, maar ook uit practische overwegingen van belang is, gezien de
vele klachten over ontsiering en beschadiging van de gebouwen. Toch
wil men de bewoners de mogelijkheid bieden zelf een radio-ontvanger
te gebruiken en hen niet dwingen een aansluiting op een radiocentrale
te nemen.
Philips heeft nu een centraal antennesysteem uitgewerkt, dat als
volgt is samengesteld :
Op een gebouw, b.v. een huizenblok (fig. 69) wordt voldoende boven
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Fig 69

Philips Centraal Antennesysteem „Antenneplül”,
waarop maximaal 50 ontvangers kunnen worden
aangesloten; als op F weer een versterker C wordt
aangesloten, kunnen nog eens maximaal 50 ontvan
gers bediend worden.
de storingsnevel een aan de uiteinden goed geïsoleerde antennedraad A
gespannen. Hieraan is door middel van een speciale, waterdichte eindaansluiting een éénaderige capaciteitsarme kabel verbonden, welke naar
een antenneveiligheid gaat. Deze is door een stevige, blanke draad met
zo weinig mogelijk bochten aan een, in de grond gedreven, koperen buis
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van ca. 4 m lengte verbonden. Eenzelfde éénaderige kabel gaat van de
veiligheid naar een hoogfrequentieversterker („Antennephil”) C. Deze
plaatst men liefst zo dicht mogelijk bij de antenne-invoer en zeker niet
op grotere afstand dan 10 m. De versterker wordt door het electriciteitsuet via een schakelklok D gevoed. Van C loopt de distributiekabel
(een éénaderige, capaciteitsarme kabel) naar de verschillende vertrek
ken, waarin men een aansluiting wenst.
Er kunnen in totaal 50 ontvangers worden aangesloten, terwijl de
kabel een totale lengte van ten hoogste 400 m mag hebben.
Om een ontvanger aan te kunnen sluiten, is een aansluitdoos E met
twee contacten aangebracht. Het ene is verbonden aan de wand van
de doos, die met de mantel van de kabel geaard is. Het andere is via een
condensator en weerstand aan de kern van de kabel verbonden; deze
zijn nodig om de invloed, die de kabel op de afstemming van het toestel
heeft, weer te niet te doen, zodat de ontvangers elkaar onderling niet
beïnvloeden en deze dus onafhankelijk van elkaar zijn. Aan het einde
van de kabel komt nog een aansluiteinddoos F van afwijkende con
structie. Hier eindigt namelijk de kabel in een weerstand, die met de
aarde verbonden is en die er voor zorgt, dat de spanningen zoveel moge
lijk gelijk over de gehele lengte van de kabel verdeeld worden en de
laatste ontvangers niet achter staan bij de eerste. Zoals uit de figuren
blijkt, is de mantel op verschillende plaatsen geaard. Elk ontvang
toestel H wordt met een speciaal snoer van maximaal 1 m lengte aan
gesloten.
Gesteld, dat in de antenne trillingen geïnduceerd worden door 20 ver
schillende zenders, dan worden alle trillingen van die 20 zenders ver
sterkt en op de aansluitdozen ter beschikking gesteld. Schakelt iemand
nu zijn ontvanger in, dan kan hij als gewoon zijn keuze doen uit deze
20 zenders. Dat hier een versterking in de antenne nodig is, spreekt wel
vanzelf, omdat bij volle belasting van de distributiekabel 50 ontvangers
een voldoend sterke trilling moeten ontvangen. Verder brengt natuur
lijk de vrij lange kabel ook verliezen mee.
De versterker is samengesteld uit twee afzonderlijke versterkers en
wel één voor lange- en middengolven en één voor de korte golven.
Zodoende kan men zenders van 20 tot 2000 m ontvangen. Men kan
inplaats van één distributiekabel er ook twee toepassen, één voor korte en
één voor midden- en lange golven. Elke kabel mag dan ten hoogste 250 m
lang zijn.
Wenst men alleen lange- en middengolven te ontvangen, dan kan men
een kabel van max. 2000 m lengte toepassen. Blijken er meer dan 50 aan
sluitingen nodig te zijn, dan kan men b.v. op de doos F weer een ver
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sterker aansluiten, waarop dan weer 50 aansluitingen mogelijk zijn.
Philips Centraal Antenne Systeem „Antennephil” maakt het mogelijk om b.v.
in huizenblokken, hotels, pensions en dergelijke zeer vele ontvangers op één an
tenne aan te sluiten, zonder dat ze elkaar ook maar op enige wijze onderling
storen, terwyl een storingsvrije ontvangst mogelijk is.

§ 37. Raamantennes.
A.

Tweeërlei velden en antennes.

Onder de antennes neemt de raamantenne een bizondere plaats in.
Jeze geeft ons aanleiding om nog iets te zeggen over het electrisch- en
magnetisch veld der electromagnetische golven (§3). Bij de tot nog toe
beschouwde antennes gingen we er van uit, dat tussen de uiteinden een
meer of minder grote capaciteit bestaat, welke onontbeerlijk is. We
kunnen ze daarom capacitieve antennes noemen.
Wij zagen in § 3, dat, bij het gebruik van een dergelijke zendantenne,
electromagnetische golven ontstaan en we merkten op, dat er een mag
netisch- en een electrisch veld optreedt, welke loodrecht op elkaar staan
en op voldoend grote afstand in fase zijn. Tussen de veldsterkten dezer
velden bestaat onder die omstandigheid een bepaalde verhouding, n.1.
deze, dat de electrische veldsterkte 120 n (ca. 380) maal zo groot
is als de magnetische, als we de eerste in A/m en de tweede in V/m
uitdrukken.
Deze verhouding verandert, als men dicht tot de zendantenne nadert.
Is men b.v. tot op 0,01 van de golflengte van deze gekomen, dan is de
verhouding ca. 16 maal zo groot geworden (nauwkeurig ^ : 2. n.r),
zodat de electrische veldsterkte rond 6000 maal zo groot is als de magne
tische. Brengt men derhalve een gewone, d.i. een capacitieve ontvangantenne, die uit de aard van zijn constructie aangewezen is op de
invloed van het electrische veld, in een electromagnetisch veld van
genoemde zendantenne, dan zijn voor deze de ontvaugomstandiglieden,
zowel op grote afstand als dichtbij, gunstig te noemen.
In het algemeen kan men zeggen, althans in het theoretische geval,
waarin we afzien van allerlei storende invloeden, dat de opgewekte span
ning in een capacitieve ontvangantenue evenredig is met de electrische
veldsterkte en de hoogte van de antenne.
Bepalen we ons nu tot een ander soort antenne. Gesteld eens, dat we
ergens in de vrije ruimte een grote ringvormige geleider opstelden,
waarin we electrische trillingen deden ontstaan. Er zouden dan ook olectromagnetische golven worden uitgestraald, zodat er weer een electrisch
en een magnetisch T_eld ontstonden, die loodrecht op elkaar stonden en
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op voldoend grote afstand van de zender weer in fase waren. Ook bij deze
zou dezelfde verhouding tussen electrische en magnetische veldsterkte
(ca. 380) bestaan. Een onderzoeker zal derhalve nooit kunnen vaststellen
wat voor type de stralende antenne is en bij gelijke veldsterkte zou een
gegeven ontvangantenne hetzelfde resultaat opleveren. Zou men echter
met een gewone, capacitieve ontvangantenne zeer dicht tot de zender
naderen, dan zou een belangrijk verschil te merken zijn. Op zeer korte
afstand van de zender, b.v. op 0,01 van de golflengte, zou nu de ver
houding van electrische en magnetische veldsterkte niet ca. 16 maal
zo groot, maar 16 maal zo klein zijn, dus 380 : 16 = 24, blijken te zijn.
Het magnetische veld heeft hier dus relatief veel meer invloed dan bij
de capacitieve zendantenne.
Nu kan men zeggen: wat hebben we aan deze wetenschap, omdat
zulke zenders hoogst zeldzaam zijn. Inderdaad is dit zo, doch we hebben
die wetenschap nodig voor een latere beschouwing (zie G).
Er rijst intussen een andere vraag: als we gezien hebben, dat we met
een ringvormige geleider kunnen zenden, kunnen we dan ook met een
ringvormige geleider ontvangen ? Zeker, als we in het electromagnetische
veld van een zender een bijna gesloten ring brengen, dan zal tussen de
eindpunten daarvan een spanning worden opgewekt, maar het is niet
onverschillig hoe we die geleider plaatsen. We blijken nu aangewezen
te zijn op het magnetische veld der golven en het blijkt, dat hoe meer
magnetische krachtlijnen door het vlak van de winding gaan, of, zoals
men zegt: hoe meer krachtlijnen door de winding omslotenworden, des
te hoger is de opgewekte spanning (zie onder B). Men heeft nu een
inductieve ontvangantenne.
Nemen we aan, dat magnetische krachtlijnen van een zender over de
aarde scheren (fig. 8), dan zullen, als men de winding horizontaal houdt,
daardoor geen krachtlijnen omsloten worden en er wordt geen span
ning in deze geïnduceerd. Houdt men de winding zo, dat het vlak van
de winding loodrecht op de voortplantingsrichting staat, dan is het
resultaat hetzelfde; wel ontstaat een spanning, als men de winding,
om een verticale as gedraaid, in een andere stand brengt (zie B).
Het spreekt vanzelf, dat, als men nu met zo’n inductieve antenne dicht
bij een ringvormige zendantenne komt, daarin sterke spanningen
worden opgewekt. De grootte van de in het algemeen in een inductieve
antenne opgewekte spanning is evenredig met de magnetische veld
sterkte, met de grootte van het windingsoppervlak en met de frequentie
der trillingen, zodat men door vergroten van het windingsoppervlak iets
wint, terwijl de spanning door een kortegolfzender, van gelijke sterkte
als de middengolf zender opgewekt, belangrijk groter kan zijn.
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B.

Hoe een wisselspanning in een winding ontstaat.

We willen nu nagaan hoe groot de inductie in alle vier delen van een
rechthoekige winding is, waarvan het vlak loodrecht op de voortplan tingsrichting staat (fig. 70a). We hebben hierin de sinusvormige mag
netische veldsterkteveran
■besloten winding
dering voorgesteld door
horizontaal liggende sinus
lij nen en moeten ons voor
stellen, dat deze van links
Voortptantingsrlchling
naar rechts verschuiven. In
Ê
de getekende stand is ter
plaatse van AB en CD de
A j*,e' o
veldsterkte p resp. q. Het
e?;r Gesloten winding
komt er nu op aan in welke
mate p en q veranderen bij
Voortplantingsrichting
een kleine verschuiving. Die
i
b
veranderingen bepalen de
grootte van de in AB en
Fig. 70
CD opgewekte spanningen
Electromagnetische golven induceren een
ex en e2. In fig. 70a zijn ex
winding:
en e2 zeer klein en zullen,
a. als deze loodrecht op de voortplantingsrichting staan, worden in AB en DC
als de punten O door AB
even grote spanningen geïnduceerd; ze
en GD gaan, het grootst
heffen elkaar op (p = q en ex = eo).
zijn, daar dan de verande
b. als men de winding 90° draait, veranringen het grootst zijn; ze
ren p en q niet even veel; er ontstaat
een spanning (e± X en).
heffen elkaar echter telkens
op, daar ze even groot en
gelijkgericht zijn. In de zijden AD en BC kan geen spanning worden
opgewekt, omdat de magnetische krachtlijnen deze niet snijden, maar
er langs scheren, zodat het resultaat is, dat de som van alle span
ningen in de winding nul is en er dus geen stroom optreedt.
Int het geval van fig. 70b staat het vlak van de winding evenwijdig
op de voortplantingsrichting, zodat deze dus een maximum van kracht
lijnen kan omsluiten. In AD en BC wordt weer geen spanning opge
wekt; in AB ontstaat nu een spanning ex en in CD e2\ omdat de veldsterkt^verandering in CD tegengesteld is aan die in, AB, ontstaat er
een spanning ex-\-e2 en een stroom in de winding, die van ogenblik tot
ogenblik in grootte verandert.
Zou men de winding in een stand draaien tussen de beide van fig. 70
a en b in, dan zal de opgewekte stroom altijd kleiner zijn dan in fig.
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70b m.a.w. in deze laatste stand wordt derhalve de grootste stroom
opgewekt.
We willen nu aantonen, dat door het sinusvormig veranderend magne
tisch veld in de winding, geplaatst als in fig. 70b, een sinus vormige
wisselspanning ontstaat. Daartoe denken we ons de winding op ver
schillende plaatsen t.o.v. de golf geplaatst en t.o.v. deze een stukje A s
verschoven (fig. 71). In elke stand
—Inducerende golf
gaat men nu na hoe groot de veld
-("»—Veldsterk te verandering
?5.
sterkteveranderingen , dus van p en q,
zij n.Tengevolge daarvan zullen even
redige spanningen ex en e2 ontstaan.
Gesloten winding i
'Se&, 'Xï :
:0 ; ;_;
ecf', O
Het verschil of de som hiervan geeft
de spanning, die de stroom doet
t
ontstaan. Spanning en stroom blij
Jc
i
1 BiResulterende wisselspanning
ken
een sinusvormig verloop te
y- - 1 in de gesloten winding
hebben, zoals door de onderste golf
■'L
lijn is aangegeven. Door deze be
Fig. 71
schouwing zien we ook direct in,
In een winding opgewekte
dat de grootste spanningen zullen
wisselspanning.
Door een winding in verschillende
worden opgewekt, als de afstand der
standen t.o.v. een golf te tekenen,
beide verticale draden een halve
kan men nagaan dat in de winding
golflengte zou zijn; immers, op het
een
resulterende
wisselspanning
ogenblik, dat dan b.v. in AB de
moet ontstaan, als deze zich bevindt
giootste e.m.k. naar beneden zou
in een sinusvormig veranderend
electromagnetisch veld.
werken, zou in CD de grootste
e.m.k. naar boven werken, en omgekeerd (zie gestreepte rechthoek).
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C.

Effectieve antennéhoogte bij een rciamantenne.

De raamantenne is in wezen niets anders dan de hier besproken in
ductieve antenne. Doorgaans bestaat deze uit een isolerend raam, waarop
een aantal windingen zijn aangebracht. Bedraagt dit aantal b.v. 15, dan
heeft men te doen met 15 in serie geschakelde windingen, zodat de op
gewekte spanning 15 maal zo groot wordt; de stroomsterkte wordt
daarentegen belangrijk kleiner; ten eerste wordt de ohmse weerstand
ook 15 maal zo groot en ten tweede neemt de zelfinductie, dus ook de
inductieve weerstand, met het kwadraat van het aantal windingen toe.
Gewoonlijk maakt men de zijden van het raam 40 tot 60 cm, hetgeen
derhalve maar een klein deel der gebruikelijke golflengte is, zodat men
belangrijk onder het theoretisch maximaal bereikbare blijft.
Hoewel de raamantenne niet op zijn hoogte is aangewezen wat betreft
het opvangend vermogen, gebruikt men hier toch ook het begrip effec-
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tieve antennehoogte. Deze is altijd belangrijk kleiner dan van de gebrui
kelijke capacitieve antenne. In de gunstigste antennestand (fig. 70b) is
deze bepaald door:
2 . n.n .F .
Effectieve antennehoogte'. h
------ j----- (cm). . . ■ (4)
waarin n het aantal windingen, F het oppervlak van het raam in m2
en ^ de golflengte in m voorstelt, zodat dus de effectieve hoogte direct
afhangt van de golflengte, hetgeen ons in verband met het onder B ge
zegde, niet verwondert.
Voor een raam van 20 windingen met zijden van 50 cm is, bij een golf
lengte van 200 m, de effectieve hoogte: h = 6,28 X 20 x 0,25 : 200 =
0,156 m = 15,6 cm.
Vermenigvuldigt men de effectieve antennehoogte met de veld
sterkte, dan vindt men de opgewekte spanning (§ 31). Was de veld
sterkte b.v. 3 mV/m, dan is de spanning in dit voorbeeld 0,156 x 3 =
0,468 mV, terwijl een buitenantenne met 1 m effectieve hoogte 3 mV
zou opleveren.
D.

Richtinggevoeligheid en richteffect.

Zoals we hiervoor reeds opmerkten, is de opgewekte spanning afhanke
lijk van de stand van het raam t.o.v. de voortplantingsrichting der te
ontvangen golven. Bij maximale spanning, dus bij de sterkste ont
vangst, wijst het raam de richting van de zender aan. Men zegt daarom
dat de raamantenne richtinggevoeligheid of richteffect bezit. Draait men
het raam tussen twee uiterste standen, dan verandert de ontvaugsterkte met de stand. Doordat dus het raam gebruikt kan worden als
richtingzoeker, is het van buitengewone waarde voor zee- en luchtvaart,
en wordt gebruikt voor radiopeilingen. Men denke zich, om een voor
beeld uit de scheepvaart te noemen, een schip, dat seinen uitzendt. Als
deze seinen door twee ontvangstations (peilstations) op raamantennes
worden opgevangen, terwijl beide stations in verschillende richtingen
liggen, dan kan door het vaststellen dezer richtingen (aangegeven door
de raamantenne in elk der stations), worden nagegaan, op welke geogra
fische lengte en -breedte het schip zich bevindt. Omgekeerd kan een schip
of vliegtuig zelf ook peilingen doen, als het een raamantenne bezit; men
heeft dan na te gaan, in welke richting twee zendende stations, ten op
zichte van het schip of vliegtuig liggen.
De hierbij gebruikelijke peilramen en peiliurichtingen zijn tot een
grote hoogte geperfectionneerd, teneinde de grootst mogelijke richting
gevoeligheid te verkrijgen. De bespreking hiervan moeten we hier achter
wege laten.

.
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E.

Antenne-effect.

Intussen blijkt in de practijk, dat het ideaal der richtinggevoeligheid
vaak niet optreedt, m.a.w. als we geen ontvangst zouden verwachten
is er toch nog ontvangst, m.a.w. het minimum is niet nul.
Dit komt, doordat we lang niet altijd te doen hebben met het ideale
geval, dat het raam zich volkomen vrij in de ruimte bevindt. Is b.v.
een der einden van het raam rechtstreeks of via enige capaciteit met
de aarde gekoppeld, dan gedraagt het zich ook nog als een capacitieve
antenne en het gevolg zal zijn, dat het electrische veld van de zender
te allen tijde daarop blijft werken en dus spanningen opwekt. Men noemt
dit het ,,antenne-effect” en dit zal des te sterker zijn, naarmate het raam
groter is en hoger is opgesteld, d.w.z. zich in een sterker veld bevindt;
bovendien wordt het groter, naarmate de zelfinductie van het raam gro
ter is (deze is evenredig met het kwadraat van het aantal windingen).
Het antenne-effect neemt verder nog toe met de veldsterkte en is bij
een gegeven verhouding tussen electrische- en magnetische veldsterkte,
zoals op voldoend grote afstand van de zender het geval is, evenredig
met de frequentie; bij een tweemaal zo kleine golflengte heeft men dus
een tweemaal zo sterk antenne-effect.
F.

De raamantenne in gebruik.

Menige toestelbezitter komt soms in de verleiding zijn capacitieve
antenne te vervangen door een raamantenne, hetgeen lang niet altijd
de resultaten geeft, die men verwacht; ten eerste doordat doorgaans de
effectieve antennehoogte veel kleiner
is, ten tweede doordat het antenne-effect
een rol speelt. Men moet n.1. bedenken,
dat in een schakeling als in fig. 72 het
ene einde van het raam aan de metalen
kast van de ontvanger ligt, die t.o.v.
de aarde nog een behoorlijke capaciteit
kan bezitten.
Om de capaciteit van het raam t.o.v.
de aarde en dus ook het antenne-effect
te verkleinen, wordt het raam gewoon■° Ontvanger Hik 20 geplaatst, dat een der diago.o
ualen verticaal staat.
Om de ontvangsterkte op te voeren,
schakelt men parallel aan het raam.
Fig. 72
Een raamantenne aangesloten op een condensator, waardoor een afstemeen gewone ontvanger.
bare kring wordt verkregen.
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Ten slotte wordt het midden van de gehele raamwikkeling nog wel —
met of zonder een vaste condensator — aan aarde verbonden met het
doel het antenne-effect te verkleinen. Het is n.1. zo, dat daarbij een deel
van de antenne, waarin door het electrische veld spanningen zouden
worden opgewekt, dan met beide einden (direct of indirect) aan aarde
ligt, zodat daarin geen resulterende spanning zal ontstaan.
Meer ideaal is, om bij de constructie van de ontvanger, te rekenen op
een raamantenne, zoals b.v. bij de 122 ABC (II-§ 105) het geval is,
waar het raam de afstemspoel in het h.f. gedeelte vervangt, zodat het
meteen wordt afgestemd.
De bestrijding van het antenne-effect kan op verschillende wijze geschieden,
over welke principes we hier iets mee willen delen. Altijd staat hierbij
op de voorgrond, dat men maar niet zonder meer het raam aan een wille
keurige ontvanger kan aansluiten.
Een der middelen is in fig. 73a aan gegeven.
Hierin zijn de winding(en) van het raam omsloten door een metalen
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Fig. 73

Raamantennes zonder antenne-effect.
a. afgeschermd raam.
b. raam met een paar windingen en een h.f. trans
formator.

buis, welke aan aarde is verbonden en boven is doorgesneden; het ene
windingeinde is aan de buiswand verbonden. Indien de magnetische
krachtlijnen de windingen zullen kunnen induceren, mag de buis niet
van ijzer zijn (I- § 20); opdat er geen rondgaande stromen in zullen ont
staan, moet de buis doorgesneden zijn. De electrische spanningslijnen,
die de raamwindingen willen induceren, zullen deze niet kunnen bereiken,
doordat de buis als afschermmantel dienst doet. Zo is dus het antenneeffect bestreden en des te beter, naarmate men de afschermbuis wijder
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maakt, want des te kleiner is de capaciteit tussen buis en raam, wat
zeer belangrijk is (§ 34).
Men heeft de oplossing ook nog in andere richting gezocht, n.1. door
een zo klein mogelijk aantal windingen te nemen, daar de sterkte van
het antenne-effect afhangt (zie E) van dit aantal. Men komt dan tot
het gebruik van slechts een paar of zelfs één winding, maar dan verdient
het aanbeveling om gebruik te maken van een h.f. transformator (fig.
73b) vóór de h.f. buis. Nu zal er in principe enig antenne-effect op
treden, zelfs al zou men het raam niet aan aarde verbinden. Zou men
dan het midden van de primaire wikkeling met de aarde verbinden,
dan zou men twee antennehelften verkrijgen, waarin de trillingen tussen
antenne en aarde elkaar op elk ogenblik volkomen zouden opheffen,
zodat het aanwezige antenne-effect werd teniet gedaan. Door een
primaire van weinig windingen van betrekkelijk dik draad te nemen,
levert het evenwel weinig bezwaar op het ene einde van deze wikke
ling met aarde te verbinden, zoals in fig. 73b geschiedde. De secundaire
wikkeling vormt de afstemspoel van de h.f. kring.
Philips heeft dit principe in 1941 toegepast bij de ontvanger 902A,
waarbij een metalen buis, in een rechthoek gebogen, de ene winding
van het raam vormde.
G.

De raamantenne bij storingen.

Het lichteffect van de raamantenne maakt deze bizonder geschikt
om de invloed van storende zenders, mits deze in andere richting liggen
dan de te ontvangen zender, zeer belangrijk te verminderen en wel des
te beter, naarmate het antenne-effect kleiner is.
De vraag is ten slotte hoe de raamantenne zich gedraagt ten opzichte
van de netstoringeu, die de beruchte storingsnevel vormen. Het hangt
er nu maar geheel van af of de storingsbron als een electrische, dan wel
als een magnetische zender werkt, ofwel in welke verhouding deze als
de ene en de andere werkt (zie onder A).
Natuurlijk kan er alleen sprake van storing zijn, als het frequentiegebied van de storing ligt in de frequentieband van de zender, waarop
men is afgestemd. Is de storingsbron vooral van electrische aard, dan
zal volgens A het electrische veld in de directe nabijheid van de bron
sterk overheersen en is de capacitieve antenne ongunstig t.o.v. de in
ductieve, maar is de storingsbron hoofdzakelijk van magnetische aard,
dan zal in de directe omgeving het magnetische veld overwegend zijn
en is de capacitieve ontvangantenne in het voordeel. Het is derhalve
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mogelijk, dat men in liet ene geval met de raamantenne succes heeft,
in het andere niet.
Uit onderzoekingen is gebleken, dat in het golflengtegebied liggende
boven 200 m, het electrische veld gewoonlijk meer dan 3S0 maal sterker
is dan het magnetische en daaruit kan besloten worden, dat de iaamantenne in het algemeen voordeel oplevert, m.a.w. dat de goed gecon
strueerde raamontvanger minder last van de netstoringen zal hebben
dan de ontvanger met een capacitieve antenne.
Zenders met een capacitieve- en raamantenne bezitten op voldoend grote af
stand een electrische veldsterkte, die ca. 380 maal (120 'rr) zo sterk is als de
magnetische veldsterkte.
By een capacitieve zendantenne is op geringe afstand de verhouding van de
electrische- en magnetische veldsterkte belangrijk groter en bij een zender niet
raam is deze verhouding veel kleiner dan boven aangegeven.
Een capacitieve ontvangantenne ontvangt in hoofdzaak door het electrische
veld, een raamantenne door het magnetische veld der electromagnetisclie golven.
In een raamantenne worden de grootste resulterende spanningen opgewekt,
als het vlak van het raam in de richting van de zender is geplaatst; in de stand
loodrecht daarop zyn deze spanningen minimaal (lichteffect).
De grootte van in een raamantenne opgewekte resulterende spanningen is o.a.
afhankelijk van de golflengte van de zender; zij zijn het grootst als de raamwijdte gelijk is aan de halve golflengte.
De effectieve antennehoogte van een raam is evenredig met het aantal win
dingen en het oppervlak en omgekeerd evenredig met de golflengte.
Het antenne-effect van een raam is het effect, dat in b.et raam door het elec
trische veld spanningen worden opgewekt en waardoor het lichteffect wordt
verminderd.
Het antenne-effect van een raam is groter, naarmate: a. de electrische veld
sterkte groter, b. het raam hoger opgesteld, c. liet' raam groter is, en d. meer
windingen bezit.
Mert bestrijdt het antenne-effect door1 b.v. de windingen van het raam af te
schermen of door bizondere schakelingen, waarbij de raamhelften symmetrisch
t.o.v. de aarde liggen.

§ 38. Antennes voor auto’s.
Aanvankelijk bracht men gewoonlijk een metalen mat tussen de
kapbedekking aan. Ontbrak de kap, of was deze van metaal, dan moest
. men zijn toevlucht nemen tot een andere oplossing. In de loop der jaren
heeft men van de eerst genoemde uitvoering geheel afgezien. Er bestaan
thans verschillende methoden, zoals fig. 74 laat zien.
In principe maakt men gebruik van een enkele draad, die met een
capaciteitsarme, enkelpolige afgeschermde kabel aan de ontvangei
vei bonden is; de verbinding wordt aan beide einden door middel van eeu
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bajouetsluiting tot stand gebracht. De afschermmantel wordt met
een „aardkiem” aan de massa van de auto verbonden.
De oudste methode om een antenne buiten de wagen aan te brengen
is die, waarbij deze onder de treeplank een plaats vindt. Deze treeplankantenne bleek meerdere nadelen te bezitten. Zij had te lijden van vuil
en water, was moeilijk bereikbaar, werd soms afgerukt, had een lange
verbiudingsdraad met de ontvanger
nodig en leverde daardoor de kans
gemakkelijk storingen op te pikken
en moest bij wagens met een laag
chassis worden ingekort, waardoor
de capaciteit, en daarmee de gevoe
ligheid van de ontvanger werd beïn
vloed. Men is daarom in latere jaren
veel meer overgegaan tot de andere
uitvoeringen in fig. 74. Zo geven fig.
74b en c telescoopantennes aan; deze
kunnen als een telescoop in elkaar ge
schoven worden. De eerste (fig. 74b)
wordt onder de scharnieren bevestigd,
waardoor de montage zeer snel kan
geschieden en geen gat voor de kabel
in de wagen geboord behoeft te wor
den ; de kabel wordt n.1. tussen portier
en kozijn geklemd. Voor de andere
telescoopantenne heeft men twee steu
nen aan te brengen.
Wil men in mindere mate last van
allerlei autostoiingen hebben, dan is
het verkiezelijk een dakantenne te ge
Fig 74
bruiken.
Enkele uitvoeringen van
antennes bij auto’s.
De in fig. 74d voorgestelde uitvoe
ring is toe te passen bij vaste voorruit
en de in fig. 74e bij andere uitvoeringen van de voorruit.
De capaciteit van de gebruikelijke antennes is slechts omstreeks
30 pF, terwijl de effectieve antennehoogte maar 5 a 6 cm bedraagt,
zodat men wel op zeer gevoelige ontvangers met gevoelige luidspreker
is aangewezen.
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HOOFDSTUK IV.
De voeding van de radio-ontvanger.
§ 39. Elementen.
A. Briiinsteen-etementen.
Indien men twee staven van verschillend metaal (b.v. koper en zink)
in een oplossing van een zuur, b.v. zwavelzuur plaatst, bemerkt men,
dat tussen het koper en zink een spanningsverschil bestaat, m.a.w. dit
stelsel kan een electrische stroom afgeven. We hebben nu een zeer
eenvoudige vorm van een element. Binnen in dit element wordt een
electromotorische kracht in het leven geroepen, waarvan de grootte
afhangt van de soort van het materiaal van beide staven (electroden)
en van de vloeistof (electrolyf)\ zij is onafhankelijk van de grootte
der staven. Echter blijkt al heel spoedig, dat dit element bij het afgeven
van stroom zijn spanning verliest. Dit komt doordat er een chemische
werking plaats vindt, waardoor aan de oppervlakte van de -j-electrode
(hier de koperstaaf) een tegengestelde pool gevormd wordt. Men
noemt dit verschijnsel polarisatie.
Door de scheikundige werking ontstaat aan de koperelectrode
waterstof (H). Dit hecht zich als een laagje daarop en vormt met de
zinkstaaf een elementje van tegengestelde spanning. Omgeeft men de
koperstaaf met een stof, die gemakkelijk waterstof opneemt, m.a.w.
een stof, die zuurstofrijk is, dan kan de polarisatie zo goed als ge
heel worden opgeheven. Men noemt een dergelijke stof een depolarisator.
Bij het sedert lang bekende Leclanché-element bestaat de -[-electrode
uit kool (C) de —electrode uit zink (Zn) en is de koolelectrode ge
plaatst in een poreuze pot, die verder opgevuld is met bruinsteen(mangaandioxyde = Mn02) als depolarisator, terwijl een oplossing van
salmiak (amoniumchloride = NH4C1) als electrolyt is gebruikt. De
poreuse pot is gewoonlijk vervangen door een zakje, waarom men
spreekt van een buidelelement.
Naast deze natte elementen kent men sinds lang de droge elemen
ten, die ongetwijfeld met de opkomst van de radiotechniek veel meer
op de voorgrond kwamen. Door de invoering van de wisselstroomontvangers geraakten ze weer meer op de achtergrond, hoewel er toch
altijd nog belangstelling voor blijft bestaan.
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Bij de droge elementen is de vloeistofruimte gevuld met een vloei
stof absorberende stof (b.v. zaagsel of asbestvezels), die gedrenkt is
met het nodige electrolyt.
De electromotorische kracht bedraagt bij de natte, zowel als bij de
droge elementen ca. 1,55 V. Tengevolge van de inwendige weerstand
van het element zal de klemspanning bij stroomafname kleiner zijn
en wel des te kleiner, naarmate de inwendige weerstand en de stroomsterkte groter zijn. Daar de klemspanning voor de practijk van be
tekenis is, verdient het aanbeveling om deze te noemen, al ligt deze
dan niet vast. Neemt men hiervoor b.v. 1,4 V, dan heeft men een
betere basis voor dagelijks gebruik.
De inwendige weerstand en de grootte van de af te geven stroom
hangen vooral af van de afmetingen; hoe groter de oppervlakken
van zink en kool zijn, die aan het proces van de stroomdoorgang
deelnemen, hoe kleiner de inwendige weerstand zal zijn en des te
groter is de stroom, die veilig kan worden afgenomen.
Tijdens het gebruik neemt de polarisatie toe en stijgt de inwendige
weerstand, waardoor de klemspanning daalt. Wil men van het ele
ment zolang mogelijk gebruik kunnen maken, dan dient men een aan
gegeven maximale stroomsterkte niet te overschrijden.
Bovendien is het zo, dat, als het element periodisch, b.v. enkele
uren per dag, in dienst is en dan weer rust krijgt, het zich min of
meer herstelt, wat de levensduur ten goede komt.
Wij geven in fig. 75 de gemiddelden van een aantal ontlaadkrommen van twee typen droge elementen, welke we kortweg door A en
B zullen aanduiden. De eigenlijke ontlaadkromme zal, als deze ver
kregen is in intermitterend
bedrijf, zoals we hierboven
bedoelden, een zigzaglijn
zijn, waarvan we de ge
middelden hebben ge
geven.
Type A woog 3 tot 3,8
kg en type B 1 tot 1,5 kg;
beide typen werden ont
Bdastingsauw
laden met 200 mA en
Fig. 75
175 mA. We zien, dat na
Spanningskrommen van twee typen droge de eerste 100 uren de
elementen bij stroomafname van
spanning bijna tot 1,5 V ge
200 en 175 mA.
daald
is; daarna geschiedt
Type A weegt 3—3,8 kg.
de
daling
langzamer met
Type B weegt 1—1,5 kg.
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uitzondering van type B bij 200 mA ontlading. Type A is bij 200
mA pas na 1000 uren en bij 175 mA na 1150 uren op 1,2 V ge
komen. Men mag aannemen, dat de uiterste grens, waartoe de klem.spanning kan dalen om nog bruikbaar te zijn in de radio-ontvangers,
1,1 V is; sterke zenders zal men dan nog wel kunnen ontvangen,
doch zwakke zenders zullen, vooral als a.s.r. in de ontvanger is toe
gepast, moeilijkheid geven.
Gaat men daarvan uit, dan zal type A een levensduur van 1100
uren hebben en zal bij een gebruik van 4 uren per dag ongeveer 9
maanden dienst kunnen doen. Het element kan dan een electriciteitshoeveelheid van 1100 X 0,2 = 220 ampère-uren afgeven. Type B
haalt bij 200 mA belasting 475 uren en stelt derhalve 475 X 0,2 =
950 Ah beschikbaar. Deze aantallen Ah zouden ze bij lange na niet
halen, als ze voortdurend, dus zonder onderbreking, in bedrijf waren.
De gewone zakbatterijen kunnen in den regel geen grotere stroom
dan 60 a 80 mA afgeven, zodat bij het gebruik hiervan 2 of 3 parallel
te schakelen zijn.
B.

Liïcht-zuurstofelementen (aircelis).

In de laatste jaren is men er toe overgegaan de bruinsteen als
depolarisator te vervangen door lucht; de zuurstof uit de lucht wordt
dan dienstbaar gemaakt. De bij het droge element gebruikte buidel
of poreuse pot is dan gevuld met speciaal geprepareerde z.g. actieve
kool in poedervorm (kool kan zeer veel lucht absorberen). Een be
zwaar van deze uitvoering is, dat men door de minder volkomen
depolarisatie een electromotorische kracht van 1,4 V verkrijgt, zodat
men altijd over een kleinere klemspanning beschikt dan bij het bruin
steenelement.
Er bestaat nog een tweede vorm van het lucht-zuurstofelement,
n.1. dat, waarbij het salmiak vervangen is door natronloog, terwijl de
actieve kool, die weer de lucht geabsorbeerd heeft, tot één stuk is
gebakken en de koolelectrode omgeeft. Dit element heeft echter maar
een e.m.k. van 1,0—1,1 V. Er zijn reeds verschillende firma’s, die de
lucht-zuurstofelementen in allerlei uitvoeringen in de handel brengen.
In het algemeen zijn ze lichter van gewicht, doch bij grotere stroomafname schijnen de bruinsteenelementen in het voordeel te zijn.
C.

Het element als gloeistroombron.

De elementen hebben als gloeistroombron nooit veel ingang ge
vonden, omdat zij niet geschikt waren om de nodige grote stroomsterkten af te geven. Door de invoering van radiobuizen voor 1,4 V
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(D-buizen-1940), die een kleine gloeistroom vragen, is de mogelijk
heid geopend tot het gebruik over te gaan. Een moderne ontvanger
voor de binnenscheepvaart, uitgerust met 4 van zulke buizen, behoeft
slechts een gloeistroom van 150 mA, wanneer de buizen parallel ge
schakeld worden. Schakelt men ze in serie, dan kan bij hoge span
ning (2,8 of 4,2 V) met een kleine gloeistroom worden volstaan
(§ 47). Ongetwijfeld bieden de boven bedoelde droge bruinsteen
elementen een aanwinst voor gebruikers van bovengenoemde radioontvangers.
D.

Het element als anodebatterij.

De elementen hebben, gevormd tot batterijen van den beginne af
aan in de radio-ontvangtechniek een belangrijke plaats ingenomen;
weliswaar werd die door de invoering van de wisselstroomontvangers
sterk ingekrompen, maar toch altijd bleef men bij de transportabele
ontvangers, en bij die op de binnenschepen, daarop nog aangewezen.
Dat zij juist als anodebatterij goed gebruikt konden worden spruit
voort uit het feit, dat de af te geven stroom veel kleiner is dan bij
de gloeistroombatterij. Bij een moderne batterijontvanger behoeft de
anodebatterij slechts gemiddeld ca. 10 mA af te geven, terwijl het
maximum gewoonlijk tot ca. 15 mA nadert.
De spanning moet gewoonlijk ca. 135 V bedragen en kan bij de
draagbare ontvanger 122 ABC dalen tot 90 V.
Tot de goede batterijen behoren o.a. de „Hellesens”- en de „Pertrix”batterijen. De laatsten werden vóór de oorlog geleverd in drie typen,
n.l. a. voor normale capaciteit (max. 15 mA) in blokken van 45, 60,
90, 100, 108, 120 en 150 V; b. voor dubbele capaciteit (max. 20 mA)
in blokken van 60, 100, 120 en 150 V; c. als tropenuitvoering de
superanodeblokken (max. 30 mA) alleen van 45 V.
Bij de eerstgenoemde soort zal bij een continu stroomverbruik van
10 mA na 100 uren de klemspanning nog ca. 70% van de noemspanning bedragen, welke spanning dan 200 tot 300 uren constant
blijft om in de volgende 100 uren vrij sterk te dalen. Wordt, als bij
een radiotoestel, de batterij veelvuldig buiten bedrijf gesteld, dan her
stelt de spanning zich altijd weer iets en verkrijgt men een belangrijk
langere gebruiksduur.
Het bruinsteenelement heeft een e.m.k. van ca. 1,55 V; in de practyk wordt
by een nieuw element vaak gerekend op een klemspanning van 1,1 V.
Het lucht-zuurstofelement heeft, als gevolg van een minder goede depolam
satiewerking dan bruinsteen, een e.m.k. die afhankelijk van de soort, lager is,
en 1,4 en 1,0 & 1,1 V bedraagt.
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De uiterste grens, waartoe de spanning van het element mag dalen bü ge
bruik in de radio-ontvanger, is 1,1 V.
Bij intermitterend gebruik is bij dezelfde stroomsterkte de levensduur groter
dan bij continu gebruik.

§ 40. Accumulatoren (accu’s).
A. Werking, eigenschappen en onderhond van de loodaccumulator.
Wanneer men twee staven van gelijk metaal in een oplossing van
zwavelzuur (H2 S04) plaatst, zal men geen spanningsverschil meten.
Voert men een electrische stroom door dit stelsel, dan kan men, zo
dra de stroomdoorgang beëindigd wordt, constateren, dat er een klein
spanningsverschil optreedt. Men kan zeggen, dat de twee electroden
gepolariseerd zijn. Het toestel is nu in staat, zij het ook slechts zeer
kort, een kleine stroom af te geven, totdat de polarisatie weer geheel
verdwenen is. Dit is nu in wezen het principe van een accumulator.
Men heeft hierbij gewoonlijk twee loodplaten in een zwavelzuuroplossing geplaatst; de ene plaat, de -f-dectrode, is gevuld met een
loodverbinding (Pb 02), die zich vormt, als stroom door het stelsel
gestuurd wordt, de andere bevat zuiver lood (Pb) in fijn verdeelde
toestand. Wanneer men de spanning tussen de electroden meet, blijkt,
dat deze ongeveer 2 volt bedraagt. Laat men dit toestel zelf stroom
afgeven, dan daalt de spanning geleidelijk; heeft deze een zekere
waarde bereikt, dan moet er opnieuw een electrische stroom doorge
voerd worden. We zeggen, dat er lading plaats vindt. Feitelijk komt
het Iaden hierop neer, dat men electrische energie omzet in scheikun
dige, die nu in deze toestand wordt opgezameld of geaccumuleerd;
vandaar de naam accumu
lator (kortweg: accu).
Geeft de accu zelf stroom
A
af, dan vindt er ontlading
B
(A
l
45
plaats; dan wordt de opge
hoopte scheikundige ener
gie
weer omgezet in elec
| 2?
trische en geleidelijk aan
daalt de spanning, welke
2,1
niet lager dan 1,8 V mag
0
4
5
6
worden.
Laadtijd
Om een beeld te krijgen
Fig. 76
van
het verloop van de
Laadkrommen van een accu:
klemspanning bij het laden
A. bij normale laadstroom
van een accu, geven we
B. bjj grotere laadstroom.
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fig. 76. Op de horizontale tijdas hebben we geen bepaalde tijden,
maar alleen slechts getallen geplaatst, omdat, afhankelijk van de
laadstroom, het laadproces in kortere of langere tijd verloopt; het is
denkbaar, dat de toestand zo is, dat de getallen uren voorstellen.
Gesteld, dat de accu normaal ontladen is tot 1.,8 V. We sluiten de
accu dan aan op een stroombron, die een hogere e.m.k. bezit. Direct
wijst de voltmeter op de klemmen van de accu een spanning van
ca. 2,05 V aan en, afhankelijk van de grootte van de laadstroom,
zien we na verloop van een kortere of langere tijd de voltmeter meer
aanwijzen. De spanning vertoont in het algemeen een verloop als de
kromme A aangeeft. Na een snelle stijging in het begin (a b) volgt
een meer geleidelijke (b c), dan volgt weer een snellere (c d) en ten
slotte blijft de spanning constant, welke waarde afhankelijk is van
de grootte van de laadstroom; niet alleen wordt bij grotere laadstroom
dit maximum sneller bereikt, maar ligt ook wat hoger, zoals kromme
B aangeeft.
Practisch kan men zeggen, dat de maximale laadspanning ligt bij
2,75 V, hoewel men heel vaak niet veel verder gaat dan 2,5 a2,6V.
Gedurende de lading stijgt het zuurgehalte van de zwavelzuuroplossing.
Tijdens de lading ziet men in de vloeistof gasbelletjes omhoog
stijgen, die aan het oppervlak uiteen barsten. Dit koken van de accu
wordt des te sterker, naarmate men het einde van de lading nadert.
Om de vrijkomende gassen te laten ontsnappen, is het nodig de afsluitdop van de transportabele accu te verwijderen.
Een goed geladen accu heeft een bruine -j-plaat en een lichtgrijze
—plaat.
Beschouwen we nu de ontlading; hiervan is in fig. 77 de ontlaadkromme weergegeven. Ten aanzien van de getallen op de tijdas, geldt
hetzelfde als bij fig. 76 werd
gezegd.
:
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Terwijl zopas bij de lading
g,*9
de klemspanning b.v. 2,6 V
was, bemerken we, dat de
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\
klemspanning practisch
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dat
de kromme bij deze
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Ontladingstya
een vrij snelle daling (a b)
Fig. 77
en vervolgens een meer
Ontlaadkrommen van een accu.
langzame (bc), waarbij de
A. bij normale ontlaadstroom
spanning circa 1,95 V blijft;
B. bij grotere ontlaadstroom.
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dan volgt een snellere daling (c d) en tenslotte een nog veel snellere.
Heeft de spanning een waarde van 1,80 V bereikt, dan moet verdere
ontlading schadelijk worden geacht. Het s.g. van het zuur is dan bij
ca. 15° C tot 1,15 gedaald.
Controle van spanning en zuurdichtheid zijn voortdurend nodig,
wil men de accu in goede conditie houden.
Men moet er wel om denken, dat door het koken en door het
verdampen het vloeistofniveau geleidelijk zakten het zuurgehalte stijgt.
Men zal dus bij tijd en wijle het zuur moeten bijvullen ; dit geschiedt
met gedestilleerd water (geen leiding- of regenwater!) en mag b.v.
een- of tweemaal per jaar geschieden met verdund zwavelzuur van
het s.g. 1,10, hetgeen verkregen wordt door 10 delen geconcentreerd
zwavelzuur (s.g. 1,842) te mengen met 55 delen gedestilleerd water
(met het oog op plotseling vrij komende warmte, giete men het zwa
velzuur bij het water en niet omgekeerd).
Zal een accu geruimen tijd buiten gebruik gesteld moeten worden,
dan verdient het aanbeveling deze eerst goed op te laden en vervol
gens maandelijks weer even bij te laden; een ongeladen accu bederft
spoedig.
De grootte van een accu wordt aangegeven door zijn capaciteit.
Men verstaat daaronder het aantal ampère-uren (Ah), dat deze bij
normale ontlaadstroom kan afgeven.
Gesteld, dat een accu gedurende 10 uren 1,2 A kan afgeven, dan
is de capaciteit 12 Ah (uitgedrukt in Coulomb zou dit 1,20 X 10 X
3600 zijn).
Ontneemt men de accu een kleinere stroom, dan stijgt daardoor
de ontlaadduur meer dan men uit het aantal Ah zou berekenen, m.a.w.
wanneer men bovenstaande accu met b.v. 0,3 A ontlaadt, is de ont
laadduur groter dan 4 X 10 uren.
B. De alkali-accurnulatoren.
Men onderscheidt hierbij twee soorten, n.I. de nikkel-ijzer- en de
nikkel-cadmiumaccumulator.
Beide soorten hebben gemeen :
a. ze zijn in hoge mate bestand tegen schokken en stoten,
b. ze kunnen zonder nadeel ver doorgevoerde ontladingen en over
ladingen verdragen (eventuele kortsluiting is hier minder funest dan
bij de loodaccu),
c. ze kunnen langere tijd in ongebruikte toestand bewaard blijven,
d. in verhouding tot de capaciteit en levensduur is het gewicht
kleiner dan van de loodaccumulator.
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Hier tegenover staan als bezwaren :
a. hogere aanschaffingsprijs,
b. kleiner energie-rendement.
1. Dc nikkel-ijzeraccu (Edison-accu).
De positieve platen zijn vervaardigd van nikkel staalplaat, waarin
zich korrelig nikkelhydroxyde met schilfers nikkel bevindt; de nega
tieve platen zijn eveneens van nikkelstaalplaat en bevatten als actieve
massa een mengsel, dat voor 90% uit poedervormig ijzer en ijzeroxyde en voor 10% uit kwikoxyde bestaat. Deze staan op een ebonietraamwerk in een nikkelstalen bak, die verder gevuld is met kaliloog, waarvan het s.g. zich bij kamertemperatuur moet bewegen tussen
1,16 en 1,20 en dat gedurende het laden en ontladen niet verandert.
De normale laadtijd is 7 uur en de normale ontlaadtijd 5 uur. Voor
het laden is een spanning van 1,5 tot 1,75 V nodig. De ontlaadspanning bedraagt bij normale ontlading aanvankelijk 1,45 en is na 1 uur
tot ca. 1,2 gedaald om in de volgende 4 uren geleidelijk tot 1 volt
te dalen. Bij geringe ontlading beweegt de ontlaadspanning zich voor
namelijk tussen 1,3 en 1,2 V. Practisch rekent men met 1,2 V spanning.
Om een 6-V batterij te verkrijgen, heeft men dus 5 cellen nodig;
het geheel is dan voor eenzelfde capaciteit (Ah) iets groter dan een
loodaccu en heeft ongeveer hetzelfde gewicht.
Wordt een cel zonder electrolyt ontvangen, dan wordt deze daarna
daarmede gevuld, blijft 2 uur zo staan en wordt dan gedurende 15
uren met de aangegeven stroomsterkte geladen.
2.

De cadmiiim-nikkelaccu.
'
De positieve platen bestaan weer uit nikkelstaalplaat en zijn gevuld
met nikkelhydraten en nikkelschilfers, terwijl de negatieve platen,
eveneens van nikkelstaalplaat, cadmium als actieve massa bezitten.
De platen rusten weer op ebonieten stukken in een stalen bak. Het
electrolyt bestaat uit een oplossing van bijtende kali en gedestilleerd
water, die bij de kleinere soorten een s.g. van 1,228 (bij de grotere
1,188) heeft.
De laadspanning ligt tussen 1,4 en 1,75 V, terwijl de ontlaad
spanning bij 5-urige ontlading van 1,35 tot 1 V verloopt en de
grootste tijd 1,25 tot 1,1 V bedraagt. Bij ontlading met kleinere
stroomsterkten ligt de ontlaadspanning hoofdzakelijk tussen 1,3 en
1,2 V, zodat men ook bij deze accu in de practijk rekent op 1,2 V.
Nieuwe, ongevulde cellen vult men met de voorgeschreven op
lossing; daarna wordt met de normale laadstroom gedurende 2 maal
de normale laadtijd geladen, vervolgens vindt een 5-urige ontlading
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plaats en daarna wordt dezelfde lading en ontlading herhaald; de
ontlading eindigt telkens als de normale ontlaad-eindspanning is be
reikt.
C. De accu als gloeistroombron.
De accu is in de eerste jaren der radiotechniek de stroombron
voor gloeidraadvoeding geweest en is pas na de invoering van de
algehele wisselstroomvoeding zo goed als geheel verdrongen, be
halve dan bij ontvangers op kleine schepen en voor de auto-radioontvangers; in het laatste geval levert deze, dank zij het gebruik van
een trilleromvormer (§ 54), ook de anodestroom.
Aanvankelijk waren 4 volts loodaccu’s de meest gebruikelijke, ook
al in verband met de algemene toepassing van de 4 volts A-buizen.
Pas later, met de invoering van de 2 volts K-buizen, kwam de 2 volts
accu meer op de voorgrond, terwijl voor het gebruik van de Dbuizen de alkali-accu toegepast kan worden. In het algemeen ge
bruikte en gebruikt men accu’s, die een ontlaadstroom van ca. 1,2 A
kunnen geven.
D. De accu als anodespanningsbron.
Er is vele jaren geleden, vóór en in de begintijd der wisselstroomontvangers, een poging gedaan om de droge anodebatterij te vervangen
door een accubatterij, doch de vervolmaking van de wisselstroom
voeding maakte deze volkomen overbodig.
De loodaccumulator heeft in gebruik een spanning van 1,9 tot. 2.0 V; deze
mag dalen tót 1,8 V.
By het opladen stijgt de spanning direct tot ca. 2,1 V om daarna langzaam
tot ca. 2,3 V en vervolgens weer sneller tot 2,6 V op te lopen; de grensspanning
is 2,75 V.
Ken goede behandeling vereist een voortdurende controle van de spanning
en het zuurgehalte.
De alkali-accumulator heeft in het gebruik een spanning van ca. 1,3 tot 1,1
volt (gem. 1,2 V), terwijl de laadspanning van 1,4 tot 1,75 V oploopt.

§ 41.

Wisselstroom-gelijkstroomomvorming.

Het is geen wonder, dat de amateur zich van stonde af aan liefst
zelf wilde helpen om zijn ontladen accu weer op te laden uit het
wisselstroomnet. Daarnaast bestond de behoefte om de anodebatterij
door een andere gelijkstroombron te vervangen.
Waar nu wisselstroom vrijwel overal ter beschikking stond, moest
men gebruik maken van een. toestel, dat de wisselstroom omzet in
gelijkstroom, want als men een wisselstroom door een accu zou laten
gaan, zou deze de ene halve periode wel worden geladen, maar de
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andere halve periode zou een zeer sterke ontlading plaats vinden.
Nu kende men in de electrotechniek reeds lang zulke toestellen en
wel omvormers en gelijhrichters. Bij de omvormers is sprake van twee
afzonderlijke aan elkaar gekoppelde toestellen, bij de gelijkrichters van
één toestel, dat wisselstroom toegevoegd krijgt en gelijkstroom af
geeft. Door de radiotechniek zijn de gelijkrichters wel zeer sterk ont
wikkeld. Wij laten hieronder een kort overzicht volgen van de ver
schillende gelijkrichtmethoden.
A. De roterende omvormer bestaat uit een wisselstroommotor en een
gelijkstroomdynamo op één as gekoppeld, ofwel zodanig samenge
bouwd, dat met één anker wordt volstaan (éénanker-omvormer). Voor
radio-ontvangdoeleinden zijn ze in den regel te duur en vragen te veel
onderhoud en zorg.
B. De mechanische gelijkrichter bestaat uit een stelsel, waarbij elke
halve periode van de wisselstroom door de stroom zelf een schake
laartje wordt omgezet, zodat om de andere halve periode uitsluitend
stroomstoten in één richting wordt verkregen. Deze trillergelijkrichters zijn niet meer in gebruik.
C. De metaal-sperlaaggelijkrichter.
We willen twee typen van dit soort noemen en wel ten eerste de
koperoxydn legelijkrichter. Deze kan
*t" Electronenstroom
als volgt verkregen worden.
t (lekstroom)
Op een koperen (Cu) plaatje (grond—y-Geleidcr
plaatje)
laat men door verhitting aan
j~ *-Sperlaag
—^-'Halfgeleider
de ene zijde een laagje koperoxydule
a
(Cu 0_>) ontstaan, dat een overmaat aan
zuurstof bevat. Het aanrakingsoppervlak van het grondplaatje en genoemd
plaatje vormt een uiterst dun laagje
Geleider
zuivere
Cu O ,. Dit laagje onderscheidt
l.
•-Sperlaag
vy/y/7/y/7'/s/,//r-Halfgeleider
zich verder van het overige deel der
b
Bectronenstroom
— Cu02 laag, dat het een isolator vormt,
terwijl het andere een halfgeleider is
+
(1 - § 3). Er bevindt zich dus een iso
Fig 78
lerend
laagje tussen eengeleider(grondSjjerlaag-gelijkrichtcel.
plaatje) en een halfgeleider.
a. aangesloten in de sperrichting (lekstroom ontstaat)
Legt men een niet te grote gelijk
b. aangesloten in de doorlaatspanning op dit stelsel en wel zo, dat
richting
de —pool aan de halfgeleider en de
. c. schemateken voor de ge-(-pool aan de geleider ligt (fig. 78a),
lrjkrichter.
’
;
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dan gaat er nagenoeg geen stroom door; de weg is versperd;
daarom noemt men dit de sperrichting. Er treedt slechts een heel
klein stroompje op, dat de lekstroom genoemd wordt. Keert men
de polen om, dan gaat er wél een stroom door; men heeft dan de
doorlaatrichting (fig. 78b). De oorzaak van dit verschijnsel moet toe
geschreven worden aan de aanwezigheid van het dunne isolerende
laagje, dat men de sperlciag noemt; vandaar de naam sperlaagcel.
(In § 42 gaan we nog wat verder op het verschijnsel in.) Legt men
een wisselspanning aan de sperlaagcel, dan zal deze practisch alleen
stroom in één richting doorlaten, zodat gelijkrichting is verkregen.
In het schema wordt een dergelijke gelijkrichter aangegeven, zoals
fig. 78c aangeeft.
Het tweede type is de seleniuni-sperlaaggelijkriekter, dat we in § 42
nader bespreken.
D. De electrolyt-sperlaaggelijkrichter berust op het volgende : men
bedekt een metalen plaat, b.v. van aluminium, met een dun oxydehuidje (Al2 0;i), hetgeen isolerend blijkt te zijn. Als men deze plaat in
een bepaald electrolyt dompelt, dat een halfgeleider moet zijn, dan
zal, als men een wisselspanning tussen electrolyt en aluminium plaat
laat optreden, een electronenstroom worden doorgelaten op de ogen
blikken, dat het aluminium negatief is. Het oxydehuidje werkt hier als
een sperlaag.
Om nu een goed aanrakingsoppervlak met het electrolyt te ver
krijgen, brengt men dit in een ijzeren vat of men plaatst er een
ijzeren plaat in, waaraan de spanning wordt gelegd.
Deze gelijkrichters komen betrekkelijk weinig voor; wel wordt dit
stelsel veel als condensator gebruikt (§ 55G).
E. De lichtbooggelijkrichter. Deze berust op het verschijnsel, dat,
wanneer men met behulp van een wisselstroom een lichtboog tussen
twee electroden van verschillend metaal laat ontstaan, door deze licht
boog in de ene richting belangrijk sterkere stromen gaan dan in de
andere. Zij zijn het sterkst in de richting van het metaal, dat het
sterkst afkoelt. Veelvuldig zijn in het grootbedrijf deze gelijkrichters
in bedrijf, waarbij de ene electrode uit kwik bestaat en de buis zich
met kwikdamp vult (kwikdampgelijkrichter).
F. De glimlichtgelijkrichter berust op het verschijnsel dat, wanneer
men twee electroden met ongelijk grote oppervlakken in een ruimte
met een edelgasvulling van zeer geringe druk brengt, bij aansluiting
op een wisselspanningsbron in de richting van de kleinste naar de
grootste electrode de sterkste stroom vloeit. Daarbij worden de elee-
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troden omgeven met glimlicht. Zij zijn alleen maar te gebruiken voor
zeer kleine stroomsterkten (tot 0,2 A).
G. De gloeidraadgelijkrichter zullen we hierna uitvoeriger bespre
ken, omdat deze in de radiotechniek een zeer belangrijke plaats in
neemt.
Om wisselstroom in gelijkstroom om te zetten., maakt men in de stcrkstroomtechniek gebruik van roterende omvormers en van gelijkrichters en in de radio
techniek uitsluitend van gelijkrichters.

S 42. Philips selenium-sperlaaggelijkrichter.

I

A. Principe en eigenschappen.
Een cel van een dergelijke gelijkrichter wordt verkregen door op
een metalen grondplaatje (fig. 79) een laagje selenium te brengen,
dat een zodanige behandeling heeft
ondergaan, dat een z.g. modificatie
^Metaallegeermg
.
Sper/aag
van selenium is verkregen, welke een
:Fr
•—Selenium
halfgeleider wordt, terwijl zich aan
Grondplaatje
het vrije oppervlak een isolerend laagje
vormt. Hiertegenaan brengt men een
laagje van een metaallegering van een
Fig 79
laag smeltpunt. Daarbij vormt het iso
De selenium-sperlaagcel.
Als de + pool aan het grond lerende laagje een sperlaagje, dat een
plaatje verbonden is, gaat er dikte heeft van de orde van 10“4 mm.
stroom door (doorlaatrichting).
Bij aansluiting op een wisselspan
In tegengestelde richting wordt ning wordt de electrische stroom in
ten hoogste een lekstroom
de ene richting gemakkelijk doorge
doorgelaten.
laten, terwijl in de andere richting de
weg geheel of zeer sterk versperd is.
Hoe is nu dit merkwaardig verschijnsel te verklaren? Zoals we
weten, bezitten alle stoffen electronen; bij de metalen, welke goede
geleiders zijn en altijd een groot aantal z.g. vrije electronen bezitten,
(I - §3) laten deze zich gemakkelijk door de stof verplaatsen; bij de
halfgeleiders is dit belangrijk minder en bij de isolatoren niet het
geval. Naarmate verder de temperatuur van een lichaam hoger is,
zullen deze vrije electronen gemakkelijker de stof verlaten en uit het
oppervlak van het materiaal treden. Gelukt dit, dan schieten ze
met een zekere snelheid de ruimte in. Bij metalen is het aantal, dat
onder bepaalde omstandigheden het oppervlak verlaat, veel groter dan
bij de halfgeleiders. Zou men geleider en halfgeleider rechtstreeks met
elkaar verbinden, dan zou dat aanleiding geven tot het ontstaan van
een contactpotentiaal (I - § 83D); de stroomdoorgang zou in beide
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richtingen even groot zijn, als men er een wisselspanning oplegde.
Maar nu is er een microscopisch dun laagje tussen beide; hier zijn
het de moleculen van het laagje en de luchtledige tussenruimte, die
geleider en halfgeleider scheiden. In elk geval zijn beide volkomen
geïsoleerd.
Legt men nu aan beide electroden een gelijkspanning, dan ontstaat
tussen beide, als bij een condensator, een electrisch veld. Daar de
onderlinge afstand zo uiterst klein is, zal bij een spanning van enkele
volts al een zeer grote veldsterkte optreden (§ 2) en dat betekent, dat
op de electronen, die als het ware op de sprong staan om het opper
vlak van de electrode, welke aan de
pool verbonden is, te verlaten, een sterke trek ontstaat. Zij zullen daaraan gehoor geven en
naar de andere electrode gaan. Maar nu maakt het een groot onder
scheid of de geleider of de halfgeleider de -electrode is. Is de ge
leider dit, dan zullen veel meer electronen overgaan, dan wanneer de
halfgeleider de —pool is.
De doorlaatrichting is derhalve die, waarbij de —pooi aan de ge
leider is verbonden.
Opmerking: Sluit men een sperlaagcel op een zeer gevoelige mA-meter aan
en is het grondplaatje een doorzichtig metaallaagje, waarop men licht laat
vallen, dan zal dit licht doordringen in de halfgeleider en nu blijkt de meter
een uitslag te geven. Het opvallende licht doet dan een electrisch stroompje
(foto-electrische stroom) ontstaan. Men heeft nu een foto-spanningscel (II § 122), welke men in de verlichtings- en fototechniek gebruikt om verlichtingen
te meten.

Zoals in het voorgaande ligt opgesloten, zal er in de sperrichting
toch altijd nog wel een lekstroom optreden. Wanneer men de span
ning echter maar laag genoeg houdt, is dit practisch te verwaarlozen.
Overigens hangt, zowel de grootte van de lekstroom, als de stroom
in de doorlaatrichting nog van de temperatuur van de cel af. Bij
kamertemperatuur (22° C) mag men aannemen, dat een dergelijke cel
in de sperrichting wel een spanning van 25 V kan verdragen, voor
dat een lekstroom van enkele mA optreedt. Bij 53° C vindt dit bij
ca. 20 V plaats. Daarom zal er in het algemeen naar gestreefd wor
den, dat de temperatuur van de cel tijdens het bedrijf niet te veel
stijgt.
Bij een spanning van 35 a 40 V blijkt de lekstroom bij de verschil
lende temperaturen sterk toe te nemen en men bereikt bij hogere span
ning spoedig de toestand, dat doorslag plaats vindt, m.a.w. dat de
isolerende laag bezwijkt. Daarom mag de topwaarde van de op de
cel toelaatbare spanning 35 V niet overschrijden.

I
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B De cel bij enkelfasige gelijkrichting.
De vraag doet zich nu voor welke wisselspanning daartoe mag
worden toegelaten, m.a.w. als de toelaatbare topspanning op de cel
a (fig. 80a), e in ax is, hoe groot mag dan de spanning
tussen A en
B zijn.
Wanneer men op de klemmen C en D van de gelijkrichter een
weerstand zou aansluiten, zou men alleen maar rekening behoeven
te’houden met de topspanning, die fY X de effectieve spanning is
(I - § 44 B2), m.a.w. e inax — ev. \ 2, of wel stelt men e max op 35 V,
dan mag e{ = 35 : ]r2 = 25 V bedragen. In werkelijkheid is dit
bijna nooit het geval en wordt tussen
en
een condensator geschakeld
*
t—'1
(anodespanningapparaten) of een accu
3
e,
(Iaden van accu’s). In beide gevallen
komt dan een even grote tegenspanning
-ö-------1
op de gelijkrichter te staan. Wordt bij A
een +pool gevormd, dan gaat er stroom
door de cel, maar wordt A negatief,
b
dan komt op de cel van rechts een posi
tieve en van links een even grote nega
Spanning tusschen A-B
tieve spanning te staan, zodat we dan
voor ex niet een eff. spanning van 25 V,
maar de helft daarvan, dus 12,5 V mo
£
Stroom door a doorgelaten
gen toelaten. Men moet er dus op rekenen
dat e max = 2 . jf~2 X *i is, m.a.w. een
Fig. 80
effectieve
wisselspanning van 12,5V tussen
Enkelfasige gelijkrichting.
a. aansluiting van een sper- A B geeft een topspanning van 35 V op
de gelijkrichter.
laagcel.
b. wisselspanning.
Als we dus constant tussen A en B
c. intermitterende gelijkstroom een effectieve wisselspanning van 12,5 V
door een cel.
hadden, zouden we de toelaatbare top
spanning van de cel niet overschrijden. Het is bekend, dat netspan
ningen nooit constant zijn. Men moet dus rekening houden met de
netspanningverhoging. Daarom vermenigvuldigt men de gevonden
waarde met 0,85, zodat men 0,85 X 12,5 = 10,6 V vindt. Heeft
men nu een gelijkrichter nodig voor een net van 220 V, dan zijn 220:
10,6 = 20 cellen nodig.
Zoals uit fig. 80 blijkt, hebben we daar te doen met een gelijk
richting, waarbij om de andere halve periode een stroom wordt door
gelaten. Men noemt dat een halvegolf- of ook wel enkel}asige-gelijkrichting.
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C. De cel bij dubbelfasige gelijkriekting.
1. Middelpuntsschakeling.
Het bezwaar tegen de voorgaande methode is, dat men slechts om
de andere halve periode een stroomstoot of stroomimpuls krijgt, zo
dat het intermitterende karakter wef heel sterk is. Men heeft er daarom
naar gestreefd zodanige oplossingen te vinden, dat ook gedurende de
andere halve periode stroomdoorgang plaats vindt.
Door het gebruik van twee cellen
«J—f rfi
en het toepassen van een schakeling
o el
als in fig. 81a is zulks mogelijk.
D
2C l
a /v
Stel de toestand, dat A positief is t.o.v.
ITi
f
7
B, dan is C negatief t.o.v. A en gaat er
^—r
*
een stroom door de cel a! ; op het
-J
zelfde ogenblik is B negatief t.o.v. C
Spanrung tusschen A-C
en kan er geen stroom door a2 gaan.
Spanning tusschen B-C
Maar een halve periode later is B posi
/v
+ \/+ \/A/+
tief t.o.v. A en dan is B ook positief
t.o.v. C en gaat er een stroom door
i v\j
■ A- A - Aa2, zodat at en a2 beurtelings de stroom
Spanning op de 2 cellen
doorlaten. Op deze wijze is de vollegolfgelijkrichting of dubbelfasige gelijkrichting verkregen, waarvan fig. 81c
Stroom door a, en a2 doorgelafen
een voorstelling geeft.
Fig. 81
In dit geval geldt ook volkomen
Dubbelfasige gelykrichting.
dezelfde
berekening, welke we hiervoor
a. aansluiting van twee spergaven
als
we de spanningen tussen A
laagcellen.
b. wisselspanningen.
en B beschouwen. Men heeft dus een
c. intermitterende gelijkstroom
secundaire wikkeling nodig met 2 maal
tussen D en E.
zoveel windingen als in fig. 80.
2. Schakeling van Gratz.
©~

Ten slotte geven we in fig. 82 nog een schakeling, welke door
Gratz is gegeven en onder diens naam grote bekendheid heeft ver
kregen.
Men maakt hierbij gebruik van 4 cellen, die twee aan twee tegen
elkaar geschakeld zijn.
Neem eens aan, dat A positief is t.o.v. B, dan kan er alleen een
stroom over ax en a4 gaan en is B positief t.o.v. A, dan kan deze
over a2 en a3 vloeien. Er moet dus ook nu een dubbelfasige gelijkrichting ontstaan, maar zoals blijkt, staan telkens twee cellen in serie.
Daardoor krijgen deze ook de halve spanning t.o.v. het geval van

143

fig. 80 en 81. Daardoor zal, als e max weer de toelaatbare topspanning op elke cel is, de wisselspanning ex ook 2 maal zo groot mogen
zijn dan in B en we vinden dus voor
25 V en als we rekenen
op netspanningsschommelingen 0,85 X 25 = 21,2 V. Men kan nu
de vraag stellen, waarom men deze meer samengestelde schakeling
gebruikt, naast de voorgaande. De reden is, dat om een gelijke ge
lijkstroom bij gelijke spanning af te geven, de secundaire wikkeling
van de transformator in fig. 81 2 maal zo groot moet zijn en dus tegen
hogere spanningen geïsoleerd moet zijn,
A
Smax___
terwijl ook nog een j'X maal zo groot
aL
r
e,
?= schijnbaar vermogen moet worden afl- gegeven.
a2
È
Dit is dan ook de reden waarom
P
de schakeling van Gratz veelvuldig
wordt toegepast o.a. bij spercelgelijkt, |
richters voor het Iaden van accu’s.
Stroom door de cellen doonjetatun
De stroomsterkte, welke aan een geFig. 82
lijkrichter mag worden afgenomen,
Dubbelfasige gelijkrichting met hangt ten eerste af van de grootte van
behulp van de schakeling van
het oppervlak en ten tweede van de
Gratz.
mate van afkoeling. Er zal toch in de
cel verwarming optreden en die mag een zekere waarde niet over
schrijden. Daarom wordt de cel vaak uitgerust met koelribben. Bij
een seleniumcel van 9,0 cm diameter en met koelribben mag de ge
lijkstroom een waarde van 4,4 tot 6,6 A hebben, zodat deze zeer
goed te gebruiken zijn voor het Iaden van auto-accu’s. Oelijkrichters
voor radio-apparaten behoeven belangrijk kleinere stroom te leveren
en kunnen dus uit kleinere cellen zijn opgebouwd.

I

Opmerking: De spercelgelijkrichters zijn ook te gebruiken ter verkrijging van
de anodespanning; men heeft dan een aantal cellen in serie te schakelen. Tot
nog toe paste Philips ze alleen toe bij de draagbare ontvangers 122 ABC
(II - § 104). Men spaart'in zo’n geval de gloeistroomenergie voor de gelijkrichtbuis; daarentegen is de plaatsruimte groter, terwijl er wel om gedacht
moet worden, dat de cel gevoelig is voor temperatuurwisseling, wat bij de
buis niet het geval is.
Een sperlaagcel bestaat in principe uit een geleider en een halfgeleider,
gescheiden door een zeer dun isolerend laagje (sperlaag).
Doordat de vrije electronen veel gemakkelijker uit een metaal dan uit een
halfgeleider treden, zal, als een wisselspanning aan beide gelegd wordt en
daarom een grote veldsterkte tussen beide optreedt, een veel groter aantal
electronen van de geleider naar de halfgeleider gaan als de eerste negatief is
(sperrichting); in het laatste geval ontstaat een lekstroom.
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Practisch komt het hier op neer: als men de -j- pool aan de halfgeleider
verbindt, heeft men de stroomdoorlaatricliting.
Als een spanning by de seleniumcel in de sperrichting een waarde van ca.
35 V overschrijdt, neemt de lekstroom sterk toe en wordt de gelijkrichtwerking sterk verminderd.
By enkelfa9ige- of halvegolfgelijkrichting wordt om de andere halve periode
stroom doorgelaten.
By dubbelfasige- of vollegolfgelijkrichting wordt elke halve periode stroom
doorgelaten.

§ 43. Gloeidraadgelijkrichters.
A. Enkelfasige gelijkrichting.
In 1—§ 68 maakten we reeds kennis met de diode. Wij zagen
toen, dat als we de +pool van een gelijkspanningsbron aan de
anode en de —pool aan de gloeidraad verbinden, een anodestroom
ontstaat. Zou men deze verbinding omkeren, dan zou men bemer
ken, dat er geen stroom optreedt, zoals ons ook reeds bleek bij de
proef van Edison (1—§ 67). Immers, dan is de anode negatief en
daar deze koud is en dus geen electronen uitzendt, kan er geen
electronenstroom in de buis van de anode naar de gloeidraad op
treden. Indien we nu in de anodekring een wisselstroombron aan
brengen (fig. 83), dan zal er gedurende de halve periode, dat de
B
anode positief is, een electronenstroom
Diode
door
buis en kring gaan. Keren de polen
Electronenstroom \
van
de
wisselstroombron om, dan kan
Anodekring
È
zulks
niet
het geval zijn. Op deze wijze
Wisselstroombron
-ó+ ontstaat er in de anodekring tussen A
en B een intermitterende gelijkstroom
~
(fig. 83 c); de diode doet dus dienst als
+
+ \ gelijkriekt buis en we hebben halvegolfof enkelfasige gelijkrichting verkregen.
We moeten nu goed bedenken, dat B
Spanning op de anode
negatief is t.o.v. A, m.a.w. dat in de ge
' /~\ \
wone spreektaal de stroom buiten de
buis van A naar B gaat; het is nuttig
£i
Stroom In de anodekring
' 331
goed te onthouden, dat de -\-pool van
Fig. 83
de gelijkrichter aan de kathodezijde is
Enkelfasige gelijkrichting.
verbonden. (Men komt aanvankelijk zo
De wisselstroombron levert gauw tot een andere conclusie.)
een wisselspanning (b), welke,
Nu is de gelijkrichter in de practijk
als de anode + wordt, een
wel
wat anders ingericht dan we in fig.
stroomimpuls doet
83
aangaven.
Men heeft in de eerste
ontstaan (c).
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plaats te doen met een wisselspanning (netspanning), die heel vaak
veel hoger is dan de gelijkspanning, welke men nodig heeft en boven
dien wenst men de gloeidraad ook door wisselstroom te voeden.
Zo komen we dan tot het gebruik van een transformator (fig. 84) met
twee secundaire wikkelingen, waar
B
o-—n
van Sj de wisselspanning levert,
Si
waardoor de gelijkstroom verkregen
o
o
moet worden, terwijl S2 de gloei
'V
Gelykrichto
draad
voedt.
buis
o
+
o
We
hebben nu tussen A en B
+o------- J
52
een
batterij
geschakeld gedacht,
A
zodat
de
verkregen
intermitterende
Fig. 84
Enkelfasige gelijkrichting
stroom (zie fig. 83c) door deze
met een geheel dooi wisselstroom moet gaan.
gevoede diode.
Wij wijzen er nog even op, dat
voor de lading de -f-pool van de batterij en de -{-pool van de gelijkrichter moeten worden verbonden, omdat de stroom tegen de
spanning of de e.m.k. van de batterij in, door dit toestel moet gaan.
B.

Dubbelfasige gelijkrichting.
Om door middel van een gelijkrichtbuis dubbelfasige gelijkrichting
te verkrijgen, zal men gebruik moeten maken van een dubbele diode
(duo-diode), terwijl de schakeling ook in de geest van die van fig.
81 a veranderd moet worden.
Aangezien de dubbelfasige gelijkrichters in de practijk nog veel
voorkomen, willen we hieronder een paar typen bespreken.
1. Dubbelfasige gelijkrichter — type 327.
Dit is een thans verouderd type, dat echter nog veel in gebruik
is, waarom we dit hier eerst willen bespreken. Deze gelijkrichter is
bedoeld om loodaccu’s van 1 tot en met 6 cellen (dus van rond 2
tot 12 V) te laden bij een stroomsterkte van ca. 1,3 A. Aangezien
16,5 V gelijkspanning nodig
voor de lading ten hoogste 6 X 2,75
is, terwijl de beschikbare netspanning gewoonlijk 220 V is, is dus
een verlagingstransformator gebruikt. Deze is (fig. 85) uitgerust met
drie secundaire wikkelingen S,, S2 en S3. De wikkelingen Sj en S2
zijn met het ene einde verbonden aan de anode van de gelijkrichtbuis
(328) en met de andere einden aan de weerstands- of stroonistabiliseerbuis (329).
Men denke deze voorlopig even buiten werking, wat hierop neer
komt, dat de drie punten c, d en e zonder enige weerstand aan
Radio-ontvangst III 10
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elkaar verbonden zijn. Als door P een wisselstroom gaat, zal de ene
halve periode a (van Sx) positief zijn t.o.v. b (van S2). Dan trekt de
anode van de diode d, electronen aan en er ontstaat een electronenstroom via Sj, e, c, over B naar A en over S;> naar de gloeidraad.
Is de volgende halve periode b positief t.o.v. a, dan trekt alleen d._,
electronen aan en er gaat een electronenstroom via S._>, d, c, van B
naar A en over S;; naar de gloei
draad. Er gaan zodoende stroomStabhseerbuis 329
o
■S,
impulsen door de weerstand R,
o
O
zoals
in fig. 85c is aangegeven.
A/
Po
%
Net
§
Denken
we nu de weerstand R
'Ba
Gelyknchtbws
8
o
328
vervangen
door een batterij Ba,
tx
o
A
die met de +pool aan A en met
ê
de —pool aan B verbonden is. Nu
Spanning cp di
Sparring op d?
zal er niet een stroom als in fig.
/■N
85c kunnen ontstaan; er zal alleen
ï a
T
een stroom door de batterij vloeien,
\J
als de spanning van de gel ij krïchter
Spanning cp de 2 anoden di en di
de e.m.k. van de batterij overschrijdt.
!
In fig. 85b hebben we deze door
de waarde van Eb aangegeven. De
Stroom door de weerstand R
boven de streeplijn liggende spanningstoppen veroorzaken de laad1
stromen, die in fig. 85d zijn aan
d
A JIK JlK A A
Stroom door de batterij Ba
gegeven.
25
Al naarmate de batterij Ba uit
Fig. 85
meer
cellen bestaat, is Eb groter
Dubbelfasige gelijkrichier (327)
en
komt
de streeplijn hoger en
Om beurten zijn de anoden d1 en
moeten de stroomimpulsen in fig.
d2 positief (b) en wordt door de
gelijkrichtbuis een stroomimpuis
85d kleiner zijn, d.w.z. een batterij
doorgelaten (c of d). De stabilivan 2 cellen zou met een grotere
seerbuis maakt het mogelijk om
stroomsterkte
geladen worden dan
zonder meer batterijen van ver
een
van
6
cellen.
Bij vroegere geschillende spanning met gelijk
lijkrichters regelde men dit door een
stroom te laden.
regelbare weerstand met ampèremeter in de stroomkring aan te brengen. Philips heeft direct een
andere oplossing gegeven, die belangrijk eenvoudiger is, n.l. door
toepassing van een stroomstabiliseerbais, waardoor automatisch een
gelijke laadstroom wordt verkregen. Zulk een buis bestaat uit een
ballon, gevuld met waterstof van een bepaalde druk, terwijl zich daar
in een weerstandsdraad van ijzer of een ijzer-nikkellegering bevindt. Dit
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toestel bezit de merkwaardige eigenschap om tussen twee spanningsgrenzen, die betrekkelijk ver uit elkaar liggen, een vrijwel constante
stroom door te laten.
Dit is schijnbaar geheei in strijd met de wet van Ohm, waarvolgens we verwachten, dat een tweemaal zo hoge spanning een twee
maal zo grote stroom geeft. We moeten er echter wel op rekenen,
dat door de verwarming van de draad de weerstand toeneemt, of
m.a.w. de draad een positieve temperatuurcoëfficiënt heeft (weerstandstoename per ° C temperatuursverhoging). Deze is bij een wolfraamdraad van een gloeilamp zo groot, dat de weerstand van de koude
draad ca. 13 maal zo klein is als die van de brandende lamp. De hier
gebruikte ijzerdraad bezit ook een grote temperatuurscoëfficiënt en
wel zo groot, dat men moet zorgen, dat door de afkoelende werking
van een gas de temperatuur juist zoveel toeneemt in het bedoelde
spanningsgebied, dat de stroomsterkte constant blijft. Het te gebruiken
gas mag de sterk verwarmde draad niet aantasten, moet een groot
warmtegeleidend vermogen bezitten, terwijl de druk ook vrij nauw
keurig geregeld moet zijn.
Wij geven in fig. 86 de stroom-spanningskarakteristiek van de stabiliseerbuis type 329.
A
Hieruit blijkt, dat, terwijl
men de spanning van 4
1.4
tot 14 volt Iaat toenemen,
de doorgelaten stroom
I H
.
bijna constant 1,3 A is.
IW
Zou nu de transformator
£ 0.8
b.v. een spanning van 18
'
V geven en had men een
0
2
4
6
8
10
12
Spanning
accu van 4 V te laden,
dan zou 14 V door de
Fig. 86
stabiliseerbuis worden
Stroom-spanningskarakteristiek van een
stroomstabiliseerbuis (type 329).
opgenomen; was het een
accu van 12 V, dan zou
6 V worden opgenomen. In beide gevallen zou toch de laadstroomsterkte 1,3 V geweest zijn.
De aanwezigheid van de stabiliseerbuis brengt verder mee, dat, als
toevallig de aansluitklemmen in bedrijfstoestand met elkaar in aanra
king komen, er een dergelijk grote weerstand optreedt, dat de kans
op beschadiging van de onderdelen wel heel klein is. Deze eigen
schap, alsmede de constante laadstroom en de eenvoudige bediening,
maakten deze gelijkrichter direct populair.
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2. De dubbelfasige gelijkrichter — type 1378/06.
De constructie van deze gelijkrichter wijkt belangrijk af van de
voorgaande, hoewel deze geheel voor hetzelfde doel is vervaardigd,
dus voor het laden van loodaccu’s van 1 tot en met 6 cellen, met
een stroom van ca. 1,3 A. Hier ontbreekt de stabiliseerbuis (fig. 87);
om nu een overeenkomstige werking
y Terugvaltrans formator
te verkrijgen is echter een transforma
B
o-— ------1
tor van bizondere constructie toege
_L
past. Deze bezit n.l. de eigenschap, dat,
Uelykrichtbuis
als
de stroomsterkte toeneemt, de
328
spanningsval in de transformator ook
±
toeneemt, zodat de klemspanning sterk
daalt, waarom men spreekt van een
terugvaltransformator.
Fig. 87
Eigenlijk kan deze beschouwd wor
Dubbelfasige gelijkrichter
den als een normale transformator,
(1378—06), waarbij door een
terugvaltransformator gezorgd
waarbij een smoorspoel in serie is
wordt voor een gelijke laadgeschakeld met de primaire wikkeling
stroom bij accu’s van 1 tot 6
en waarin een grote spanningsval ver
cellen.
kregen wordt.
Het voordeel van deze uitvoering is, dat de gelijkrichter kortsluitzekerder is, d.w.z. dat de kans op enige beschadiging, als de
en
— klem toevallig met elkaar in aanraking komen en dus kortsluiting
ontstaat, nog geringer is dan bij het voorgaande type. Bovendien is
het rendement gunstiger.
Bij de gelijkrichter is dezelfde gelijkrichtbuis als bij type 327 toe
gepast. De bouw van de gelijkrichter is uiterlijk geheel anders. Ten
einde de gelijkrichter gemakkelijk om te kunnen schakelen voor een
andere spanning, is gebruik gemaakt van een ronde stop, spanningskiezer genaamd; door deze stop uit te trekken en daarna zover te
draaien tot het getal van de netspanning horizontaal leesbaar wordt
en dan weer in te drukken, is de omschakeling volbracht.
Opmerking: Als men bij een gelijkrichter stroom of spanning meet, komt
men tot waarden, die bij verschillende systemen ampère- of voltmeters niet
altijd gelijk zijn. Het hangt er n.l. van af, op welk principe de instrumenten
berusten. Maakt men gebruik van een draaispoelmeter (§ 66 B), dan meet men
een kleinere waarde, dan wanneer men gebruik maakt van een weekijzer- of
electromagnetische meter (§ 66 B) of van een hittedraadmeter (de stroom
gaat dan door een dun draadje, dat door de verwarming uitzet, welke uitzet
ting op een wijzer wordt overgebracht); dan constateert men bij halvegolf-gelijkrichting, dat de beide laatste metersoorten bijna 1,6 maal de waarde aan
geven, die de draaispoelmeter aanwrjst. Bij vollegolf-gelijkrichting is de ver-
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houding gewoonlijk kleiner.
Dit verschil is een gevolg van het feit, dat bij een draaispoelmeter de uit
slag evenredig is met de stroomsterkte (2 maal zo grote stroom geeft 2 maal
zo grote uitslag, dus gelijkmatige schaalverdeling), terwijl bij andere meters
de uitslag evenredig is met het vierkant van de stroomsterkte (2 maal zo
grote stroomsterkte geeft 4 maal zo grote uitslag, dus een kwadratische
schaalverdeling, m.a.w. in de verhouding 1, 3, 5, 7, enz. steeds wijder wordend).
De draaispoelmeter meet bij pulserende gelijkstroom de gemiddelde waarde
van de stroomsterkte, de andere meten de middelbare- of effectieve waarde
(I - §44 B2) d.w.z. geven een stroomwaarde aan, die, als het een constante
gelijkstroom was, in het vierkant genomen even groot zou zijn als de som
van de vierkanten der momentele stroomsterkten gedurende een halve periode.
Men kan vragen wat de juiste aanwijzing is, die van de draaispoelmeter of
die der andere meters. Dat hangt alleen maar af van het doel, waarvoor
de stroom gebruikt wordt. Moet men b.v. een accu laden, dan wordt de energie
beschikbaar gesteld om een constante tegen-electromotorische kracht te overwin
nen en daarbij een scheikundige omzetting te bewerkstelligen, die geheel even
redig is met de stroomsterkte (dus niet met het vierkant ervan); dan is dus
de draaispoelmeter te gebruiken. Wil men daarentegen de stroom gebruiken
om b.v. een draad tot gloeien te brengen, dan moet men bedenken, dat de
warmte-ontwikkeling evenredig is met het vierkant van de stroomsterkte,
zodat dan de beide andere meters de juiste waarde aangeven.
Hij de gloeidraadgelijkricliter vormt de van de gloeidraad der gelijkrichtnnis
uitgaande draad de -j- pool en die, welke aan de anode verbonden is, de — pool.
Ten einde eenzelfde landstroom gedurende het laden van een batterij te
verkrijgen en batterijen van verschillende spanningen (bv. van 2 tot 12 V) niet
een vrijwel even grote stroom te kunnen laden, maakte men vroeger veel ge
bruik van een st-roomstabiliseerbuis, d.i. een met waterstof gevulde buis,
waarin zich een weerstandsdraad van yzer of een ijzer-nikkellegering bevindt,
welke de eigenschap bezit om binnen bepaalde spanningsgrenzen een vrijwel
even sterke stroom door te laten.
Do stabiliseerbuis is in latere gelijkrichters overbodig geworden door het
gebruik van een terugvaltransformator, welke by het overschrijden van een
stroomsterktegrens een zodanige spanningsval geeft bij kleinere tegenspanning,
dat do stroomsterkte vrijwel gelijk blijft.

§ 44. Het anodespanningsapparaat met enkelfasige gelijkrichting.
A. Overzicht.
De constructie en de uitvoering van de gloeidraadgelijkrichters van
omstreeks 1925 (in het bizonder bedoeld voor het laden der destijds ge
bruikelijke radio-gloeistroomaccu’s) werden al spoedig gevolgd door
de constructie van toestellen, die de mogelijkheid schiepen de voor de
anodekringen nodige gelijkstroom uit het wisselstroomnet te betrekken.
De aldus verkregen toestellen werden anode- of plaatspannuigsapparaten (p.s.a.) genoemd.
Zij werden al heel spoedig in de radio-ontvangers ingebouwd en
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worden thans als anodespannings- of voedingsapparaten aangeduid.
Hierbij moet eerst gelijkrichting van de stroom plaats vinden, en
daarna moet aan stroom en spanning het pulserend karakter worden
ontnomen, voordat deze aan de klemmen van het ontvangtoestel toe
gevoerd worden.
Men zegt, dat de spanning afgevlakt moet worden. De verkregen
spanning, die in hoge mate de gelijkspanning van een batterij moet
benaderen, zal dan door de anodekringen van het ontvangtoestel een
gelijkstroom doen ontstaan. Is de spanning niet volkomen
of alafgevlakt, m.a.w. is hij
thans niet tot een zeer klein percentage
nog merkbaar gerimpeld, dan zal door de luidspreker een bromgeluid
worden voortgebracht en de goede ontvangst bedorven worden. Om
de afvlakking te verkrijgen, maakt men gebruik van condensatoren
en van smoorspoelen of weerstanden.
In het volgende willen wij een anodespanningsapparaat met enkel-
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Fig. 88

Anodespanningsapparaat met enkelfasige gelijkrichting.
Dit wordt in de practijk niet meer gebruikt.
Ci = buffercondensator.
L = afvlakspoel.
Co = afvlakcondensator.

fasige gelijkrichting beschouwen. Weliswaar komt dit in de hier be
sproken vorm niet meer voor, maar om het principe te Ieren kennen
is de bespreking leerzaam.
Op de gelijkrichtbuis (fig. 88) is een afvlaksysteem aangesloten,
.welk stelsel de stroom levert voor de ontvangbuizen. De belastingsweerstand, die deze buizen vormen, zullen we voorstellen door de
vervangingsweerstand R, zodat de som van alle anodestromen ge
dacht wordt hierdoor te gaan.
B. De buffercondensator.
Om de werking van het afvlaksysteem goed te Ieren begrijpen,
willen we dit in gedachten in gedeelten opbouwen en denken daar-
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toe de condensatoren Q en C2 en smoorspoel L weg, zodat alleen
R aanwezig is. Telkens, als de anode van de gelijkrichtbuis positief
is, ontstaat er een stroomstoot en het gevolg daarvan zal zijn, dat er
een intermitterende gelijkspanning over R optreedt, waarvan de ge
middelde waarde slechts ruim 0,3 van de topspanning is. We brengen
nu een condensator C, aan. Deze wordt telkens opgeladen, als de
electrische stroom door de buis gaat, zodat C, aan de kant van E
een negatieve en aan de kant van D een positieve lading krijgt. Ter
wijl dus de gelijkrichter Q oplaadt, vormt zich op Q een spanning,
die zich tegen verder opladen verzet. Was R zeer groot, zodat er
practisch geen stroom door R kon vloeien, dan zou Q een spanning
gelijk aan de topwaarde van de wisselspanning krijgen. Maar door
dat door R een stroom vloeit, wordt er voortdurend een deel van de
lading vereffend. Gedurende de halve periode, dat de anode positief
is, wordt die lading weer aangevuld en kan de spanning op Q nog
weer stijgen, maar gedurende de andere halve periode moet de span
ning noodzakelijk dalen. Beschouwen we nu fig. 89. In fig. 89a wordt
de op de gelijkrichtbuis
werkzame wisselspanning
voorgesteld; in fig. 89b
geven de gestreepte krom
a
men de positieve delen der
Ij
bovenstaande spanningskromme weer.
Werkzame wisselspanning
Gesteld nu, dat de span
ning op de condensator een
Rimpe/spanning (en)
r\
~h/~ waarde heeft gekregen, aan
\
gegeven door punt a. De
I
I
\
l,
I
i
I
i \;
wisselspanning loopt nog
Gelijkspanning op de buffercondensator Ci
op en de spanning op de
condensator Ct stijgt, maar
Rimpe/spanning (erJ
volgt
niet de gestreepte lijn,
-V:
\
omdat
er een stroom door
\
t
I
R
gaat.
Heeft de wisselspan
i
I
\
ning
het
punt b bereikt,
Spanning op de afvlakcondensator C2
dan kan de condensatorFig. 89
spanning niet meer stijgen,
Afvlakking bij een anodespannings-apparaat
maar moet dalen; deze
met enkelvoudige gelijkrichting.
daling houdt aan totdat bij
a. wisselspanning op de gelijkrichtbuis.
de
volgende periode de
b. gelijkspanning tussen D en E (fig. 88).
c. gelijkspanning tussen A en B (fig. 88). wisselspanning weer tot

Ft7!

7\

i
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het punt a gestegen is. Zo geeft nu de getrokken, gebroken lijn de
gelijkspanning aan, die op C, en ook op de weerstand R staat. De
condensator Q werkt derhalve als reservoir of als buffer en wordt
daarom wel buffercondensator genoemd. De verkregen gelijkspanning
is pulserend en bezit nog een rimpel, waarvan de grootte wordt
aangegeven door het hoogteverschil van de punten a en b, hetwelk
men de rimpelspanning (er]) noemt. Deze rimpelspanning is gesuperponeerd (I - § 14) op een gemiddelde gelijkspanning (eg,). Hiermede
corresponderen een gemiddelde gelijkstroom en een rimpelstroom.
Bepalen we ons eerst tot de gemid
delde gelijkspanning egj). Deze is, zoals
voor de hand ligt, in sterke mate afhan
kelijk van de grootte van de condensator
Q en van die van de weerstand R,
welke de grootte van de door het ont
vangapparaat opgenomen stroomsterkte
bepaalt. Dit wordt duidelijk aangegeven
in fig. 90, welke geldt voor de gelijkrichtbuis CY1.
Hieruit blijkt, dat, als geen condensator
Ge!yksircom(!g)
aanwezig is, de gelijkspanning vrijwel
Fig. 90
onafhankelijk is van de belastingsstroom,
Invloed van de
maar dat de spanning slechts ca. 45 V is.
buffercondensator.
Naarmate de condensator groter is,
Hoe de gelijkspanning op cle
vormt
deze een groter reservoir en kan
buffercondensator
verandert
daardoor
in de halve periode, dat de
met de afgegeven stroom in
afhankelijkheid van de grootte condensator ontlaadt, een grotere stroom
van de buffercondensator. Hoe afgeven, zodat bij eenzelfde belastings
groter de condensator, hoe
stroom een hogere gelijkspanning ter
minder de gelijkspanning zich
wijzigt en hoe hoger deze is. beschikking is. Hoe kleiner de belastings
stroom is, hoe hoger de gelijkspanning is.
Bepalen we ons nu tot de rimpelspanning. In de practijk rekent
men, dat de effectieve waarde van de rimpelspanning op de buffer
condensator 4,5 V per mA gelijkstroom en per pF bedraagt. Dit is
als volgt te verstaan: Is de condensator 25 pF, terwijl de afgegeven
gelijkstroom door de weerstand R gemiddeld 60 mA bedraagt, dan
is de effectieve waarde van de rimpelspanning bij benadering: ^ X
4,5 = 10,8 V.
Noemen we de C de capaciteit, / de gelijkstroom en er de effec
tieve waarde van de rimpelspanning, dan is :
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Rimpelspanning: er = ^ X 4,5 (V). .

.

.

.

(5)

Indien de rimpel sinusvormig was, dan was de topwaarde f2 X
10,8 = 15,3 V en de rimpelhoogte 2 X 15,3 = 30,6 V. Nemen we
verder aan, dat de gemiddelde gelijkspanning egl (fig. 89) b.v. 100 V
was, dan ziet men, dat de rimpel nog zeer belangrijk is.
C. Afvlakspocl en afvlakcondensator.
De rimpel moet nog verkleind worden en daarom brengt men de
smoorspoel L en de condensator C> aan (fig. 88).
Beschouwen we dus nu het geval, dat deze beide ook aanwezig zijn.
We moeten bedenken, dat de pulserende gelijkstroom, welke van
C, komt, bestaat uit een gemiddelde gelijkstroom en een rimpelstroom.
De eerste gaat niet over de condensator C2, maar wel over de weer
stand R en ondervindt in de smoorspoel slechts weinig weerstand.
De rimpelstroom ondervindt in de smoorspoel een belangrijke induc
tieve weerstand, waardoor minder grote stroomvariaties de condensa
tor C2 bereiken dan zonder smoorspoel het geval zou zijn; daardoor
zullen ook veel minder grote spanningsvariaties op C2 optreden.
Dit is ook door de volgende redenering in te zien. In fig. 88 zijn L
en C2 voor de punten B en D in serie geschakeld. Hiertussen treedt
de rimpelspanning van de buffercondensator op. Nu heeft L een veel
grotere weerstand voor de optredende wisselstroom dan C2, zodat
het grootste deel van de rimpelspanning tussen D en A en het kleinste
deel tussen A en B optreedt. Tussen A en B treedt derhalve slechts
een kleine rimpel, b.v. van een paar volt, op.
C2 werkt met L sterk afvlakkend. Men noemt C2 daarom de afvlakcondensator en L de afvlakspoel.
Het resultaat dezer afvlakking is in fig. 89c te zien; de rimpel is
belangrijk kleiner geworden en de top van de rimpelspanning ligt
even hoog als de top van de opgelegde wisselspanning, terwijl de
gemiddelde gelijkspanning ego boven egl is gestegen.
Hoe groter men C2 en L neemt, hoe meer de rimpel afgevlakt
wordt. Echter kan men de spoel niet willekeurig groot maken, omdat
dan de ohmse weerstand, en daardoor het spanningsverlies hierin,
ook sterk toeneemt, wat ten koste van de overblijvende gelijkspan
ning gaat. Ten aanzien van de plaatsing van de smoorspoel nog het
volgende. In principe doet het er niet toe of men deze in de -\~ of
in de — leiding plaatst. Toch ziet men deze doorgaans in de -jIeiding. De reden daarvoor is het gebruik van de electrolytische con
densatoren (§ 56G). Deze worden met het huis, welk altijd de —pool
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moet zijn, aan het gestel, dus aan aarde gelegd ; daarom kan men
dan de smoorspoel niet in de — leiding opnemen.
Voor buffer- en afvlakcondensator worden heel vaak condensatoren
van 32 fxF genomen. Het is ook mogelijk een grotere buffer- en een
kleinere afvlakcondensator te nemen (b.v. 50 juF en 15 ,«F).
Kiest men een condensator C2 = 32 uF en een spoel L = 5 H,
dan vindt men, dat de rimpelspanning van 10,8 tot 0,6 V is terug
gebracht. De gemiddelde gelijkspanning is natuurlijk ook gestegen,
doch slechts enkele volts; eg2 is dus weinig groter dan eg,, zodat
men voor de gelijkspanning in hoofdzaak afhankelijk is van de buffercondensator.
Opmerking: Noemen we L de zelfinductiecoëfficiënt van de smoorspoel (in H)
en C2 de capaciteit van de afvlakcondensator (in F), dan is de impedantie van
deze beide de dwarsweerstand. (11 - § 22), volgens bovenbedoelde serieschakeling,
het verschil van beide weerstanden n.1. Z = co . L —

I

/

; daarbij zien we
co. C2’
dan van de ohmse weerstand van de smoorspoel af (zie I - § 42).
Is ert de rimpelspanning van de buffercondensator en ir de rimpelstroom, dan is:
Cr

ir

co . L —

1

o) . C2
De rimpelspanning er2 op de condensator C2 is dan :
er

/

/

er

lr co .C2 — co .C2 X

er

1
~ co2. L.C2 - 1
co . L — ---- —
co . Co

Is v = 50 c/sec, dan is co = 2.n.v= 314 en is verder L = 5 H eii C2 =
32 juF = 32.10~ü F,
dan vinden we:
_

Cr ._________ eirj_
__

Cr2 ~ 19,2 — f — 18,1 m.a w.
de rimpelspanning wordt 18,1 maal verkleind. In bovengenoemd voorbeeld vonden
we een effectieve rimpelspanning op de buffercondensator eri = 10,8 V; deze
wordt dus nu 0,60 V.
Een anodespanningsapparaat bestaat uit een gelijkricb.ter gevolgd door een
afvlaksysteem.
Het afvlaksysteem bestaat uit een buffercondensator, welke in hoofdzaak
de waarde van de gemiddelde gelijkspanning bepaalt en een smoorspoel en
afvlakcondensator, welke ten doel hebben om de rimpelspanning, welke nog op
de buffercondensator optreedt, af te vlakken.
De rimpelspanning op de buffercondensator bedraagt by enkelfasige gelijkrichting ca. 4,5 V per mA//zF.
By gebruik van electrolytische condensatoren moet de smoorspoel steeds in
de -f- leiding worden opgenomen.
De enkelfasige gelijkricliting heeft voor de gewone wisselstroomontvangers
geen betekenis meer.

I
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§ 45.

Een anodespanningsapparaat met dubbelfasige gelijkrichting.

Bij de bespreking van de dubbelfasige gelijkrichter zagen we, dat
> we bij elke halve periode een stroomstoot kregen. Wanneer we daar
bij afvlakking toepassen, zal dit er toe moeten leiden, dat de eerste
condensator C, (fig. 91), indien deze even groot is als bij de enkelAnoatespanmngsapparaat
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Anodesjjannmgsapparaat met dubbelfasige gelijkrichting.

fasige gelijkrichting, een kleinere ri m pel spanning moet geven (fig. 92a)r
waarom dan ook de dubbelfasige gelijkrichting voornamelijk wordt
toegepast. In de practijk kan men aannemen, dat in dit geval per mA
gelijkstroom en per juF een effectieve rimpelspanning van ca. 2,1 V
over de condensator Q optreedt.
Noemen we de capaciteit C, de gelijkstroom / en de rimpelspan
ning er, dan is :
Rimpelspanning: er =
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Fig. 92

Afvlakking bij een anodespannings
apparaat met dubbelfasige gclijkrichting.
a. gelijkspanning tussen D en E (fig.
91).
Ij. gelijkspanning tussen A en B (fig.
91).

/

. (6)
c X 2,1 (V)
De rimpelspanning is bij
dezelfde gelijkstroom en de
zelfde buffercondensator ruim
2 maal zo klein als bij een
anodespanningsapparaat met
enkelfasige gelijkrichting (§44).
De werking van smoorspoel
L en afvlakcondensator C> is
volkomen gelijk aan die bij
deze gelijkrichter, zodat het
vollegolf-gelijkspannings appa
raat een belangrijk vlakkere
spanning geeft (fig. 92) waardoor de kans op brommen

-
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van de luidspreker zeer veel kleiner is en nagenoeg geheel kan wor
den opgeheven.
In de laatste jaren is bij de kleinere apparaten, die dus een geringe
anodestroom vragen, de smoorspoel L wel vervangen door een weer
stand. Laat men de buffercondensator even groot, dan zal bij kleine
stroomafname de rimpelspanning kleiner zijn. Door de ohmse weer
stand, die van de grootte-oide van 2000 xl is, zal, als men dezelfde
afvlakcondensator aanneemt, de rimpelspanning voldoende klein worden.
Verder merken we op, dat, terwijl het aanvankelijk de gewoonte
was om met het oog op het brommen de -{-leiding van het appa
raat aan het midden van de gloeidraadwikkeling S;; te verbinden, in
de laatste jaren daarvan is afgeweken als gevolg van een beter afvlaksysteem. In het algemeen kan men zeggen, dat, als de belastingsstroom van het apparaat toeneemt, de beschikbare gelijkspanning tus
sen A en B moet afnemen. Wil men dus een voldoend hoge gelijk
spanning overhouden, dan mag men de belasting niet te hoog op
voeren. Bovendien neemt bij vergrote stroomafname de rimpel toe,
waardoor het brommen van de ontvanger sterker zal worden.
Voor het ontwerpen van anodespanningsapparaten dient men te
weten hoe het gedrag van de ter
beschikking staande gelijkrichtbuis
is in verband met de weerstand van
de gebruikte transformator (deze
vormt de inwendige weerstand van
het apparaat) en in verband met
de grootte van de buffercondensator.
Wij hebben dit in fig. 93 voor de
300
gelijkrichtbuis AZ1 aangegeven.
|
Wordt door beide wikkelingen
Sj en So een effectieve spanning
van 400 V beschikbaar gesteld (560
100
V topspanning) en is de buffer
condensator Cj 16 f-tf, dan zal, als
20
40
V)
DO mA 100
Afgegeven ge/ykstr-oom (Ig)
de weerstand van de transformator
(Rf) 100 XL is en 50 mA wordt
Fig. 93
afgenomen, de gelijkspanning eg}
Hoe de gelijkspanning op de buf
475 V bedragen (punt a).
fercondensator verandert met de
afgegeven gelijkstroom en in af
Wij merken hierbij op, dat de
hankelijkheid van transformatortransformatorweerstand gevormd
weerstand (220, buffercondensa
wordt door de weerstand (/?s)van
tor (Ci) en effectieve transforSi resp. S2 en verder ook nog
matorspanning.
■s-

-

■
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bepaald wordt door de weerstand van de primaire wikkeling. Is deze
laatste Rp ohm en wordt de spanning in Sj resp. S2 n X omhoog
getransformeerd, dan laat Rp zich in elk der secundaire wikkelingen
gevoelen als een n2 maal zo grote weerstand, zodat de totale weer
stand Rt bepaald wordt door:
Transf.-weerstand: Rt = Rs -f n2 . Rp.................... (7)
Naarmate een kleinere stroomsterkte wordt afgenomen, wordt de
gelijkspanning hoger en als de stroomsterkte nul zou zijn, dan zou
de gelijkspanning 560 V d.i. de topspanning van de wisselspanning,
zijn.
Ten slotte moeten we nog opmerken, dat de condensator C2 nog
een belangrijke functie verricht, als het toestel in bedrijf is. In de
anodekringen dier buizen ontstaat een pulserende gelijkstroom; de
pulsaties (de wisselstromen) vinden hun weg in het voedingsapparaat
over C2. Daar C2 groot is, vormt deze voor de stroomvariaties een
zo kleine impedantie, dat men kan spreken van een kortsluiting, met
het gevolg, dat in de punten A en B de spanning nagenoeg niet
verandert, m.a.w. het apparaat houdt, ondanks de stroomveranderingen, een vrijwel constante spanning (afgezien van onvolkomen
heden in het afvlaksysteem) ter beschikking.
Anoriespanningsapparaten met dubbelfasige gelijkrichting geven een belang
rijk kleinere rimpclspanning op de buffercondensator dan zulke met enkelfasige gelykrichting (ca. 2,1 V per mA//-F).
Aivlakcondensator en smoorspoel dienen, evenals by de enkelfasige gelijk
richting, om de rimpelspanning te verkleinen.
Naarmate de stroomafname (Ig) en naarmate de transformatorweerstand
(R t) groter zijn, neemt de gelijkspanning meer af.

§ 46. Een anodespanningsapparaat met dubbelfasige gelijkrichting
met behulp van gasgevulde buizen.
Radio-ontvangers worden, als ze met het in § 45 besproken voe
dingsapparaat voorzien zijn, met hoogvacuumbuizen uitgerust, daar
het gebruik van gasgevulde buizen grote bezwaren meebrengt (§ 52C).
Dat niettegenstaande dit toch de gasgevulde gelijkrichterbuizen AX1
en AX50 zijn ontwikkeld, heeft een bepaalde reden. Indien men b.v.
een vóórversterker, d.i. een versterker, die b.v. tussen een microfoon
of een gramofoonopnemer en de eigenlijke versterker geplaatst is,
uitrust met klasse-B balansschakeling (II - § 49) voor twee 9-watt
penthoden, moet men er wel op rekenen, dat bij deze schakeling de
stroomsterkte heel sterk verandert met de belasting en bij volle be
lasting zeer groot kan zijn. Nu geldt voor elk anodespanningsapparaat,
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dat bij stijgende stroomafievering de spanning daalt en dat zou in
een dergelijk geval bij het gewone anodespanningsapparaat last ver
oorzaken, omdat dan de anodespanning bij volle belasting te veel daalt.
Men heeft zich nu afgevraagd wat men te doen heeft om aan die
grote spanningsval tegemoet te komen.
Het is bekend, dat bij elke spanningsbron de klemspanning des
te meer met de afgegeven stroom daalt, naarmate de inwendige weer
stand groter is (I-§ 10).
Men moet er derhalve naar streven om a. de weerstand, die uit de
transformator voortvloeit, niet te groot te maken en b. de weerstand
van de buis zo klein mogelijk te maken.
Aangezien nu de gasgevulde buis een zeer kleine weerstand bezit
(slechts enkele ohms), in tegenstelling met de hoogvacuumbuizen (ca.
100 tot 500 .cl), is daarmee wel direct uitgemaakt, dat de gasgevulde
buis de voorkeur verdient.
Er is nog een ander en zeer belangrijk punt, dat hierbij onze aan
dacht vraagt. Wij hebben in § 44 aan de hand van fig. 90 gezien,
welke sterke invloed de grootte van de condensator Q heeft op de
grootte van de gelijkspanning. Wij zagen, dat we een belangrijk lagere
spanning, maar een veel meer constante gelijkspanning kregen.
Beschouwen we nog even fig. 94a.

§t

»§
o

eg

11

o

a

..T

h
Fig. 94

Anodespanningsapparaat voor dubbelfasige gelijkrichting.
a. met buffercondensator voor R = oo is eg = topspanning
X wisselstroom ;
2
b. zonder buffercondensator voor R = oo is eg = — x top
spanning.
71
De gelijkspanningen verhouden zich dan ongeveer als 3:2.

Indien de weerstand R zeer groot is, ontstaat een gelijkspanning
eg, die even groot is als de topwaarde van de wisselspanning, omdat de condensator C zich tot die waarde oplaadt. Laat men de con
densator weg (fig. 20b), dan staat op de weerstand een pulserende
spanning, bestaande uit halve sinussen. De gemiddelde gelijkspanning
2
eg moet nu het — deel van de topspanning zijn (I - § 44 B 2).
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Was de effectieve wisselspanning van de secundaire wikkeling van
de transformator 110 V voor elke helft, dan was de topwaarde 1,4
X 110 V = 155 V. In fig. 94a was de gelijkspanning 155 V en in
fig. 94b ~ X 155 = 98 V, als n.1. de weerstand R zeer groot
verondersteld wordt. (In fig. 89 zou bij enkelfasige gelijkrichting de
helft of 49 V verkregen worden.)
De in beide gevallen verkregen gelijkspanningen verhouden zich
dus als 155 : 98 of rond als 3 : 2.
Maar tegenover de lagere spanning bij het weglaten van de buffercondensator staat, dat een spanning verkregen is, die veel minder
afhankelijk is van de belastingsstroom.
Zo komt men er nu toe
==C,
om
de buffercondensator
MX1
weg te laten, waardoor de
L,
L
schakeling van fig. 95 ont
Fig. 95
staat en waarbij C dus de
afvlakcondensator is. Maar
Anodesvanningsap paraat met gasgevulde
gelijkrichtbuis AX1 voor vóór versterkers;
dit moet natuurlijk ten ge
de buffercondensator is weggelaten, waar
volge hebben, dat de afvlakdoor bij verschillende belasting een meer
king van de spanning nu
constante gelijkspanning verkregen wordt.
niet zo volkomen is. Wil
men de afvlakking verbeteren, dan moet men dit zoeken in de grootte
van de afvlakcondensator en de smoorspoel. Laat men de eerste de
zelfde, dan moet men het alleen oplossen door de juiste keuze van L.
In fig. 96 geven we door de ge
v
streepte krommen de karakteristie
ken van de gelijkrichtbuis AX1,
o
A
o—
o—
900
indien deze met buffercondensator
16jiF\
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Karakteristieken van de dubbelfasige gasgevulde gelijkrichtbuis
AX1.
gestreepte krommen: gemeten op
een tussen A en B gedachte buf
fercondensator;
getrokken krommen: gemeten
achter de afvlakcondensator.
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van 16 /*F gebruikt zou worden, welke zich dan tussen A en B zou
bevinden; de gelijkspanning is hier gemeten op de buffercondensator.
De getrokken lijnen geven aan hoe de gelijkspanning, gemeten op
de condensator achter de smoorspoel, verloopt (zonder buffercond.).
Het enorme verschil tussen beide karakteristiekgroepen valt direct op.
De grootte van de smoorspoel blijkt alleen bij kleine stroomsterkten
'zeer veel invloed te hebben, zoals uit de gestippelde voortzetting der
getrokken lijnen blijkt. Hoe kleiner de L is, hoe verder van de verti
cale as de krommen in rechte lijnen overgaan. Men ziet, dat bij
een smoorspoel van 12 H, bij een stroomsterkte groter dan 30 mA,
de rechte karakteristiek begint. Terwijl men bij gewone ontvangers
volstaat met een smoorspoel van ca. 6 H, heeft men hier dus een
dubbel zo grote (12 H) nodig.
Wenst men bij nog kleinere stroomsterkten dan 30 mA het rechte
verloop, dan moet de smoorspoel noodzakelijk nog groter worden
en zo zien we, dat bij 42 H het rechte verloop bij 10 mA begint.
Een der middelen, om een dergelijk grote smoorspoel te ontgaan
is, om achter de gebruikte LC nog een tweede stel (L] C,), zoals in
fig. 95 door streeplijnen is aangegeven, te plaatsen.
De gasgevulde dubbelfasige gelijkriohtbuizen AX 1 en AX 50 worden ge
bruikt in de anodespanningsapparaten, die bij sterke veranderingen in de
strooraafname een weinig veranderlijke gelijkspanning hebben, zoals voorkomt
o.a. by vóórversterkers met bizondere schakelingen; voor radio-ontvangers
komen deze brizen niet in aanmerking (§ 52 C).

§ 47. Het voedingssysteem van een gelijkstroomnetontvanger.
Geen radio-ontvanger kan men zonder meer op een gelijkstroomnet van een centrale aansluiten, omdat de beschikbare spanning steeds
een rimpel bezit, die nog al belangrijk kan zijn. Het ontvangtoestel
zou dus sterk brommen, als men geen tegenmaatregelen nam. Daar
om is een afvlaksysteem nodig met een buffercondensator Q, een
afvlakcondensator C2 en
i----------i
een smoorspoel X (fig.
97). Wij hebben in deze
r’Pr rP? rPr' rp!
—O
o~H L-jJ «—[-* UJ
figuur tevens aange
l---------X------- 1--------- 1
Ontvangbu/zen
geven,
dat de gloeidraden
Q
C2
Net
der
buizen
in serie ge
Stabiliseerbuis
schakeld dienen te wor
den, waardoor ze een
R
belangrijk deel van de
Fig. 97
Schema van het voedingssysteem voor een
beschikbare spanning
gelykstroomnet-ontvanger.
opnemen; het overige
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i
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deel dezer spanning moet door een stabiliseerbuis (fig. 98) worden opgenomen. Destijds zijn
voor de gelijkstroomontvangers buizen gemaakt
van 20 V gloeispanning. Als er dan 4 buizen
nodig waren, was daardoor 4 X 20 = 80 V
fW
nodig. Was de beschikbare netspanning 220 V,
dan moest 220 — 80 = 140 V door de stabi§
liseerbuis opgenomen worden. Maar de net
spanning is nooit constant en mag 10% naar
boven en naar beneden veranderen; zelfs komen
veranderingen van 15% voor. In dat geval krijgt
men dus netspanningen van 177 en 253 V en
■rii
moet de stabiliseerbuis 177 — 80 = 97 V
dan
!
resp. 253 — 80 = 173 V opnemen. Bij al die
spanningen moet de buis eenzelfde stroom door
Fig. 98
laten.
Stabiliseerbuis Cl voor
Wij geven in fig. 99 de karakteristiek van de
gelijkstroomnet-ontvangers, welke spannin buis Cl, welke bruikbaar is tussen de spangen van 80 tot 200 V ningsgrenzen 80 en 200 V. Uit deze kromme
mag opnemen.
blijkt, dat bij de bovengenoemde grote spanningsschommeling de doorge
laten stroom ongeveer 200 mA
is, zodat de gloeidraden der ontvangbuizen niet de minste last
daarvan ondervinden.
Sedert jaren worden er geen
speciale gelijkstroomnetontvanSpanning
gers meer geconstrueerd; wie een
dergelijke ontvanger nodig heeft,
Fig. 99
Stroomspanningskarakteristiék van de vervalt in een G/W-ontvanger, of
een wisselstroomontvanger, die
stabiliseerbuis Cl.
met een trilleromvormer is uitge
rust. In dit verband verwijzen we naar § 53, waarin deze omvormer
wordt beschreven.
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Een gelijkstroomnet-ontvanger moet altijd van een afvlaksysteem worden
voorzien om de rimpel van de netspanning weg te werken.
De gloeidraden der ontvangbuizen worden altijd in serie geschakeld en om
het overige deel der netspanning op te nemen, is een stabiliseerbuis nodig.
Uitsluitend gelijkstroonuict-ontvangers, zoals men die vroeger wel maakte,
hebben voor ons land geen betekenis, eendeels omdat gelijkstroonmetten weinig
voorkomen, anderdeels omdat men een betere oplossing daarvoor heeft (§ 53).
Radio-ontvangst III 11
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§ 48.

Het voedingssysteem voor G/W- of Universele-ontvangers.

Er is steeds vraag geweest naar toestellen, die zowel op wissel- als
op gelijkstroomnetten van gelijke spanning aangesloten kunnen worden, zonder dat iets aan de schakeling veranderd behoeft te worden.
Daardoor ontstonden de wissel-gelijkstroom- (G/W-) of universele-ont
vangers. Hiervoor was een bizonder voedingssysteem nodig. In de
eerste plaats moest de bij wisselstroom gebruikelijke transformator
vervallen met het oog op de gelijkstroomaansluiting. Daarentegen is
een gelijkrichtbuis noodzakelijk met het oog op de wisselstroomvoeding.
Evenals bij de gelijkstroomnet-ontvangers zullen de gloeidraden der
ontvangbuizen in serie geschakeld moeten worden met de gloeidraad
van een stabiliseerbuis, terwijl ook die van de gelijkrichtbuis in deze
serie kan worden opgenomen (fig. 100).
--------- 1

nn■
Begrenzingsweerstand
Cl

m

i--------- i. —l- _j
Ontvangbuizen

Q2

1

'V

irO-------------------------

Stabiliseerbuis

(Cl)

o-

Gslükrtcbtbuis
(UY1)

Fig. 100
Schema van het voedingssysteem van een gelijkstroomwisselstroom (G/W- of universele XJ-ontvanger).

De stabiliseerbuis Cl Iaat tussen de grenzen van 80 en 200 V een
stroom van ca. 200 mA door, zodat bij een toestel met 4 ontvang
buizen plus 1 gelijkrichtbuis de beschikbare netspanning op zijn minst
80 -f- (5 X 13) = 145 V moet bedragen. De hoogste spanning mag
niet groter zijn dan 250 V, zodat dan 250 — 65 = 185 V door Cl
wordt opgenomen. Dat de anodespanning niet hoger dan 250 V mag
zijn, komt hierdoor, dat de gloeidraden bij het uitschakelen koud zijn
en een weerstand bezitten, die slechts l/7 deel van die in warme toe
stand is, zodat, trots de stabiliseerbuis een veel te grote stroomstoot
kan ontstaan. Wil men hogere spanningen toelaten, dan wordt wel
een weerstand van uraandioxyde daarmede in serie geschakeld; deze
heeft juist in koude toestand een veel grotere weerstand dan in warme.
Indien de beschikbare netspanning laag is, wordt een andere stabili
seerbuis (C2) gebruikt, welke tussen 35 en 100 V 200 mA doorlaat.
De gelijkrichtbuis UY1 (vroeger CY1) is indirect verhit, omdat men

=
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hier geen direct verhitte kan gebruiken, daar de wisselspanning dan
direct op het afvlakgedeelte zou komen te staan.
Verder moet men er naar streven, dat de inwendige weerstand van
de gelijkrichtbuis zo klein mogelijk is, want des te geringer deel van
de beschikbare spanning gaat daarin verloren en dit komt ten goede
aan de anodespanning.
Sluit men een dergelijk toestel op een gelijkstroomnet van 220 V
aan, dan geeft de kromme A (fig. 101) aan hoe, met het toenemen
van de anodestroom, de anodespan
ning iets daalt (bij 95 mA tot ca. 200
400
V; zo geldt kromme B voor de aan
sluiting op een gelijkstroomnet van
110 V (in dit geval is /? = 0 tl).
300
£
Nu mag men niet veronderstellen, dat
bij aansluiting op een wisselstroomnet
precies dezelfde krommen worden ver
f
kregen. Als het toestel op een wissel
stroomnet van 220 V wordt aange
sloten, dan moeten we wel bedenken,
dat, als de anodestroom van alle bui
0
20 40 60 BO XX) 120 f40mA zen nul is, de condensator C zich
Gelijkstroom (la)
oplaadt tot de hoogste spanning, die
Fig 101
optreedt. Daar 220 V de effectieve
Belastingskarakteristiek voor een
spanning
is, bedraagt de topspanning
G.W.-apparaat bij verschillende
] ~2 X 220 = 310 V. Bij belasting van
netspanningen.
het toestel, zou de beschikbare anode
spanning ongeveer dalen volgens lijn C, die echter veel hoger is dan
bij 220 V gelijkstroom. Om echter ongeveer tot dezelfde toestand te
komen, althans bij volbelaste toestand, schakelt men in de anodeleiding de begrenzingsweerstand R (fig. 100). Men ziet, dat, als R =
125 tl is, de kromme D een veel sterkere daling van de spanning
aangeeft. Dat de lijn D sneller daalt dan A, is eenvoudig daardoor
te verklaren, dat, hoe groter de nodige anodestroom is, hoe groter
de stroomstoten zijn, die bij de belangrijk hogere spanning van de
condensator door buis en weerstand gaan. Het gevolg is een groter
spanningsverlies, dan bij de constante gelijkstroom uit het gelijkstroomnet.
De begrenzingsweerstand heeft gelijktijdig nog het voordeel, dat hij
grote stroomstoten door de gelijkrichter voorkomt, wanneer men de
ontvanger direct na het uitschakelen weer inschakelt. Direct na het
Uitschakelen ontladen de condensatoren zich, ze zijn n.1. „leeg”; scha
kelt men ogenblikkelijk weer in, dan zijn de kathoden van de buizen
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nog warm, zodat direct de anodestromen weer kunnen lopen, terwijl
de condensatoren zich opladen. Er ontstaat dan plotseling een grote
stroom, althans veel groter dan wanneer de kathoden nog koud zijn
en alles na enige seconden langzamerhand in bedrijf komt. De gelijkrichtbuis wordt daardoor tijdelijk sterk overbelast.
Uit hoofde van het bovenstaande zal de grootte van de begrenzingsweerstand afhangen van de netspanning en de capaciteit van de
250 V
buffercondensator. Vandaar dat bij netspanningen van 170
de combinaties 32 fiF — 125 _n_, 16 //F
75 jn_, 8 //F — 0 -n.
worden geadviseerd; bij 127 — 170 V de combinaties 32 //F - 75
30 .n., 8 /iF — 0 -n-, en bij 127 V de combinaties 8
-fi, 16 [tF
tot 32 ^F — 0 .tl.
Uit het verloop van de grafieken E en B blijkt duidelijk, dat men
met
:= 0 bij 110 V reeds tot een goed resultaat komt.
Gelijkstroom-wisselstroom-(G/W-) of universele (U) ontvangers zijn steeds
uitgerust met. een enkelfasige gelijkrichtbuis, die indirect verhit is; dit laatste,
omdat by directe verhitting de wisselspanning op het afvlaksysteem zou komen.
De kathode van de buis vormt de + pool van het anodespanningsapparaat.
De gloeidraden zyn, als bij een gelijkstroomnet-ontvanger, met de gloeidraad
vam de gelgkrichtbuis en met een stabiliseerbuis in serie geschakeld.
In de anodekring van de gelijkrichtbuis is een weerstand opgenomen, die ten
doel heeft: ten eerste om bij volle belasting een vrijwel gelijke anodespanning
te verkrygen bij aansluiting op een gelijkstroom- en wisselstroomnet van gelyke spanning en ten tweede om overbelasting van de buis te voorkomen
(begrenzingsweerstand).

S 49. Het voedingsapparaat met spanningsverdubbeling op 110 V
wisselstroomnetten.
Door Delon is een schakeling aangegeven, waarbij men van een
gegeven wisselspanning de dubbele waarde kan verkrijgen, als men
gebruik maakt van twee gelijkrichtbuizen. Op deze wijze is het mogelijk
een toestel te maken, dat uitgerust wordt met
B
1
normale ontvangbuizen en op een wissel
;=
stroomnet van 110V kan worden aangesloten.
Het principe van de schakeling is als volgt:
cl:
Twee dioden (fig. 102) zijn in serie ge
4-°2
:
schakeld en parallel daaraan de condensatoren
Q en C2, terwijl tussen P en Q de wissel
/
spanning wordt toegevoerd. Tussen de klem
Fig. 102
men A en B is een weerstand aangegeven,
Principeschema voor
die de belastingsweerstand van het toestel
spanningsverdubbeling
bij wisselspanning met voorstelt. Op het ogenblik, dat Q de — pool
behulp van twee dioden. en P de -f pool is, wordt de kathode van
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d, negatief en worden de aan P verbonden condensatorelectroden
positief. De bovenelectrode van CL wil zich negatief opladen en maakt
daardoor de anode van dj positief, zodat er een electronenstroom
volgens pijl a moet staan. Daardoor wordt de bovenelectrode van C ï
negatief geladen en wordt B de — pool van het stelsel. De onderelectrode van C2 wil zich ook negatief opladen en trekt daardoor uit
de daaraan verbonden kathode, electronen tot zich. De diode do kan
niets opleveren, zodat ze uit de weerstand R worden aangetrokken;
A wordt dus de -f- pool.
Nu is bij een enkelfasige gelijkrichter (men denke d._> weggenomen
en Co kortgesloten) de toestand zo, dat gedurende de andere halve
periode de stroom door R blijft lopen; hierbij zal dan een gelijk
spanning optreden, waarvan de grootte afhangt van de grootte van
R en de condensator C,, doch die ten hoogste gelijk kan zijn aan
de topwaarde van de wisselspanning.
In fig. 102 is de toestand anders. In de tweede periode van de
wisselspanning blijft het stelsel niet onwerkzaam als bij de enkelfasige
gelijkrichter; dan is Q -j- pool en P — pool en zal er een electro
nenstroom volgens pijl b ontstaan. Nu worden de electronen van A
weggezogen, waardoor A sterker positief wordt dan zopas. Verder
worden electronen naar de binnenelectrode van Ct opgestuwd, terwijl
de bovenelectrode al negatief was. Er ontstaat daardoor een „ver
hoogde druk” op de electronen, die zich op die electrode bevinden,
m.a.w. B wordt sterker negatief. Het eindresultaat is nu, dat tussen
A en B een spanning ontstaat, die 2 X zo hoog is, als bij gebruik
van één gelijkrichtbuis.
Om deze schakeling te kunnen toepassen wordt een tweewegs-ger----------- 1----------- -t~-f-
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Fig. 103
Overzichtschema van een wisselstroomontvanger met
spanningsverdubbeling door CY2.
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Gelijkstroom (Ig)

60 mA

lijkrichtbuïs CY2 geleverd. Deze
buis bezit één gioeidraad met
twee kathoden en heeft ook
twee anoden.
Het volledige schema is in
fig. 103 gegeven; de letters ko
men overeen met die in fig. 102.
Ten slotte is in fig. 104 de belastingskarakteristiek van de CY2
gegeven. We zien hieruit, dat
b.v. bij 60 mA de anodespanning
240 V bedraagt, terwijl de net
spanning 110 V eff. is.

Door de schakeling' van Delon be
staat de mogelijkheid om uit de
Fig. 104
beschikbare netspanning een anode
Belastingska/rakteristiek voor
spanning te verkrijgen, die tweemaal
de buis CY2.
zo groot is.
Voor deze schakeling is de speciale gclijkrichtbuis CY 2 geconstrueerd.

$ 50. De voeding van batterij-ontvangers.
A. Parallelschakeling der buizen.
Indien men een batterij-ontvanger construeert heeft men rekening
te houden met de spanning van de gangbare batterijen en met de
gloeistroom der buizen. Vroeger waren de 4-volts A-buizen, later de
2-volts K-buizen, tegenwoordig zijn de 1,4-volts D-buizen, gebruikelijk.
In het eerste geval was de accu bestaande uit 2 cellen (4,2 V), in het
tweede geval uit 1 cel en in het derde geval is een droog element
van 1,4 volt nodig.
De buizen moeten in deze gevallen parallel geschakeld worden,
zodat de totale af te geven stroom, de som der gloeistromen is.
De gloeistroom der D-buizen is als volgt: DF21, DAC21 elk 25 mA;
DBC21, DF22, DK21 en DL21 elk 50 mA en DLL21 2 X 100 mA.
Heeft men nu b.v. een ontvanger met de combinatie DK21, DF21,
DAC21 en DL21, dan bedraagt de totale stroomsterkte 50 -f- 25 -f25 -f 50 rr= 150 mA.
Bij een dergelijke stroomsterkte doet men verstandig twee of nog
beter drie elementen van 1,4 V parallel te schakelen, opdat ze niet
te spoedig uitgeput zijn. De parallelschakeling is de meest eenvou
dige en meest gebruikelijke.
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B. Gemengde schakeling der buizen.
Het is mogelijk om door serieschakeling van elementen, ook de
serieschakeling of een gemengde schakeling van buizen toe te passen.
Deze methode wordt bij uitsluitend batterij-ontvangers weinig toe
gepast, maar wel bij ontvangers, die ook op een net aangesloten
kunnen worden (§ 51).
Schakelt men twee elementen in serie, dan heeft men 2,8 V ter be
schikking en bij 3 elementen 4,2 en bij 4 elementen 5,6 V. Het tweede
geval komt practisch geheel overeen met het gebruik van een loodaccu van 2 cellen. Nu kan men bij een batterij van 2, 3 of 4 cellen
(2,8, 4,2 en 5,6 V) allerlei schakelingen bedenken voor de eventueel
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Fig. 105
Enkele gemengde schakelingen van radiobuizen voor een voedingsspanning van
2,8, 4,2 en 5,6 V.

nodige buizen. Wij hebben daarom in fig. 105 enkele voorbeelden
gegeven uit een grote reeks, die men kan opstellen.
Zoals uit deze fig. blijkt, kan men lang niet altijd uitkomen met de
schakeling van de gloeidraden, maar moet men ook nog een of meer
weerstanden parallel of in serie met een buis schakelen.
in het algemeen zal de constructeur er op uit zijn om het vermogen
zo klein mogelijk te houden.
Alhoewel al de hier gegeven (en nog meer te bedenken) schake
lingen zeer goed bruikbaar zijn, zijn er toch bij, waarbij gemakkelijk
overbelasting van een of meer van de buizen kan optreden.
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Gesteld b.v. eens, dat we in fig. 105a een der buizen DF21 uit het
toestel nemen, terwijl de gloeispanning niet onderbroken is. Dan staan
nog alleen DF21 en DL21 in serie en zal DF21 doorbranden. Om
dat in te zien willen we voor het gemak eens aannemen, dat de gloeidraden een constante weerstand hadden, die we berekenen uit gloeistroom en gloeispanning (de berekening is dan wel niet nauwkeurig,
maar toch geeft deze een goed beeld van de toestand). Buis DF21
heeft dan een weerstand van 1,4 : 0,025
56 .tl, en buis DL21 van
1,4:0,050 = 28 tl. Staan deze twee in serie, dan is de stroomsterkte
der beide gloeidraden 2,8 : (56 -F 28) = 0,0333 A; dan is de span
ning op DF21 56 X 0,0333
1,86 V en op DL21 28 X 0,0333
0,94 V (totaal dus weer 2,8 V). De DF21 krijgt derhalve 0,46 V te hoge
spanning. Dit leidt wel niet tot het doorbranden van de gloeidraad,
maar kan wel een emissievermindering ten gevolge hebben, wat toch
ook niet gewenst is.
Dit bezwaar doet zich bij b, d en e niet voor, maar bij c, f, g, h
en k wel, als men in een der paralleltakken een der buizen wegneemt.
Plaatst men alle buizen in serie (d), dan maakt men de aansluiting
zo, dat de eindbuis aan de -\- zijde van de batterij wordt verbonden.
In elk der gloeidraden treedt n.1. een spanningsval op en nu gebruikt
men de spanningsval in de voorgaande buizen als negatieve voorspanning voor de volgende.
Denkt men de — pool aan aarde gelegd, en ook de roosters der
daaraan verbonden buizen, dan ziet men direct in, dat het rooster
van de laatste buis de grootste negatieve voorspanning krijgt of beter:
de grootste positieve spanning komt op de gloeidraad of kathode van
die buis (I -§ 107).
Ten aanzien van de DLL21 merken we op, dat deze op drieërlei
wijze gebruikt kan worden, n.1. 1,4 V — 100 mA 2,8 V — 100 mA
en 1,4 V — 200 mA (II - § 105). Deze laatste schakeling is in geen
der schema’s opgenomen, omdat deze buizen toch veel meer bedoeld
zijn voor toepassing in B.G.W. ontvangers, (§ 51), waarbij men met
het oog op de stroom, die de gelijkrichtbuis kan leveren, niet boven
100 mA gloeistroom gaat.
Een moderne battery-ontvanger wordt uitgerust met D-buizen, welke bij een
geringe gloeispanning een geringe gloeistroom vragen, zodat met stroombronnen
van kleine inhoud en klein gewicht kan worden volstaan.
Gewoonlijk wordt parallelschakeling der gloeidraden toegepast; er bestaan
bij een spanning van 2, 8 en 4 maal 1,4 V zeer vele schakelmogelijkheden, waar
van men gebruik kan maken, als de ontvanger, behalve op batterijen, ook op
netten moet kunnen worden aangesloten.

f
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§ 51.

De voeding van B.G.W. of ABC-ontvangers.

Dit zijn ontvangers, die zowel op gelijk- en wisselstroomnetten, als
op batterijen zijn aan te sluiten, dus B.G.W.-apparaten en die volgens
de PM/yjs-aanduiding ABC-apparaten heten (A = wisselstroom, B =
batterij en C
gelijkstroom; II - § 99).
Natuurlijk stelt elk der 3 voedingsmethoden zijn eisen en ongetwij
feld spreekt de batterijvoeding hierin een belangrijk woord, omdat deze
wel in het bizonder een economische oplossing van het energiever
bruik voorschrijft. Men zal derhalve bij voorkeur gebruik maken van
de buizen der D-serie (1,4 V-serie).
Bij netvoeding is de meest economische oplossing om de gloeidraden in serie te schakelen en afhankelijk van de buizen, die men
gebruikt, kan men verschillende combinaties maken, zoals in § 50
enkele zijn genoemd. Maar gesteld, dat men 4 buizen in serie plaatst,
dan heeft men nog maar een spanning van 5,6 V nodig, zodat bij
netvoeding altijd een voorschakelweerstand nodig is.
Verder moeten we er nog op wijzen, dat we hier gebruik maken
van direct verhitte buizen, in tegenstelling met de G.W.-ontvangers
(fig. 100). Om brommen te voorkomen kunnen ze niet direct uit het
wisselstroomnet gevoed worden. Het gevolg is, dat de gelijkrichter
nu, behalve de anode- en schermroosterstroom, ook de gloeistroom
heeft te leveren. We maken daartoe gebruik van een UY1, die maxi
maal 140 mA kan afgeven (fig. 101). Neemt men aan, dat men voor
anode- en schermroosterstroom 15 tot 25 mA nodig heeft, dan blijven
er ruim 100 mA over. Nu gebruikt de dubbele eindbuis DLL21 100 mA,
zodat men bij serieschakeling der buizen altijd uit kan komen.
Verder moet er voor gezorgd worden, dat de batterijen niet gelijk
tijdig met het net ingeschakeld kunnen zijn. Er moet derhalve gebruik
gemaakt worden van schakelaars, die b.v. door een relais bediend
worden, zodat vergeten of vergissen is uitgesloten.
Men gaat daarbij uit van de toestand, dat de ontvanger niet aan
een net is aangesloten en is aangewezen op batterijvoeding (fig. 106).
De hoofdschakelaar van het toestel, welke met de hand bediend
wordt, bestaat uit de schakelaars sL en s2. Zet men deze in, dati
wordt de gioeistroombatterij ingeschakeld. Weliswaar wordt de gelijkrichterleiding ook verbonden, doch dit heeft geen gevolgen. De aan
elkaar gekoppelde schakelaars s;; tot s6, die door het relais bediend
worden, bevinden zich dan in de getekende stand. Men ziet, dat de
ontvangbuizen door de beide batterijen gevoed worden. De nega
tieve voorspanning wordt nu verkregen met behulp van de weerstand
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R5 en R6, waarbij Ck als afvlakcondensator (kathodecondensator)
dienst doet.
Nemen we nu eens aan, dat men het toestel ook aan een net aan
sluit. Er gaat dan een stroom van A, over slf R2, s3, buis, R3 en R.,
en over s4 en het lampje L, dat de indicator voor de aanwezige net
spanning is, naar B. Zodoende wordt de gloeidraad van de UY1
verwarmd en de kathode verhit, waarna een stroom door de diode
tot stand komt. Daarbij laden Q en C2 van het afvlaksysteem zich op
en er komt spanning op het relais te staan. Is de stroom hierin vol
doende sterk, dan wordt het ankertje a aangetrokken en worden de
schakelaars s3 tot s(ï alle omgezet. s3 verbreekt de via R . bestaande
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Fig. 106
Voedingsgedeelte van een B. G. W.- of A B C-ontvanger.
Als de schakelaars s1 en s2 worden ingezet vindt batterijvoeding plaats.
Wordt op een gelijk- of wisselstroomnet aangesloten, dan treedt het relais
in werking en worden door de schakelaars s3 t.e.m. s° de gewenste
verbindingen gemaakt en andere verbroken.

kortsluiting over degelijkrichtbuis. De gloeidraadvoeding van UY1 houdt
nu op, doch de anodestroom warmt de kathode nu zelf op. Door
s4 wordt het lampje L uitgeschakeld; daarvoor komen de gloeidraden
der ontvangbuizen met R5 in de plaats. Schakelaar s;3 heeft de anodebatterij uitgeschakeld en de -f leiding van het voedingsapparaat door
verbonden; s6 heeft ten slotte de gloeistroombatterij uitgeschakeld.
De omschakeling op het net geschiedt als gevolg van de laadtijd
der condensatoren Q en C2 niet direct, maar na enige seconden.
Valt de netspanning weg, of wordt de verbinding met het net ver
broken, dan wordt automatisch weer op batterijvoeding omgeschakeld,
doordat de spanning van het relais valt.
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De weerstand Rx dient om de gewenste grootte van de anodespanning te verkrijgen. R._> moet bij het in bedrijf stellen R, vervangen;
R;$ heeft te zorgen, dat de gloeistroom der buizen de juiste waarde
krijgt, terwijl R., het verschil van de stroom der UY1 en die van de
ontvangbuizen opneemt.
Bij aansluiting van het toestel op een gelijkstroomnet bestaat de
mogelijkheid, dat de aansluiting niet goed geschiedt, doordat de -f pool
aan B en de — pool aan A komt. De gloeidraad van de diode wordt
dan wel verwarmd, maar er gaat dan geen stroom door de gelijkrichtbuis, de condensator C, krijgt geen spanning en het relais werkt
niet, zodat het toestel op batterijvoeding blijft staan. Dit wordt ver
klikt door het lampje L, dat blijft branden, terwijl het bij normaal
functionneren van het toestel even na het inschakelen weer uitgaat.
Ontvangers, die zowel op gelijk- als wisselstroomnetten, als op batterijen
zyn aan t.e sluiten, worden aangeduid als B.G.W.- of ABC-apparaten.
Zij zijn gewoonlyk zo geconstrueerd, dat de ingeschakelde ontvanger, als de
netspanning ontbreekt, op batterijvoeding staat en dat bij b.et optreden van
een netspanning het relais de ontvanger automatisch omschakelt.

$ 52. Gelijkrichtbuizen.
A. Hoofdsoorten.
Zoals hiervoor is gebleken, maken we onderscheid tussen enkelfasige- en dnbbelfasige gelijkrichtbuizen.
Een tweede onderscheiding is: hoogvacunni- en gasgevulde gelijkrichtbnizen. Hierop willen we eerst nader ingaan.
De eerste soort heeft als de radio-ontvangbuizen een zeer hoog
opgevoerd vacuum. De tweede soort heeft een vulling van het edel
gas argon of van kwikdamp. De aanwezigheid van een dergelijk gas of
damp heeft een grote invloed op de stroomgeleiding door de buis.
Bij de hoogvacuumbuizen zullen de electronen, die uit de electronenwolk naar de anode gaan, op hun weg een enkele maal wel eens
op een molecuul of atoom van de gasresten botsen, doch dit is van
weinig betekenis. Bij de gasgevulde cel is dit schering en inslag. En
nu kunnen er zich drieërlei gevallen voordoen: le. het electron heeft
nog niet een grote snelheid en botst eenvoudig tegen het gasatoom;
2e. het electron heeft een zo grote snelheid, en dus zoveel arbeidsver
mogen van beweging, dat het het inwendige van het atoom dermate
verstoort, dat een electron uit zijn baan, die het om de kern beschrijft
(I - § 1), wordt geworpen, terwijl het zelf in gewijzigde richting zijn
weg vervolgt; 3e. het electron heeft een nog groter arbeidsvermogen
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en werpt een electron uit het atoom, zodat er nu twee electronen zijn,
die naar de anode snellen.
De twee laatste gevallen verdienen nu onze aandacht. In het tweede
geval is een electron uit zijn oorspronkelijke baan geworpen en men
zegt, dat het atoom is aangeslagen. Dit electron, dat als het ware
gebonden is aan die baan, valt daarop terug; het arbeidsvermogen,
besteed om het uit de baan te werpen, komt weer vrij in de vorm van
electromagnetische golven (licht-, ultraviolette- of infrarode stralen).
In het derde geval is sprake van een splitsing van het atoom;
er ontstaan twee delen: een atoomrest en het electron; men noemt
deze twee delen ionen en men zegt, dat ionisatie plaats vindt. De
ionisatie brengt derhalve mee, dat de stroomsterkte in de buis, bij
dezelfde spanning, groter wordt, zodat de inwendige weerstand van
de buis belangrijk kleiner is. Omgekeerd kan men zeggen, dat om
een bepaalde gelijkgerichte stroom te krijgen, de spanning tussen
anode en kathode belangrijk kleiner is dan bij een hoogvacuumbuis.
Zoals uit het bovenstaande wel blijkt, kenmerkt de gasgevulde buis
zich in het bedrijf door het lichtgevende gas (aangeslagen atomen).
Een ander typisch kenmerk van de gasgevulde buizen is, dat bij
een bepaalde spanning plotseling het lichtverschijnsel optreedt, hetgeen
gepaard gaat met een sterke stroomtoename. Die spanning noemt
men de ontsteekspanning van de buis en ligt in de buurt van 11 en
16 volt, afhankelijk van de soort van de gasvulling. Zolang de ontsteekspanning niet bereikt is, is nauwelijks van enige stroomdoorgang
sprake; wordt deze bereikt, dan treedt plotseling ionisatie in, er ont
staat als het ware een lawine van electronen, m.a.w. er ontstaat plot
seling een zeer grote stroomsterkte.
B. Buizen voor gelijkricliters.
Gelijkrichters moeten in het algemeen een betrekkelijk grote stroom
sterkte leveren en het ligt wel voor de hand, dat hiervoor gasgevulde
gelijkrichtbuizen gebruikt worden. Temeer is dit gewenst, omdat dan
een gering deel van de beschikbare spanning in de buis verloren gaat
(de weerstand van de buis is slechts enkele ohms), wat het rendement
van de gelijkrichter zeer ten goede komt. Hoe kleiner deel dit is
van de te leveren gelijkspanning, hoe beter het rendement van buis
en gelijkrichter is.
Gebruikt men de gelijkrichter voor het laden van accu’s, dan zal
bij het Iaden van 6 Ioodaccu’s het buisrendement 58% en bij dat van
60 accu’s 90 % bedragen.
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Enkelfasige gelijkrichtbuizen komen practisch niet voor, daar hierbij
het rendement zeer ongunstig zou zijn.
Alle gelijkrichtbuizen zijn direct verhit.
Bij de kleinere typen gelijkrichtbuizen (fig. 107), zoals voor het Iaden
van radio-accu’s het geval is (stroomsterkte ca. 1,3 A), bestaat degloeidraad uit een spiraalvormig gewonden nikkeldraad, waaromheen een
laagje bariumoxyde gebracht is. Bij de grotere typen bestaat de kathode
uit een spiraalvormige wolfraamdraad, om welke een dunnere zilver
draad gewonden is. De wigvormige holten rondom de kerndraad zijn
met bariumoxyde opgevuld. Nog grotere typen hebben een nog meer
samengesteld gloeilichaam.
Men duidt de hier besproken buizen ook wel aan als oxyd-kathodegeljkrichtbuizen en noemt ’t gehele toestel wel oxydkathode-gelijkrichter.
De beide platen van de buis bestaan uit nikkel, terwijl bij de
grotere typen (b,v. type 367) anoden van cylin33.
4
drische grafietblokjes gebruikt worden. Men moet
*
n.1. verwachten, dat de anoden, ten gevolge van
de grote stroomsterkte, warm worden en dat brengt
het gevaar mee, dat er een stroom zal kunnen
gaan van de anode naar de kathode in de halve
perioden, dat de anode negatief is. Daarom moeten
9i
de beide anoden een groot oppervlak hebben.
Neemt men grafiet, dan heeft dit het voordeel, dat,
*
ten eerste minder gemakkelijk electronenemissie
plaats vindt dan bij metaal en bovendien werkt het •
zwarte oppervlak sterk afkoelend. Daar komt nog
bij, dat het s.g. van grafiet klein is, zodat het gewicht
_ï.
der electroden bij een groot afkoelend oppervlak
gering blijft, waardoor ombuigen van de steunen
Fig. 107
bij schokken of stoten van de buis niet direct is
Gelijhrich t buis
(type 328), zoals in te vrezen. Om het gewicht nog meer te vermin
gelijkrichters voor deren zijn de koolblokjes in de asrichting van een
het laden van radio- gat voorzien.
accu’s gebruikt
Ook treft men bij de grotere huistypen tussen
wordt.
de beide anoden nog een metalen scherm aan, dat
dient om te voorkomen, dat een stroomovergang tussen beide anoden
zou kunnen plaats vinden.

1

u

C. Buizen voor anodespanningsapparaten.
Zoals we zagen, ontstaat bij gasgevulde buizen een abrupt intreden
en ook afbreken van de stroom. Dit periodiek optredend verschijnsel
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zou bij radio-ontvangers aanleiding tot storingen geven, die moeilijk
te bestrijden zouden zijn. Daarom worden de anodespanningsapparaten vrijwel uitsluitend met hoogvacuumbuizen uitgerust.
De voeding der buizen is in den regel direct; op een paar uitzon
deringen komen we nog terug.
De enkelfasige gelijkrichtbuis komt alleen in aanmerking voor de
gelijkrichting in G.W.-apparaten (fig. 100 en 106) en dit brengt mee,
dat de buizen indirect verhit moeten worden.
Het voornaamste type was gedurende langen tijd CY1, waarnaast
nu ook, in sleutelbuisuitvoering, de UY1 en de UY21 bestaan.
Naast de CY1 bestaat nog de CY2, die, hoewel deze twee anoden
bezit, tot de enkelfasige gelijkrichtbuizen gerekend wordt. Hiervoor
bestaan twee toepassingsmogelijkheden: le. voorde schakeling voor
spanningsverdubbeling als in §49 is besproken (fig. 103); 2e door
het doorverbinden van de anoden en de kathoden, zodat men inplaats
van 60 mA anodestroom 120 mA verkrijgt. Zij wordt in deze uit
voering vaak gebruikt voor de gelijkrichting van de bekrachtigingsstroom van electrodynamische luidsprekers.
De CY2 zou ook wel als dubbelfasige gelijkrichtbuis gebruikt kunnen
worden, maar dan zou de voedingstransformator daarvoor een extra
wikkeling moeten hebben, wat natuurlijk bij de direct verhitte typen
niet nodig is.
A6_
Voor de anodespanningsapparaten worden
j~ uitsluitend hoogvacinim, tweefasige gelijkrichtbui
zen gebruikt. Dit zijn voor het merendeel direct
f
I
verhitte buizen (er zijn twee uitzonderingen,
waarop we aanstonds terugkomen).
i ii
Voor de gewone wisselstroomradio-ontvangers
i
x
//
wordt
sedert 1935 de AZ1 regelmatig toegepast.
;h
8 Daarvóór was de 1823 regel; deze bestaat niet
I
meer en is vervangen door de 1805.
&
De AZ1 mag met het oog op de anodedissipatie per diode bij een spanning van 500 V een
stroom van 120 mA en bij 300 V van 200 mA
^ afgeven.
i
^— Er zijn twee indirect verhitte tweefasige gelijk
Fig. 108
richtbuizen, n.l. de EZ2 en de EZ4. De eerste is
De hoogvacuum,
bestemd voor de vóór 1938 verschenen autotweefasige gelijkricht radio-ontvangers; de daarbij toegepaste gelijk
buis AZ1, die ge
richtbuis kon niet direct verhit zijn. Men moet
bruikelijk is voor
hierbij n.l. gloeistroom en anodestroom van
radio-ontvangers.

sri
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elkaar gescheiden houden. De kathode moet n.1. de -f- pool van de
anodespanning vormen, en daar de gloeidraad altijd met één einde
aan aarde ligt (chassis), is een direct verhitte buis hier onbruikbaar.
De EZ4 is bedoeld voor ontvangers met twee 9-watt eindpenthoden
in balansschakeling, doch heeft weinig toepassing gevonden.
Ten slotte noemen we hier nog de gasgevulde tweefasige gelijkrichtbuizen AX1 en AX50. Deze vinden in radio-ontvangers geen toe
passing, maar wel in vóórversterkers en wel in het bizonder bij die,
waarbij klasse-B balansversterking is toegepast (men zie § 46 en II - § 49).
D. Buisgegevens.
Van elke gelijkrichtbuis moet worden opgegeven welke de grootst
toelaatbare effectieve wisselspanning is, die tussen anode en kathode
mag optreden en welke waarde de gelijkgerichte stroom maximaal mag
hebben. Bij de AZ1 mag die bedragen 2 X 500 V (per anode 500 V)
bij 60 mA of 2 X 300 V bij 100 mA, zodat in beide gevallen de
anode-dissipatie, dus de verwarming van de anode even groot is.
Verder wordt aangegeven hoe groot de capaciteit is, welke de buffercondensator mag bezitten. Het is n.1. zo, dat hoe groter deze capa
citeit is, des te groter zal de stroomstoot zijn, die de buis bij het
in bedrijf stellen krijgt te verwerken. Daarom mag bij de AZ1 de z.g.
iiigangscapaciteit, d.i. de capaciteit van de buffercondensator niet groter
dan 60 pF zijn. Bij enkele buizen zijn twee waarden opgegeven.
Maar de stroomstoot wordt natuurlijk ook begrensd door de weer
stand, die zich in het gelijkrichtstelsel bevindt en aangeduid wordt
door Rt (§ 45). Nu is bij direct verhitte buizen de inwendige weer
stand zo groot, dat men aan Rt geen aandacht behoeft te schenken,
behalve bij de gasgevulde typen AX1 en AX50. Bij de indirect ver
hitte is de inwendige weerstand zo klein, dat gewoonlijk Rt een minimum
waarde moet bezitten. Deze hangt op zijn beurt weer af van de grootte
van de iiigangscapaciteit; vandaar dat twee weerstandswaarden wor
den opgegeven. Worden de enkelfasige buizen op 127 V gebruikt,
dan is de inwendige weerstand van de buizen voldoende.
In gelijkrichters worden steeds gasgevulde, dubbelfasige gelijkrichtbuizen met
direct verhitte oxydkathode gebruikt (oxydkathode-gelijkrichtbuizen).
Als gevolg van de gasvulling vindt ionisatie plaats en treedt reeds bij lage
spanning een grote stroomsterkte op; de buizen hebben derhalve een lage in
wendige weerstand en geven een gering spanningsverlies en een rendement, dat
des te groter is, naarmate dit verlies een kleiner deel is van de totale gelijk
spanning.
In anodespanningsapparaten worden steeds hoogvacuinnbuizen gebruikt, om
dat het gebruik van gasgevulde buizen aanleiding zou geven tot storingen.
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Dubbelfasige gelijkrichtbuizen, bestemd voor de wisselstroomontvangers zijn
gewoonlyk direct verhit (uitzonderingen EZ 2 en EZ 4).
Enkelfasige gelijkrichtbuizen, bestemd voor G.W.- en B.G.W.-ontvangers zijn
steeds indirect verhit.
Tweewegsgelïjkrichtbuizen voor toestellen met spanningsverdubbeling zijn
ook altijd indirect verhit.

§ 53. Gelijkstroomnet-voeding van een wisselstroomontvanger door
middel van een triller-omvormer.
A. Triller-ontvangers in het algemeen.
De toepassing van ontvangers in de auto bracht het probleem mee
deze te voeden uit de auto-accu. Aanvankelijk deed men dit door
deze accu alleen voor de voeding van de gloeidraden te gebruiken
en daarnaast een anodebatterij toe te passen.
Bedrijfszekerheid en gewichtsbesparing waren redenen om te pogen
een andere oplossing te vinden. Deze werd gevonden door de con
structie van een triller-omvormer of vibrator, welke gevoed wordt
door de auto-accu en wisselstroom van voldoend hoge spanning geeft
om na afvlakking de anodevoeding te verzorgen.
Spoedig daarna ging men er toe over de triller-omvormer voor
voeding uit gelijkstroomnetten toe te passen. Op die wijze ontstonden
naast de gewone wisselstroomontvangers, door Philips aangeduid
door de letter A (990A), ook zulke die, van een triller voorzien, ook
op gelijkstroomnetten zijn te gebruiken en gekenmerkt door de letter
X (990X). Dit zijn echter geen G.W.-apparaten in deze zin, dat men
ze zonder meer op wissel- of gelijkstroom kan aansluiten; er dient
altijd een kleine schakelverandering te worden aangebracht.
B. Het principe.
Het grondprincipe van deze omvormer is in fig. 109 gegeven. P
en Q zijn de aansluitklemmen van de gelijkstroombron, v zijn twee
veren, die electrisch van elkaar geïsoleerd zijn en mechanisch aan
elkaar gekoppeld. Aan het
"'"koppelstuk is een week^ T ‘ Ontvanger
P
Tsu
0-4
° ijzeren anker A bevestigd,
*
S!2
floj j§si
dat tegenover de magneet
=**
M\t ///PC
I§
M ligt. In de getekende
Net
1 4-4-4-r
_f
L_—o
stand
wordt M bekrachtigd
■oV2'
Hf
Q
As22
_________ en trekt het anker A om
hoog; er wordt bij su en s21
Fig. 109
contact
gemaakt en er gaat
Principe schema van een
triller-omvormer.
een stroom van P over S ll>
O-
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V, Plf W, s21 naar Q. Maar gelijktijdig wordt bij s liet contact ver
broken en springen de beide veren ogenblikkelijk weer terug, zwaaien
als gevolg van de traagheid iets door en maken bij s12 en s22 con
tact, zodat de stroom van P over s12, W, P,, V, s22 naar Q gaat,
dus juist in tegengestelde richting door Pj. Intussen is weer bij s
contact gemaakt en het spel herhaalt zich. Er gaan dus door de wik
keling P, stroomstoten van tegengestelde richting; het is een wissel
stroom, al heeft deze dan ook niet een sinusvormig karakter. De wik
keling st stelt de in haar geïnduceerde spanning en stroom ter be
schikking van de ontvanger, waarin nu eerst weer gelijkrichting en
afvlakking moet plaats vinden.
Van de grootte van de gelijkspanning en de wikkelingsverhouding
van de transformator hangt het af hoe hoog de verkregen wissel
spanning is.
C. Het volledige schema van de triller-omvonner.
Aan het hier besproken principeschema kleven nog vele bezwaren,
die ondervangen zullen moeten worden. De verschillende verbrekingscontacten geven door de aanwezigheid van de spoel M en de trans"1„ Uo
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Volledig schema van een triller-omvormer voor voeding van een
wisselstroomontvanger uit een gelijkstroomnet.

formator aanleiding tot heftige vonkverschijnselen, zodat er velerlei
storende h.f. trillingen zullen ontstaan. Daarom zal men deze con
tacten moeten overbruggen door condensatoren, terwijl vooral gezorgd
moet worden, dat de resten der h.f. trillingen zich niet over het net
of direct in de radio-ontvanger kunnen voortplanten. Wij zien dan
ook in het volledige schema (fig. 110), behalve het triilergedeelte, een
Radio-ontvangst III
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ontstoringsgedeelte aangebracht, terwijl ook daarbuiten nog ontstoringsmiddelen voorkomen.
En dan is ér nog een derde gedeelte, dat een maximaalrelais bevat.
Er kunnen zich n.1. omstandigheden voordoen, waarbij de stroomsterkte
1e groot zou worden, waardoor o.a. de triller beschadigd zou kunnen
worden. Zo is er b.v. het geval, dat een klein metaaldeeltje tussen
een der trillercontacten komt, waardoor een blijvend contact ontstaat
(de contactafstand is slechts 0,2 mm). Er zou dan een veel te grote
stroom door het stelsel gaan. Daarom is ten eerste de smeltveiligheid
Sv aangebracht. Maar daarmee zou ook het toestel zijn uitgeschakeld
en aangezien een dergelijke storing vaak maar van tijdelijke aard is,
geeft men er de voorkeur aan ook nog een maximaalrelais aan te
brengen, dat bij een lagere waarde dan de smeltstroom van de veilig
heid in werking treedt.
Bij de 220 V-netaanslaiting is L2 door een contact a kortgesloten,
terwijl Rj en R2 en eveneens R3 en R., in serie staan door de geopende
contacten b en c. In de getekende toestand (voor 220 V) is de stroom
weg van P over Sv, Lx, slf L4 ën verder over s22 of s2], 'Pi van de
transformator en over s12 of sn naar Q, al naar de stand van de triller.
Er kan ook een stroom via Si door R2 (R, is door s2 kortgesloten)
door M over s gaan; de beide weerstanden dienen om de grootte
van de stroom door M te regelen. M trekt de trillerschakelaar aan en
daarmee is de triller in bedrijf gesteld.
In de van Q komende leiding bevinden zich bij 220 V de beide
over s3 parallel geschakelde weerstanden R3 en R.,, die de stroom
sterkte in het gehele stelsel beperken.
Neem nu eens aan, dat een te sterke stroom optreedt, zodat L, het
anker Aj aantrekt, dan wordt ten eerste door s3 de pasgenoemde
parallelschakeling opgeheven, zodat alleen R.,, dus een grotere weer
stand is ingeschakeld.
Door s2 wordt de kortsluiting van ^ opgeheven, zodat ook een
grotere weerstand voor de magneetspoel M komt. st verbreekt de
stroomkring naar de triller. Daar M nog zwak bekrachtigd wordt,
blijft deze wel werken. Zodra de fout zich herstelt, laat
het anker
weer los en functionneert de triller weer normaal; bij blijvende storing
zal na kortere of langere tijd de smeltveiligheid bezwijken.
In geval het toestel op een 110 V gelijkstroomnet moet worden
aangesloten, zal een grotere stroom door het toestel opgenomen worden.
In dat geval worden R3 en R4 blijvend parallel geschakeld. L2 komt
in serie te staan met Lx; Lj, en
zijn tegengesteld gewikkeld; hun
velden werken elkaar dus tegen (I - § 17 en 22) en de inductieve weer-
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stand wordt kleiner, zodat de stroomsterkte groter wordt; verder wordt
R] kortgesloten.
De ontstoring geschiedt als volgt: de in de triller ontstaande onge
wenste trillingen moeten belet worden om in het gelijkstroomnet te
komen, waartoe in de eerste plaats het filter L4, L5, C4 en C5 dient,
terwijl die werking nog ondersteund wordt door L,, L2 en L3 en
verder door de dubbele condensatoren met middenaftakking aan aarde
of aan de metalen doos, die het ontstoringsgedeelte omsluit, te leggen.
Anderzijds moet er ook voor gezorgd worden, dat de storingen niet
in de ontvanger doordringen, waartoe de spoelen LGt.e.m. Ln dienen en
verbonden zijn aan de voorgenoemde dubbele ontstoringscondensator.
Vanzelfsprekend moet over het hoofdverbrekingscontact Si een con
densator Cj geplaatst worden.
Ten slotte moeten we nog wijzen op enkele constructieve bizonderheden van het gehele systeem. Bij een eenvoudig uitgevoerd trillersysteem zal, als de aanraking plaats vindt, deze gevolgd worden door
een reeks fijne trillingen (denk aan een hamer, die men op een aam
beeld laat vallen). Deze fijne trillingen betekenen even zo vele stroomonderbrekingen en -sluitingen. Om deze te vermijden moest het trillersysteem wel op bizondere wijze worden geconstrueerd, waarop we
hier niet verder ingaan.
Het is verder bekend, dat elk mechanisch trillend stelsel een geluid
voortbrengt als de trillingen voldoende sterk zijn. Maar zelfs al zijn
de trillingen zwak en brengt men deze over op een groot oppervlak,
dan kan dit als klankbodem werken (§ 72), zodat ze daardoor zeer
hinderlijk kunnen worden. Er moet dus vooral voor gezorgd worden,
dat de triller verend en verder zodanig aan het ontstoringsgedeelte
wordt verbonden, dat haar trillingen niet kunnen worden overgedragen.
De triller is door een voetje, ongeveer als bij de vroegere radiobuizen
gebruikelijk was, aan het ontstoringsgedeelte bevestigd en kan bij
transport van het toestel gemakkelijk verwijderd worden, wat met het
oog op beschadiging aan te bevelen is.
Een ander punt is de afscherming van het geheel. Het is eenvoudig
om te zeggen : „sluit het maar door een metalen kast af’, doch men
moet wel bedenken, dat in het stelsel nog een vrij grote warmteont
wikkeling plaats vindt. Door er echter naar te streven de warmte
ontwikkeling tot een minimum te beperken (de stroomsterkte van de
magneetspoel is slechts 20 mA), bleek het mogelijk een volkomen
gesloten afscherming — dus zonder ventilatiegaten — toe te passen.
Door ten eerste het ontstoringsgedeelte en triller in een afzonderlijke
kast en verder het geheel nog eens door een gesloten kast te om-
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sluiten, is een practisch volkomen ontstoring bereikt.
Door de verliezen in de triller klein te houden, heeft men een ren
dement van 90% kunnen bereiken.
Ten einde een wisselstroomontvanger uit een gelijkstroomnet te voeden,
maakt men gebruik van een trilleromvormer. Behalve de trillerschakelaar
bevat dit toestel een ontstoringsgedeelte, waardoor voorkomen wordt, dat de
uit de triller voortkomende h.f. storingen net en ontvanger bereiken, en een
maximaal relais, dat voorkomt, dat, doordat verontreinigingen tussen de trillercontacten komen, te grote stromen zullen optreden.

§ 54. Accuvoeding van een ontvanger door middel van een triller
omvormer.
De triller-omvormerconstructie is in dit geval anders dan bij die,
welke we in § 53 behandelden, waarbij het doel was om wisselstroom
aan de voedingstransformator van de wisselstroomontvanger af te
everen.
Hier wordt het trillersysteem direct gevolgd door een transformator
en afvlakinrichting en zonder gebruikmaking van een gelijkrichtbuis.
Doordat verder de spanning op de verbrekingscontacten veel kleiner
is, is de kans op storingen veel kleiner, zodat men niet zo uitgebreide
ontstoringsmiddelen heeft toe te passen. Ook blijkt een maximaalrelais hier niet nodig te zijn. Verder wijzen we erop, dat de triller
hier niet de gloeistroom voor de ontvangbuizen heeft te leveren, daar
deze direct uit de accu betrokken kan worden.
Dergelijke ontvangers worden door Philips aangeduid als V-ontvangers (V van vibrator). Zo heeft men de autoradio-ontvangers (b.v.
253 V) en de ontvangers o.a. ten dienste van de binnenscheepvaart
b.v. Ó44 V).
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Volledig schema van een triller-omvormer voor toestel met accuvoeding.
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Wij geven in fig. 111 het schema van een triller-omvormer, zoals
die o.a. is toegepast in de ontvanger 644 V. Wordt de schakelaar
so ingezet, dan worden de gloeidraden der ontvangbuizen direct gevoed.
Er gaat verder via het contact s een stroom door de magneet M,
die het anker A naar beneden trekt, waardoor de -f- leiding van de
accu (deze ligt aan aarde) met s4 en s2 verbonden wordt; er kan dus
een stroom door P] gaan. Dan gaat, doordat de magneet onbekrachtigd
is, het anker naar boven, zwiept door en maakt, behalve bij s, contact
bij s, en s2, waardoor P2 wordt ingeschakeld.
Om nu het verdere deel van het schema gemakkelijk te kunnen over
zien, is dit op vereenvoudigde wijze in fig. 112 weergegeven.
Staat de schakelaar op S!
en
s3, dan loopt door P2
-""TT
o
s3'
een
stroom en wordt in S!
LV
een stroom opgewekt vol
'Xh
gens de pijl a. Er is n.1.
een stroomkring gevormd
~ met s, als stroombron en
Fig. 112
de stroom loopt volgens
Vereenvoudigd triller-omvormerschema van pijl a, over de buizen, over
fig. 111, waaruit gemakkelijk volgt dat dubaarde, over s;. naar A.
belfasige gelijkrichting plaats vindt.
Wordt omgeschakeld,
dan gaat een stroom door P i> volgens de pijl b, en nu ontstaat in
s2 een stroom volgens de pijl bj. Er vindt dus dubbelfasige gelijkrichting plaats.
Aangezien de contacten in de secundaire kring synchroon bewogen
worden met die in de primaire, spreekt men wel van een synchroontriller.
De wikkelingsverhouding van de transformator is ongeveer 1:35.
De condensatoren C(;, C7 en C8 dienen voor ontstoring tegen de sto
ringen aan de contacten s, s3 en s4 (fig. 111).
Zowel vóór als achter de triller ziet men een afvlaksysteem. Dat,
hetwelk gevormd wordt door de h. f. spoelen Lx en L2 en de con
densatoren Q en C2, dient om de h. f. trillingen, die door de triller
ontstaan, buiten de accu te houden, daar deze de gloeidraden direct
voedt.
Achter de triller, dus in het anodespanningsgedeelte, bestaat het uit
drie condensatoren, een h. f. spoel L3 en een 1. f. spoel L4. De laatste
is aangebracht om een grote weerstand te vormen voor bromveroorzakende trillingen.
Het bezwaar van een dergelijke spoel is, dat door de windingen
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een grote eigen-capaciteit ontstaat, waardoor de h. f. trillingen, die
aan de verbrekingscontacten ontstaan, gemakkelijk worden doorgelaten;
daarom is L3 aangebraeht.
? 55. Gelijkstroom-voedingsapparaten met gestabiliseerde
spanning.
In fabrieken en laboratoria komt het voor, dat men graag een
stroombron ter beschikking heeft, die als een accu, een constante ge
lijkspanning geeft, maar niet de bezwaren daarvan bezit (groot ge
wicht en onderhoud). Nu komt men met een gelijkspanningsapparaat,
zelfs met vollegolf-gelijkrichting, nog niet tot dat doel. In de eerste
plaats is de gelijkspanning afhankelijk van spanningsschommelingen
in het wisselstroomnet, die gemakkelijk 5 % bedragen, terwijl zulke
van 10% voorkomen en in de tweede plaats is de gelijkspanning
nog al sterk afhankelijk van de afgenomen gelijkstroom.
De eenvoudigste oplossing, die in sommige gevallen al heel goed
kan voldoen, bestaat daarin, dat men een daartoe geschikte neongLimlamp tussen de gelijkstroomklemmen schakelt (fig. 115). Daar men
met behulp hiervan de spanning stabiliseert, noemt men dit een spanni/igsstabiliseerbuis (fig. 113).
Deze buis bezit twee spiraalvormige draden, die de electroden vormen
en is gevuld met neon van geringe druk.
, 29
H
Gesteld eens, dat we dit buisje aansluiten op een
* gelijkstroombron, waarvan we de spanning van 0 af
f
geleidelijk laten toenemen. Aanvankelijk bemerkt men
niets, tot op een gegeven ogenblik de spanning zo
hoog is geworden, dat het isolerende gas geen weer
stand meer kan bieden en doorslaat, waarbij een der
a electroden wordt omgeven met een lichtwolkje, het
m
negatieve glimlicht. De spanning, waarbij dit geschiedt,
heet doorslag- of ontsteekspanning.
(Opgemerkt dient te worden, dat bij deze proef in
serie met de buis een grote weerstand geschakeld
!
moet zijn, daar anders bij het ontsteken de stroom
Fig. 113
ineens zo sterk zou worden, dat de buis zou worden
Philips neon- beschadigd.)
stabiliseerbuis
Is de buis eenmaal ontstoken, dan kan men de
type 4687 ten spanning vrij belangrijk verlagen, terwijl toch de
behoeve van
stroomsterkte nog groter is dan bij de ontsteek
spanningsspanning en de buis licht blijft uitstralen.
stabilisatie.

1
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In fig. 114 kan men zien, dat bij de buis type 4687 de ontsteekspanning ca. 115 V is en dat daarna de spanning tot ca. 87 V verlaagd kan worden, zonder dat de stroomdoorgang wordt verbroken;
daalt de spanning daaronder,
v
120
dan geschiedt dit wel; men heeft
de doofspanning overschreden.
115
De spanning, waarbij de buis
110
blijft functionneren, heet de
brandspanning.
Het blijkt verder, dat men door
£> 100
een geringe verhoging van de
spanning (tot ca. 94 V) de stroomsterkte van ca. 5 niA tot 40 Am
90
87
kan laten toenemen. Dit betekent,
dat 7 V spanningsvermeerdering
30
40 mA (8%) een 8-voudige stroomver20
0
10
Strcxr.iferkte
meerdering meebrengt.
Fig. 114
Het is deze merkwaardige eigen
Stroomspanningskarakteristiek
schap, . waarvan men gebruik
van de spanningsstabiliseerbuis
maakt voor de spanningsstabilitype 4687.
satie.
Bepalen we ons nu tot fig.
^-qjuwir115. We stellen ons voor een
Stabiliseermeer constante spanning van een
buis
&
gelijkspanningsapparaat tussen de
klemmen C en D te verkrijgen.
B
D
In serie met de buis is een weer
115
stand
R (ca. 1000.o.) opgenomen;
Toepassing der stabiliseerbuis.
deze heeft ten eerste het doel om
Om een grotere constantheid van de
spanning tussen C en D te verkrij
beschadiging bij ontsteking te
gen, brengt men de stabiliseerbuis
voorkomen en ten tweede om
en de weerstand R aan.
bij een gegeven brandspanning
op de buis (90 V) een gegeven stroomsterkte (20 mA) te verkrijgen.
Gesteld nu eens, dat de netspanning zou stijgen; dan zal ook de
spanning tussen A en B stijgen en bij afwezigheid van de buis, zou
door de grote stroomsterkte de spanningsval in R toenemen en zou
de spanning tussen C en D iets minder toenemen, maar toch is door
de aanwezigheid van de buis meer te bereiken. Gesteld b.v. eens, dat
de spanning op de buis daarbij tot 94 V zou stijgen, dan zou de
stroom door de buis van 20 tot 40 mA stijgen en de spanningsval
in R zou ineens veel meer toenemen, met het gevolg, dat de spanning
t'y
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tussen C en D belangrijk minder toenam.
Bij netspanningsverlaging zou het stelsel in tegengestelde zin werken,
m.a.w. de buis neemt minder stroom op, de spanningsval in R ver
mindert en de spanning tussen C en D daalt veel minder. De buis
werkt dus als een soort regelklep. Ook bij verandering van de tussen
C en D aangesloten belastingsweerstand functionneert het stelsel op
gelijke wijze. Zo is te verkrijgen, dat de spanning bij onbelaste toe
stand (nuilast) maar 1 a 2% verschilt bij die in volbelaste toestand.
De verkregen spanningsveranderingen zijn ca. 3,5 maal zo klein als
zonder stabiliseerbuis.
Deelt men de brandspanning, waarbij de buis wordt ingesteld, door
de daarbij optredende rusfstroom, dan vindt men de gelijhstroomweerstand van de buis; deze bedraagt bij genoemde buis 90 : 0,02 —
4500 -n.. Men moet deze wel onderscheiden van de eigenlijke inwen
dige weerstand, die, als bij de radiobuis, de weerstand tegen stroomveranderingen is. Deze is belangrijk kleiner. Volgens fig. 114 zal, als
de spanning 2 V stijgt of daalt (t.o.v. 90 V) de stroomsterkte met
10 mA veranderen, zodat de inwendige weerstand 2 : 0,01 = 200 tl
bedraagt. Daardoor wordt de inwendige weerstand van de gehele
spanningsbron bepaald; hoe kleiner deze is, hoe minder de spanning
afhankelijk is van de belasting (I -§ 10).
Doorgaans is de te stabiliseren spanning groter dan 90 V. Men
kan dan 2 of meer van zulke buizen in serie schakelen (of een ander
type nemen).
Schakelt men twee buizen in serie, dan is de te stabiliseren span
ning 180 V. In dat geval is het dikwijls nodig één der buizen te
overbruggen met een weerstand van b.v. 0,1 M -n_, omdat men anders
230 V nodig zou
voor de ontsteking van beide buizen 2 X 115
hebben en het is de vraag of het gelijkspanningsapparaat deze span
ning levert. Gebruikt men 3 buizen, is dus de stabiliseerspanning
270 V, dan is het zeker nodig aan een der buizen zulk een weerstand
parallel te schakelen.
Ten slotte zij nog opgemerkt, dat Philips een speciaal gelijkstroomvoedingsapparaat met gestabiliseerde spanning (type G. M. 4560) bouwt
voor laboratoriumdoeleinden. Dit toestel levert een constante gelijk
spanning, welke tussen 145 en 310 V regelbaar is, terwijl de maxi
male stroomsterkte 100 mA is. De stabilisatie wordt hier verkregen
door een meer samengestelde schakeling dan we hiervoor bespraken.
De gelijkspanning varieert van nuilast op vollast minder dan 0,1 V
bij 300 V, d.w.z. de verandering is kleiner dan 0,03%.
Netspanningsveranderingen van 5 % geven bij 300 V gelijkspanning
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een verandering van 0,012 V, d.i. 0,004%. De inwendige weerstand
van dit toestel is derhalve ook zeer klein en bedraagt slechts een
paar ohm.
De spanningsstabilisatie met behulp van ncon-stabiliseerbuis, berust daarop,
dat bijv. bij toeneming van de belastingsstroom de spanning aan de klemmen
stijgt, waardoor een grotere stroom door de buis vloeit, welke een grotere spanningsval in een serie-weerstand geeft, ten gevolge waarvan de spanning aan
genoemde klemmen weer daalt.
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HOOFDSTUK V.
Over de eigenschappen en constructie van onderdelen en toestelbomv.
§ 56.

Vaste condensatoren.

A. Inleiding.
Behalve de radiobuizen, die in Deel I en II zijn behandeld, komen
in de radio-ontvanger nog tal van onderdelen voor, die nodig zijn
voor de samenstelling van een ontvanger en daarom een nadere be
schouwing verlangen.
We denken hierbij aan allerlei soorten condensatoren, weerstanden,
smoorspoelen, transformatoren en kringeenheden. Ons bepalend tot
de condensatoren moet opgemerkt worden, dat we in I (§ 31) reeds
de algemene eigenschappen hiervan leerden kennen, alsmede de in
deling in vaste en verstelbare, welke laatste weer te verdelen zijn in
draai- en schuif condensatoren.
Alvorens tot de beschrijving der soorten over te gaan, willen we
eerst iets zeggen over de beproeving van vaste condensatoren met
uitzondering van afvlakcondensatoren (zie K).
B. Beproeving van vaste condensatoren.
Bij de beoordeling van de kwaliteit van condensatoren moet men
letten op verschillende eigenschappen, die door middel van beproe
ving moeten worden vastgesteld, terwijl bepaalde grootheden, waar
mede men ze wil aanduiden, moeten worden aangegeven, b.v.:
a. de capaciteit, uitgedrukt in ^F of pF (= /^«F).
b. de capaciteitstolerantie, d.w.z. hoeveel % de werkelijke capaciteit
van de aangegeven waarde, die we ook de noemcapaciteit zouden
kunnen noemen, mag afwijken.
c. de bedrijfstemperatuur, d.i. de temperatuur, die maximaal mag worden
toegelaten en gewoonlijk 85° C mag bedragen.
d. de temperatuur-onafhankelijkheid, d.w.z. dat de capaciteit van de
condensator zich zo weinig mogelijk verandert bij temperatuursver
anderingen, m.a.w. dat de temperataarscoëfficiënt, d.i. de capaciteitsverandering per °C, zo klein mogelijk is. Men gaat daartoe na hoe
veel pF de capaciteit verandert, nadat de condensator 1000 uren op
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rnax. temperatuur heeft gewerkt en drukt dit eventueel in % van de
noemcapaciteit uit.
e. de bedrijfsspanning, d.i. de spanning, welke maximaal voortdurend
bij de hoogste bedrijfstemperatuur tussen de electroden mag optreden;
deze spanning bestaat gewoonlijk uit een gelijkspanning benevens een
daarop gesuperponeerde wisselspanning. Men moet nu rekenen op de
gelijkspanning
ca. 1,5 maal de topwaarde van de wisselspanning
(nauwkeurig n : 2 — zie I - § 44B).
f. de beproevingsspanning, d.i. de spanning, welke voor de aflevering
ter controle, gewoonlijk gedurende 1 sec, aan de condensator gelegd
wordt, waarbij dan de wisselspanning en de frequentie moeten worden
opgegeven.
g. de isolatieweerstand.; de isolatie of het diëlectricum tussen de elec
troden is nooit volmaakt isolerend en bezit altijd een eindige zeer
grote weerstand, die vaak boven 3000 M sl ligt.
h. de hoogfrequentieverliezen (verlieshoek). Dit begrip vereist wat meer
toelichting. Als men een condensator met een vacuum als diëlectricum
zou hebben, zou blijken, dat de opgelegde wisselspanning precies
90° in fase verschoven is t.o.v. de wisselstroom (I - § 39); is het diëlectricum lucht, dan is dit ook practisch nog geheel het geval.
Zijn een wisselstroom en -spanning volkomen met elkaar in fase,
dan is het vermogen hiervan N = £eff • /eff. (watt); zijn beide een
hoek (p in fase verschoven, dan is het
i
i,
vermogen N = Et ff . /eff. cos (p (watt)
(I - § 44C).
5
Bij condensatoren met lucht als diëlecd
ricum is <p = 90° en daar cos 90° = 0,
^ betekent dit, dat N = 0, m.a.w. dat er
geen vermogen door de condensator
R
wordt opgenomen en daarin verloren
o
E
a
b
gaat; een luchtcondensator noemt men
daarom verliesvrij.
Fig. 116
Tekenen we twee loodrecht op elkaar
Faseverschuiving bij een
condensator.
staande lijnen, dan kunnen dit de spana. Spanning- en stroomvectoren nings- en stroomvector van een wissel
bij een condensator; <p = fasespanning en wisselstroom van zo’n
verschuivingshoek tussen E en
condensator voorstellen (fig. 116a), zodat
I\', S — verlieshoek.

v

A

b. weerstandsdriehoek,

waaruit V = 90° is.
1

blijkt dat tg 3 = R:coC.

Bestaat het diëlectricum uit een andere
stof dan lucht, dan blijkt, dat de fase-
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verschuiving tussen stroom en spanning kleiner dan 90° is, zoals in
fig. 116a door cp is aangegeven, waarin Ix en E resp. stroomsterkte
en spanning voorstellen. Dan is cos cp dus niet nul, maar is groter,
naarmate cp kleiner is. Het komt er nu maar op aan te zorgen, dat cp
zoveel mogelijk tot 90° nadert, m.a.w. dat de hoek ö (delta = d)
zo klein mogelijk is. Hoe kleiner ö is, des te kleiner is het vermogen
N} dat de condensator opneemt en des te kleiner is de energie, die
daarin verloren gaat. Men noemt daarom ö de verlies/ioek, welke wordt
uitgedrukt in radialen, ofwel men maakt van tgö gebruik.
Opmerking: Hoeken worden in radialen uitgedrukt (I-§ 35); de verhouding van
de booglengte van een hoek en de straal, waarmede deze beschreven wordt, be
paalt het aantal radialen. Is b.v. de boog 0,01e deel van de straal, dan is de
hoek 0,01 radiaal of 5 = 0,01 rad.
Heel dikwijls maakt men gebruik van de tangens van de hoek en schrijft in
genoemd voorbeeld tg = 0,01. De tangens van een hoek is de verhouding
van de overstaande en de aanliggende rechthoekzijde bij een rechthoekige drie
hoek. Bij kleine hoeken verschilt het aantal radialen practisch niet van .ie
tangens. Is S = 1°, dan is 5 = 0,01745 rad, terwijl tg 5 = 0,017455. Is S — 10°,
. dan is het verschil iets groter, want dan is S = 0,17453 rad, en tg 8 — 0,17327.
De reden waarom men tg S gebruikt is gelegen in het feit, dat, als men de
1
(fig.
weerstands driehoek (I - § 41) tekent, tg 5 gevonden wordt uit R :
co C

116b); kent men dus R en C, dan is tg 3 te berekenen.

Nu moeten we nog opmerken, dat het verlies niet alleen afhankelijk
is van de soort van het diëlectricum, maar ook van de frequentie.
De verlieshoek ö en dus ook tgr5, wordt groter, naarmate de frequentie
groter wordt en daarom dient bij de opgave van <5 of tgr5 ook aan
gegeven te worden bij welke frequentie deze waarde gemeten wordt.
Zo vinden we b.v. voor mica bij 800 c/sec tg ö = 0,006 en bij 600
kc/sec tgó = 0,0002; voor glas zijn deze waarden resp. 0,02 en 0,006.
i. voclitbestendigheidy d.w.z. de neiging om zo weinig mogelijk vocht
op te nemen. Hoe kleiner de vochtbestendigheid is, des te groter
worden de h. f. verliezen en des te groter wordt de verlieshoek. Men
beproeft dan ook de condensatoren, waarvoor dit belangrijk is, onder
bepaalde vochtigheidsconditien, waarbij men een vochtigheidsproef en
een tropenproef onderscheidt, en geeft aan hoe groot na de beproeving
de verlieshoek (tgö) is bij 1500 kc/sec.
C. Mica-condensatoren.
Deze zijn klein van afmeting (fig. 117a) en worden verkregen door
stapeling van dunne plaatjes mica, afgewisseld met dunne metalen
plaatjes voorzien van strippen, welke aan weerszijden worden verenigd
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en waaraan toevoerdraden WQrden bevestigd (fig. 117b). De plaatjes
worden tezamen geperst en in die toestand in was gedompeld. Dit
laatste is nodig om gewaarborgd te zijn voor capaciteitsconstantheid
en om liet inwendige te beschermen
tegen vocht en temperatuursinvloeden.
In de laatste jaren is men ertoe over
■5:\ - 300V=+!0//
2000V=
gegaan de micaplaatjes te bespuiten
met een metaallaagje (b.v. zilver), zodat
de
metalen plaatjes kunnen vervallen;
37
bij deze uitvoering verkrijgt men een
lage temp.-coëff. Micacondensatoren
worden vooral gebruikt als koppelb
condensatoren, bij h. f. kringen en in
Fig. 117
k.g. kringen (bandspreidingsschakelinPhilips viicacondensator.
gen); zij zijn verkrijgbaar tot waarden
a. in aanzicht, b. in principe.
van 10 000 pF. De verlieshoek is bij
1500 kc/sec kleiner dan 0,0001 rad. De capaciteitstolerantie bedraagt
tot 10%; de max. bedrijfstemperatuur is 70° C. Na de luchtconden
satoren zijn de micacondensatoren de beste voor h. f. doeleinden.
D. Keramische condensatoren.
Deze zijn buisvormig en bestaan uit keramisch materiaal, waarvan
buiten- en binnenoppervlak voor een deel met een zilverlaagje is
bedekt (fig. 118). De verbinding met de buitenelectrode geschiedt door
het omwinden van een toevoerleiding
en het solderen daarvan, terwijl die
met de binnenelectrode o.a. geschiedt
3
door de toevoerleiding te verbinden
aan een gegolfd stripje, dat tegen het
twt
binnenbekleedsel klemt.
15-55
Na het aanbrengen van de elecb
troden worden de condensatoren met
Fig. 118
een duurzame laklaag overtrokken,
Philips keramische condemator.
zodat
ze volkomen tegen vocht en
a. in aanzicht, b. in principe.
hoge temperatuur bestand zijn; de
max. bedrijfstemperatuur is 85° C.
Keramisch materiaal is materiaal, dat, na gevormd te zijn, gebakken
wordt, zoals b.v. porcelein. Door hiervoor b.v. titaandioxyde te ge
bruiken, kan men een diëlectrische constante van 100 verkrijgen, het
geen wel buitengewoon groot is (mica 5,5 tot 7). Daardoor kan men
condensatoren van kleine afmetingen en toch betrekkelijk grote capa
citeit maken.
'UlLuitUlniiiIJtu UllllLZIt'' *-rrnfia
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Deze condensatoren, die in verschillende grootte van 1,5 tot 1500
pF worden vervaardigd, zijn overal te gebruiken, waar een betrekkelijk
kleine capaciteit nodig is, behalve in k.g. kringen en waar de temp.coëfficiënt een rol kan spelen.
Behalve het voordeel van een grote diëlectrische constante, heeft
het keramisch materiaal nog andere. Men heeft n.1., naast kleine h. f.
verliezen, een grote weerstand, waardoor de demping van de h. f.
kringen klein gehouden wordt; zoals we weten neemt door demping
de sterkte van een trilling van de resonantiefrequentie af en dit bete
kent verlies aan energie (I - § 53). Dit treedt nu zo gemakkelijk op bij
de vaak reeds zwakke h. f. trillingen. In de tweede plaats bezitten
deze condensatoren een kleine temperatuurafhankelijkheid, waardoor
de kans op frequentieverandering gering is; deze is echter kleiner dan
bij de mica-condensatoren. De keramische condensatoren worden dan
ook toegepast in die apparaten, welke aan hoge eisen met betrekking
tot gelijkmatigheid en nauwkeurigheid moeten voldoen. Ook worden
ze toegepast in toestellen, die aan hoge temperatuur en vochtigheid
zijn bloot gesteld, b.v. in tropenontvangers. In zeer bizondere tropen
omstandigheden (kuststations) worden nog speciale uitvoeringen gemaakt.
Verder bestaan er typen, die bestand zijn tegen sterke trillingen en
dus in aanmerking komen voor gebruik in ontvangers voor vlieg
tuigen, auto’s enz. Ook worden er geleverd, die bestand zijn tegen
hoge spanningen, d.i. voor zulke tot 3000 V. Zij worden o.a. gebruikt
over de primaire wikkeling van luidsprekertransformatoren.
Ten slotte bestaat er nog een type, dat geschikt is voor gebruik
op grote hoogten. Zij zijn op een zeer bizondere wijze van de buiten
lucht afgesloten, zodat ze ongevoelig zijn voor vochtigheid en atmos
ferische drukveranderingen. Ze zijn vooral in de moderne vliegtuigzenders eri -ontvangers toegepast.
E. Oliecondensatoren in metalen doos.
Deze zijn belangrijk grotér van afmetingen dan de beide voorgaande
typen en hebben een doosvormig aanzien fig. 119. De condensator
bestaat uit twee zeer dunne aluminium banden (folies), die met tussen
lagen van zeer dunne bandjes van geparafineerd papier of polystyrolfolie (polystyrol is een langs chemische weg bereid isolatiemiddel,
verwant aan de kunstharsproducten) zijn opgerold.
Na het wikkelen wordt de condensator in een ruimte gebracht, waarin
men de luchtdruk tot 5 mm kwikdruk laat dalen, terwijl de tempera
tuur op 100° C wordt gebracht. Daardoor worden lucht en water
damp uit het papier gezogen, waarna eventueel ontstane luchtledige
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tussenruimten^zich direct bij het dompelen in een olieachtige impregneermassa daarmee vullen, waardoor de kwaliteit van de condensator
zeer veel verbeterd wordt.
Ten slotte wordt de condensator
in een hermetisch gesloten metalen
doos opgesloten. Natuurlijk bestaat
de mogelijkheid om meerdere con
densatoren in één doos onder te
brengen. Ze worden geleverd in
waarden van 0,1 pF af tot iedere
£teelroden—t
^ gewenste grootte en voor bedrijfsspanningen tot 6600 volt.
Isolatie
Zij werden vroeger gebruikt voor
I. f. koppeling, voor ontkoppeling
Philips oliecondensator.
a. in aanzicht
en in het afvlakfilter bij radio-ontb. gewikkelde condensator, zoals in vangers, waarin ze thans verdrongen
a voorkomt.
zijn door geperste buiscondensatoren. Ze worden nog toegepast in versterkers en voor ontstoring van alle
draaiende electrische machines, waarbij vonkvorming optreedt (§ 26).
De isolatieweerstand is bij de maximale bedrijfstemperatuur van
70° C ten minste 200 M .n. De verlieshoek is bij 50 c/sec en 20° C
kleiner dan 0,003 rad (tg d < 0,003).

r

F. Geperste biiiscondenscitoren.
Dit zijn cylindervormige condensatoren van 25 tot 55 mm lengte
(fig. 120); ze verschillen van de voorgaande hierin, dat ze na de
impregnering met olie in compound geperst worden, waardoor ze
volkomen tegen vocht bestand zijn. Ze
zijn
bruikbaar voor spanningen tussen
PHILIPS
_____
Èg <*w -r~T 125 en 600 V en worden geleverd voor
capaciteiten van 640 pF tot 0,5 uF; ze
.55.
worden gebruikt voor het koppelen en
ontkoppelen van radiobuizen, het ontsto
ren van electrische huishoudelijke appa
Isolatie
b
raten, zoals stofzuigers, ventilatoren (§26)
E—^ Elec troden
en als ontkoppelingscondensatoren over
Fig. 120
de primairewikkeling van luidsprekerPhilips geperste
transformatoren.
Imiscondensator.
Er wordt een bizonder type geleverd
a. in aanzicht.
in aluminium buis, dat bedoeld is voor
b. gewikkelde condensator,
zoals in a voorkomt.
inbouw in apparaten, die aan sterke
\Ï\\\\\YAXAW
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mechanische trillingen bloot staan, zoals b.v. autoradio-ontvangers
en verder in versterkers in bioscoopinstallaties. De verlieshoek bij
1500 kc/sec is voor capaciteiten tot 25 000 pF kleiner dan 0,1 rad
en voor zulke groter dan 25 000 pF kleiner dan 0,25 rad.
G. Natte electrolytcondensatoren („Mierolyten”).
Deze condensatoren zijn vooral in gebruik als afvlakcondensatoren
in radio-ontvangers en worden door Philips als „Microlyt”-condensatoren in de handel gebracht (fig. 121).
In wezen heeft men hier te doen met een toestel als in §41D
beschreven. Terwijl we bij een gelijkrichter echter een wisselspanning
tussen de aluminiumplaat en het ijzeren vat (dit kan hier ook van
aluminium zijn) laten optreden, zorgen we er voor, dat bij gebruik als
condensator alleen gelijkspanning wordt aangelegd en dan zo, dat de
aluminiumplaat altijd positief is. Dat nu een dergelijk stelsel als con
densator zo geschikt is, komt doordat het niet-geleidend oxydehuidje
als diëlectricum niet alleen zeer dun (ca. 0,00001 mm) is, maar ook
een grote diëlectrische constante (ca. 10) bezit. Daardoor krijgt men
gemakkelijk condensatoren van kleine afmetingen met een grote capa
citeit, wat b.v. vöor het voedingsapparaat van een radio-ontvanger
een groot voordeel is. Om nu
nog een groot condensatoropperX
vlak te verkrijgen ter vergroting
C=3
van de capaciteit, heeft Philips
1
II I
de positieve pool als een stelsel
• : ;ijI
C=3
§
concentrische cylinders uitge
I'
C=3
voerd, terwijl dit oppervlak nog
Si
C=3
I
zeer veel vergroot is door het
£
l!iS
langs chemische weg ruw te ma
'Ti
:32uf-450V;;|
ken. De cylinders zijn in de
II
Bil
dwarsen langsrichting van
h
1
/
sleuven voorzien, waardoor een
i
goede stroomverdeling mogelijk
li
lii
Uil
is. Zij zijn beneden onderling
verbonden en bevestigd op een
+
+
isolatiestuk van philite, door
b
a
welks midden een geleidende
Fig. 121
verbinding naar buiten gaat. De
Philips „Microlyte” condensator van
door dit isolatiestuk gevormde
32 „ F—450 V.
pen bezit schroefdraad. Hierdoor
c. schemateken voor electrolytische
kan de „Microlyte” bevestigd
condensatoren.

m
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worden, waarbij dan de buitenmantel (—pool) in verbinding met het
chassis van de ontvanger gebracht wordt. (In fig. 121c is aange
geven hoe men een electrolyt condensator in het schema aangeeft.)
Op de top onder een kapje bevindt zich een kleine verhoging, die
de ontlciadklep vormt. Ontstaat er overdruk in de binnenruimte, dan
kan het gas via het bovenkamertje ontwijken door een 4 tal gaatjes
in het kapje; mocht er vloeistof ontwijken, dan wordt dit in een daartoe
aanwezige stof geabsorbeerd. De condensator is tot boven de rand
van de anode met een electrolyt (veelal boorzuur) gevuld. De vloeistofvulling brengt mee, dat de condensatoren alleen staande gemonteerd
en bewaard moeten worden.
De electrolytcondensator onderscheidt zich van de luchtcondensator
ten eerste daarin, dat hij niet in wisselstroomkringen is te gebruiken,
maar bovendien treden er nog andere verschijnselen op. Zo bezit het
electrolyt als tweede bekleedsel voor de doorgaande stroom een niet
te verwaarlozen kleine weerstand, die steeds in serie met de condensator
staat (serieweerstand) en bij temperatuurtoename kleiner wordt. Verder
is het oxydehuidje niet volkomen isolerend, doch laat altijd een klein
stroompje
de lekstroom — door, zodat men er dus steeds op moet
rekenen, dat parallel aan de condensator een grote weerstand staat.
De ontstaande lekstroom zal groter zijn, naarmate het spanningsverschil
tussen beide electroden hoger is. Wordt de spanning te hoog, dan
vindt doorslag plaats, d.w.z. er treden vonkjes op in het oxydelaagje,
doch een zeer gelukkige omstandigheid is, dat door de nu optredende
stroomdoorgang ogenblikkelijk weer aluminiumoxyde wordt gevormd,
zodat de ontstane lekplaatsen ook weer gestopt worden.
Intussen is het verschijnsel, dat de lekstroom met de spanning toe
neemt, een bepaald voordeel voor de radio-ontvanger.
Schakelt men n.l. een radio-ontvanger in, dan zal de direct verhitte
gelijkrichtbuis, practisch gesproken, direct in functie treden en daar
door ook direct de gewenste anodespanning tussen anode en kathode
van de ontvangbuizen doen optreden. Zijn deze direct verhit, dan
treedt hierin terstond een anodestroom op, waardoor ogenblikkelijk
de anodespanning daalt. Zijn het echter indirect verhitte buizen, dan
staat de zaak anders; dan duurt het vrij lang, voordat de kathode
electronen emitteert en het gevolg is, dat er gedurende al die tijd een
veel hogere spanning optreedt. Alle tussen de hoofdleiding geschakelde
condensatoren hebben deze hoge spanning te verdragen, wat aanleiding
kan geven tot doorslag. Door nu electrolytcondensatoren in het voedingsapparaat te gebruiken, zal er in de condensatoren zelf een lek
stroom van enkele mA optreden, waardoor de spanning automatisch
Radio-ontvangst III 13A
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daalt. Zodra de buizen stroom doorlaten, daalt de spanning, en daar
mede de lekstroom, tot de normale waarde.
' Natuurlijk moet bij berekeningen en constructie van toestellen ter
dege rekening gehouden worden met het feit, dat de electrolytcondensator feitelijk bestaat uit een condensator met serie- en parallelweerstand. Is de serieweerstand te groot met het oog op ontkoppeling,
dan schakelt men parallel aan de 32 /uF condensator nog wel een
papiercondensator van 1 juF.
Philips levert de „Microlyte” condensatoren voor verschillende bedrijfsspanningen en capaciteiten, b.v. voor 320 V — 4, 8, 16 en 32 juF;
450 V — 8, 16 en 32 juF enz.
60° C.
De toegelaten temperatuurgrenzen bedragen — 20° C en
20° C tot -(- 20° C stijgt, neemt de capaAls de temperatuur van
citeit toe met een bedrag van ten hoogste 50%.
Bij de fabricage der „Microlyte”condensatoren moet men een vrij
grote capaciteitstolerantie toelaten ; bij 20° C gemeten, mag die — 10%
en tot + 30% bedragen.
De lekstroom is kleiner dan
2 mA.
In de laatste jaren voor de
W
oorlog is men er toe overgegaan
8*
om tweevoudige „ Microlyte ”15fjF-275V
condensatoren te vervaardigen
(fig. 122). Men heeft dit bereikt
door twee enkelvoudige met een
beugel te koppelen, welke uitvoe
ring men gebruikt, als men in de
hoogte bij een radio-ontvanger
meer ruimte heeft dan in de
breedte of diepte.
Een nieuwere oplossing is, om
Ö5
50f/f-310V
de beide condensatoren in één
3M-3 QV
buis onder te brengen. Deze
„Microlyte”combinatie wordt
geleverd als 15 pF — 275 V en
50 pF — 310 V. De laatstge
noemde doet dienst als bufferFig. 122
condensator bij het afvlaksysteem
Philips tweevoudige „Microlyte"van het gelijkspanningsapparaat
condensator.
en
de eerst genoemde als afvlaka. gescheiden uitvoering;
condensator (§44).
b. gecombineerde uitvoering.
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De zeer grote waarde van de buffercondensator brengt mee, dat
men met een zeer kleine smoorspoel of zelfs met een weerstand kan
volstaan om voldoende afvlakking te verkrijgen.
H. Droge electrolyt condensatoren.
Sedert enkele jaren is Philips er toe overgegaan om ook droge
electrolytcondensatoren te leveren (fig.
123). Hierbij is tussen twee aluminium
banden, een katoenen band, gedrenkt
in een electrolyt, gelegd, waarna het
gehele stelsel is opgewonden, zoals
bij andere, hiervoor genoemde typen.
!
Op
deze wijze krijgt men condensa
lliljl
toren van kleine afmetingen en grote
capaciteiten, die bovendien in elke
stand gebruikt en bewaard kunnen
a
b
c
worden.
Fig. 123
Men onderscheidt zulke met centrale
Philips droge electrolyt
(fig. 123a), zulke met ge
bevestiging
condensatoren.
perst papieren mantel (fig. 123b) en
a. met centrale bevestiging;
b. met geperst papieren cylinder zulke met aluminium mantel (fig. 123c).
en aansluitdraden;
Die met centrale bevestiging wor
c. met aluminium mantel.
den geleverd in capaciteiten van
125 pF tot 1600 juF. De bedrijfsspanning is echter laag, n.1. van 12,5 V
tot 50 V; die met papieren mantel worden geleverd voor 12,5 tot
100 gF en dezelfde bedrijfsspanning en die met aluminium mantel
alleen voor 25 pF en 50 V bedrijfsspanning. De eerst- en laatstge
noemde typen zijn geschikt voor gebruik in de tropen.
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Beproevingseisen voor afvlakcondensatoren.

Ten slotte nog iets over de grootheden, welke belangrijk zijn voor
de beoordeling van condensatoren voor afvlakking. Men heeft daar
bij op te geven:
a. de capaciteit bij ca. 20° C (gewoonlijk 8, 16 en 32 /tF).
b. de temperatuur; de „Microlyte” condensatoren zijn bruikbaar
tussen —20° C en +60° C. Zoals we reeds opmerkten, wijzigt zich
de capaciteit met de temperatuur (zie B).
c. de bedrijfsspanning (gewoonlijk 320, 350, 450, 500 en 550 V).
d. de piekspanning d.i. de grootste spanning, welke door buitenge
wone omstandigheden (b.v. tijdens het inschakelen) ten hoogste ge-
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durende 1 minuut per uur mag optreden en bij genoemde bedrijfsspanningen op 370, 400, 500, 565 en 615 V gesteld is.
Als voorwaarde voor de apparatuur geldt, dat de optredende ge
lijkspanning, vermeerderd met de topwaarde van de rimpelspanning
(§ 44), niet hoger mag zijn dan de bedrijfsspanning (resp. de piekspanning), terwijl de topwaarde der rimpelspanning kleiner moet zijn
dan de gelijkspanning.
e. de maximale rimpelstroom bij 50 p/sec en bij 20° C; deze neemt
in het algemeen toe met de capaciteit en de bedrijfsspanning.
f. de maximale rimpelspanning bij 50 p/sec en bij 100 p/sec. Is deze
van een condensator opgegeven, dan kan men ongeveer berekenen
hoe groot de toe te laten gelijkstroomafgifte kan zijn. Is b.v. een
tweefasige gelijkrichting gewenst met een 16 pF condensator en met
een bedrijfsspanning van 450 V, terwijl gegeven is, dat de effectieve
waarde van de rimpelspanning (bij 100 p/sec) 15 V bedraagt, dan
kan men volgens het in § 45 gezegde, de gelijkstroom berekenen door:
15
15 = 2,1 X / of / == — X 16 = 114 mA.
16
2,1
g. de maximale weerstand bij 50 c/sec en bij 20° C; deze ligt bij de
„Microlyte”condensatoren tussen ongeveer 15 en 100 xl.
h. de maximale impedantie bij een hoge frequentie, b.v. 128 kp/sec.
Deze waarde ligt tussen ca. 1,5 en 15 xi.
§ 57.

Draaicondensatoren.

A. Draaicondensatoren voor afstemming.

'

Verstelbare condensatoren worden gewoonlijk draaibaar (draaicon
densatoren) of in elkaar verschuifbaar (schuifcondensatoren) uitgevoerd.
De eerste groep neemt daarbij de belangrijkste plaats in.
Draaicondensatoren bezitten een vast platenstelsel (stator) en een
daartussen draaibaar stelsel (rotor). De platen van elk stelsel zijn onder
ling verbonden, om daardoor een grote capaciteit te verkrijgen.
(I - § 31). Hoe kleiner de afstand is tussen de platen van rotor en stator
en hoe groter het tegenover elkaar liggende plaatoppervlak is, des te
groter is de capaciteit (I - § 28).
De vorm van de statorplaten is van ondergeschikt belang; die van
de rotor kunnen een afwijkende vorm bezitten. Wij willen hieronder
iets over deze vorm zeggen en stellen daarbij eenvoudigheidshalve op
de voorgrond, dat we afzien van de capaciteit, die elke condensator
in uitgedraaide stand bezit, en de nulcapaciteit wordt genoemd.
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Fig. 124

Bij de halfcirkelvormige
condensator verandert de
capaciteit evenredig met
de hoek «; daardoor ver
andert de wortel uit de
golflengte evenredig met
a en is de schaalverde
ling onregelmatig, zoals
blijkt uit b en c.

C evenredig met cc

d-r

v*

A evenredig met a

Fig. 125
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Golflengte-lineaire
condensator.
De rotorplaten hebben
een zodanige vorm, dat
de golflengte X evenredig
met de hoek a verandert.

Fig. 126

Frequentie-lineaire
condensatorDe rotorplaten hebben
een zodanige vorm, dat
de frequentie v omge
keerd evenredig veran
dert met de hoek a.

V Omgekeerd evenredig
met cl
V
4

2

3

!

a

1

I

I

b

Fig. 127
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Logarithmische
condensator.
De rotorplaten hebben
een zodanige vorm, dat
de logarithme van de
golflengte evenredig ver
andert met de hoek a (b)
of de logarithme van de
frequentie
omgekeerd
evenredig met a (c).
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Whi'.

Bij de allereerste condensatoren waren de rotorplaten halfcirkel
vormig en draaibaar om het middelpunt (fig. 124a), doch al spoedig
ging men daarvan afwijken. Bij deze vorm neemt de capaciteit even
redig met de hoek' van de draaiing toe. Wordt a 2 maal zo groot
(fig. 124a), dan wordt de capaciteit ook 2 x zo groot. Nu weten we,
dat de golflengte (A)bepaald wordt door: X = 2.ji\' l. C (ï - § 56). Wordt
C 2-maal zo groot, dan wordt de golflengte \~2
1,4 maal zo groot;
wordt a 3 maal zo groot, dan wordt C ook 3 maal en l wordt j 3
= 1,73-maaI zo groot. De verplaatsing van de wijzer op de golflengteschaal zou in bovengenoemde gevallen even groot zijn, doch
de toeneming van de golflengte niet, maar zoals in fig. 124b en c in
principe is aangegeven, zodat, als men let op de golflengte, de schaal
verdeling zeer onregelmatig is.
Men kan dit veranderen door te zorgen, dat bij het indraaien van
de rotor over een 2-maal grotere hoek a, de capaciteit 2- = 4 maal
zo groot wordt, want dan neemt de golflengte 2-maal zoveel toe. In
principe moet men dan de schaal van fig. 125b krijgen; dit bereikt
men door de rotorplaten een bepaalde vorm te geven (fig. 125a). Men
spreekt in dit geval van een golflengte-llneaire schaal en -condensator.
Men kan ook de eis stellen, dat gelijke verplaatsingen van de wijzer
gelijke veranderingen van de frequentie meebrengen, zodat men een
frequentie-linraire schaal krijgt (fig. 126b). Daartoe houde men in het .
oog, dat de frequentie (v) bepaald wordt door:
1
' 2 71. IT.C
Gesteld, dat a 2-maal zo groot wordt en dat men wil, dat v ook 2-maal
1
1
; dan
zo groot wordt, dan bedenke men, dat v
2 71 .)' 1

1

IC

moet —- 2-maal zo groot en dus ]/_c 2-maal zo klein worden; dit
1 C
sluit in, dat C 4-maal zo klein moet worden. Nu heeft men een rotor
nodig, zoals fig. 126a aangeeft, terwijl de rotor bij het indraaien met
de grootste frequentie begint.
Behalve de beide laatste is nog de logaritlimische condensator ont
wikkeld (fig. 127); deze geeft, zowel voor de indeling naar de golf
lengte als de frequentie, een gelijke schaal, echter in tegengestelde
richting lopend.
Hierbij is de logarithme van de golflengte evenredig met a en die
van de frequentie omgekeerd evenredig met a. Gesteld eens, dat a
telkens evenveel zou toenemen en dat de logarithme bij de eerste
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stand b.v. 0,15 was en nu telkens met dat bedrag toenam, zodat de
logarithmen der golflengten 0,15, 0,30, 0,45, 0,60 en 0,75 waren, dan
blijkt uit de logarithmentafel, dat de golflengten zouden zijn: 1,41,
2,00, 2,82, 4,00 en 5,64. Men krijgt dan in principe de verdeling als
in fig. 127b aangegeven.
Indien men de frequentieverdeling wenst, wordt de verdeling juist
omgekeerd als zopas, zoals in fig. 127c is weergegeven. Hieruit blijkt,
dat de schaal niet lineair is, maar toch in elk geval niet zo sterk
afwijkend als in fig. 124.
Wij hebben in bovenstaande afgezien van de nulcapaciteit; brengt
men die in rekening, dan veroorzaakt deze in alle gevallen in het
begin een kleine afwijking in de schalen.
We moeten er nog op wijzen, dat men moet spreken van de nul
capaciteit van een kring en die van een condensator. De eerste bestaat
uit de eigen-capaciteit van de spoel, de bedradingscapaciteit en bij
aanwezigheid van een buis, die van de buis, de capaciteit van een even
tueel aanwezige trimmer en ten slotte de nulcapaciteit van de condensator.
In de practijk wordt de condensator zo geconstrueerd, dat de maxi
male capaciteit ten minste 12 maal de nulcapaciteit van de kring is;
een 12 maal zo grote capaciteit betekent een \\2 = 3,5 maal zo grote
golflengte. Zodoende kan men de golflengtegebieden omvatten, welke
we in § 7B noemden. Bij de Philips condensatoren bedraagt de
maximale capaciteit ca. 480 pF, zodat de nulcapaciteit van de kring
ten hoogste 40 pF mag bedragen; die van de condensator moet
belangrijk lager zijn en bedraagt 12 a 13 pF.
Men zal er natuurlijk naar streven om de condensatoren bij een
maximale capaciteit zo klein mogelijk te maken, zowel uit een oog
punt van materiaalkosten, als gewicht en omvang. De afstand der
platen moet daartoe zo klein mogelijk gemaakt worden en bedraagt
ca. 0,2 mm. Men moet daarbij zorgen, dat de platen voldoende vlak
zijn en blijven, dat er geen speling in de as is en dat de platen zo
stijf zijn, dat ze, als gevolg van de geringe afstand tot de luidspreker,
bij bepaalde tonen niet zullen gaan trillen, daar dan acoustische
terugkoppeling optreedt. Dit verschijnsel, ook wel microfonisch effect
geheten, treedt nagenoeg alleen bij supers op en dan haast uitsluitend
bij de k.g.-ontvangst. In het bizonder is het de afstemcondensator van
de oscillatorkring, die daartoe aanleiding geeft. Eventuele mechanische
trillingen van de plaatjes dezer condensator doen I. f. electrische tril
lingen door capaciteitsveranderingen ontstaan. In dit rhythme verandert
de oscillatorfie^uentie, die zich nu ook over het menggedeelte van de
ontvanger laat gevoelen. Er ontstaat amplitudemodulatie, die door
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de detectie als een I. f.
trilling tot uitdrukking
komt. Werkt de luid
spreker nu terug op de
condensator, dan ont
staat een toon. Een
stevige constructie van
de gehele condensator
is derhalve noodzakelijk.
Men kan verder de con
densator ofwel het ge
hele chassis met een
rubbertussenlaag beves
Fig. 128
tigen.
Philips drievoudige afstemcondensator,
Door Philips worden
waarbij een deel van het huis is weggenomen.
in de kast van de ont
vanger, 2- en 3-voudige condensatoren (fig. 128), op één as gebouwd (éénknopsafstemming) en dit geheel in een huis van roestvrij metaal samengevat, dat
geheel gelast is; dit huis heeft een speciale warmtebehandeling onder
gaan, waardoor de condensatoren niet gevoelig zijn voor tempera
tuurveranderingen, terwijl de capaciteiten geen veranderingen onder
gaan. De lagering van de aandrijfas geschiedt door glijlagers of kogel
lagers en is zodanig, dat na 25 000 draaiingen alle waarden nog binnen
een zeer nauw gekozen tolerantie liggen. De electrische verbindingen
van de rotorpakketten geschiedt door platte fosforbronzen veren, die
een zodanig contact maken, dat kraken uitgesloten is. Het is nood
zakelijk, dat de rotorpakketten volkomen gelijk lopen, om zodoende
bij elke stand gelijke capaciteit te hebben; de afwijkingen bedragen
slechts + 0,5%.
Om nog invloed uit te kunnen oefenen op de capaciteit van elke
condensator en daardoor het gelijk lopen
der afstemkringen in hoge mate te bevor
deren, zijn de buitenste platen van het rotor-

Fig. 129

Een rotorpakket van een Philips meervoudige
condensator, waarbij de buitenste platen zijn
ingezaagd teneinde de capaciteit te kunnen
corrigeren en een volkomen gelijk lopen der
condensatoren te verkrijgen.
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pakket, die altijd buiten het statorpakket liggen, voorzien van 4 of 5
zaagsneden (fig. 129).
Door liet meer of minder naar buiten buigen der aldus ontstane
lippen heeft de fabrikant een eenvoudig en zeer doeltreffend correctie
middel om de genoemde nauwkeurigheid te bereiken.
De capaciteit is zeer weinig afhankelijk van de temperatuur; de
eerste verandert maximaal 0,05% Per 10° C.
De isolering der pakketten op de as, geschiedt door keramisch mate
riaal en is zodanig, dat slechts een zeer kleine verlieshoek optreedt
(bij 100 pF ongeveer 10“4 rad).
Elke condensator heeft als gevolg van de verlieshoek een zekere
weerstand, die dempend op de kring werkt. Van Philips condensa
toren wordt opgegeven, dat bij 1500 kc/sec de aldus ontstaande
paralleldempingsweerstand ten minste 13 M jtl bedraagt.
B. Precisie-draaicondensatoren voor metingen.
Voor meetdoeleinden worden nog precisie-draaicondensatoren ge
maakt, die geleverd worden met maximale capaciteiten van 50, 100,
200, 300 en 500 //F. Zij zijn van robustere constructie dan de hier
voor besproken soort en voldoen aan hogere eisen. De platen van
de rotor zijn halfcirkelvormig. De as loopt in kogellagers.
C. Correctie-draciicondensatoren.
Behalve de hiervoor behandelde typen, worden correctie-draaicondensatoren geleverd (fig. 130), welke voornamelijk als hulpcondensator
dienst doen, b.v. voor
53______ ^ afstemming of bij
regel ing van m. f.- en
.
h. f.-kringen en als
veranderlijke koppe!0gg|!^ lings- en ontkoppeMÉÈm
lingscondensator in
h. f. schakelingen; zij
Fig. 130
hebben een capaciteit
Philips enkelvoudige correctie-draaicondensator van van 2,5, 5, 10, 20, 30,
30 pF zonder en met afschermbus.
50 of 100 pF. Zij

worden enkel- en tweevoudig geleverd, met en zonder precisiekogellager en met of zonder afschermbus. De nulcapaciteit is zeer
klein en bedraagt bij de grootste typen slechts 4 pF bij de niet-afgeschermde en 8 pF bij de afgeschermde.
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§ 58.

Schuifcondensatoren.

A. Schuifcondensatoren voor afstemming.
Bij de invoering van de drukknopafstemming (II - § 92) zag men in,
dat men daarbij met succes de draaibare afstemcondensator zou Kunnen
vervangen door een schuifbare, omdat de rechtlijnige beweging der
drukknop bij de eerste in een draaibare zou moeten worden omgezet,
waarbij door de grote draaibeweging (ca. 180°) vrij grote krachten
zouden optreden.
Philips’ Laboratorium ontwikkelde daartoe een nieuw soort schuifcondensator. Elk deel van de condensator bestaat hierbij uit een messingband van 0,1 mm dikte en is volgens een spiraal opgewikkeld.
De afstand tussen twee op elkaar volgende wikkelingen bedraagt 0,5
mm. De spiralen van de beide delen zijn volkomen gelijk en kunnen
door verdraaiing van 90° zo ingesteld worden, dat ze precies tussen
elkaar liggen (fig. 131a).
De beide aldus verkregen lichamen rusten elk op een grondplaatje.
In elkaar geschoven is de tussenruimte der electroden slechts 0,2 mm.
Bij een condensator van 35 mm uitwendige diameter wordt reeds een
capaciteit van ca. 500 pF verkregen, als de electroden slechts 10 mm
over elkaar grijpen; dit is voldoende voor afstemming in elk der golflengtegebieden. Kleine veranderingen in capaciteit worden gemakkelijk
verkregen door de electroden een weinig t.o.v. elkaar te verdraaien.
Indien men de beide electroden met platte eindvlakken zou uitvoeren,
zou blijken, dat «bij korte golven een sterke opeenhoping van zenders
zou worden verkregen. Om dit te voorkomen
en de zenders zoveel mogelijk gelijk over de
gehele schaallengte te verdelen, geeft men één
van beide een conische uitholling (fig. 131b)
wat verkregen is door de metaalband vóór het
opwikkelen schuin af te snijden.
B. Draai-schuifcondensatoren voor trimmen.
Sedert vele jaren maakt men voor het bij
stellen of trimmen, (II-§63) gebruik van trim-

j

«Sla
55

b

Fig. 131

Principe van de Philips schuifcondensator voor
afstemming; deze bestaan uit twee in elkaar schui
vende spiraalvormige banden; een der electroden
verloopt conisch om daardoor een betere golfverdeling op de aanwijsschaal te verkrijgen.
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condensatoren, waarbij een stel concentrisch geplaatste ringen door
een draaibeweging om een as met schroefdraad in elkaar worden
geschoven, zodat een zeer nauwkeurige capaciteitsregeling mogelijk is
(fig. 132). De totale capaciteit bedraagt slechts 20 of 30 pF.
Bij de Philips trimmers bedraagt
de draaiïngshoek 3 X 360°; de
draaiing geschiedt b.v. met een
dopsleutel. De nulcapaciteit is on
geveer 10% van de maximale.
De trimmercondensatoren kunnen
zowel direct in de bedrading alsook
door middel van een plaatje isolatie
materiaal op het chassis bevestigd
worden. Ze worden ook wel in de
kop
van de afschermbus van een
Fig. 132
spoel gebouwd (fig. 142). De beide
Philips luchttrimmer.
helften van de trimmers worden
a. geheel ingedraaid;
b. geheel uitgedraaid.
verkregen door persen uit een cylindrisch plaatje aluminium.
C. Tempercitiiurcompensatie-condensatoren.
Als de temperatuur van een radio-ontvanger verandert, verandert
ook de capaciteit van vele der vaste condensatoren en daarmede de
eigen-frequentie der kringen. Dit verloop der frequentie, in het bizonder
van de h.f.- en oscillatorkring der
supers, brengt mee, dat de afstem
ming zich enigszins wijzigt, zodat
enige tijd na het inschakelen (30 a
:
60 min) bijstemmen gewenst is.
Bij kortegolfontvangers kan dit
,
verschijnsel zeer hinderlijk worden,
daar een frequentievariatie van 50
a 60 kc/sec niet tot de uitzonde
ringen behoort.
Om aan dit bezwaar tegemoet te
I
Ü
komen, heeft Philips temperatuurcompensatie-condensatoren (fig. 133)
i___ i
geconstrueerd; zij bestaan uit twee
electroden,
waarvan de ene voor
b
3
namelijk
door
de bodem van een
Fig. 133
aluminium
bus
gevormd wordt en
Philips temperatuurcompensatiecondensator
de ander instelbaar op een kera-

I
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misch buisje is gemonteerd. Bij verhoging van de temperatuur zet
de aluminium bus meer uit dan het keramische buisje. Daardoor verwijderen de electroden zich iets van elkaar en neemt de capaciteit af. Deze
condensatoren hebben een negatieve temperatuurcoëfficiënt (§ 56). Men
schakelt ze parallel met de condensator van de h. f. kring, waarin de
frequentieverandering door temkc/sec
peratuurwijziging optreedt. Daar
bij moet men dan door het ver
schuiven
van de ene electrode op
lP 40
de
juiste
waarde instellen. De
k£
capaciteit bedraagt 2 tot 4 pF.
è 20
Wij geven in fig. 134 de kromme
A, welke aangeeft hoe groot de
0,
20—80
lbo
frequentieverandering
(. I ó) bij
W
40
—*■ 7jd (min)
een kring met een golflengte
Fig. 134
van 14 m bedroeg in een tijdsver
Frequentieverandering als functie van
loop van 100 minuten. Men ziet,
de verwarmingstijd bij een golflengte
dat
pas na 1 uur een vrijwel con
van 14 m.
A. bij niet gecompenseerde h.f. kring; stante toestand intrad. Door toe
B. brj dezelfde kring, gecompenseerd passing van een temperatuurdoor
temperatuurcompensatie-con- correctie-condensator werd de
densator.
kromme B verkregen, zodat de
frequentieverandering practisch is opgeheven.

r

§ 59.

Vaste weerstanden.

Weerstanden worden gekenmerkt door twee grootheden : de weer
stand (aantal ohm) en het vermogen (aantal watt).
Het is n.1. niet voldoende het aantal ohm te weten, want de belas
ting, d.i. het vermogen, [bepaalt hoe groot de warmteontwikkeling
per sec. zal zijn en deze is belangrijk, èn met het oog op de temperatuurbestendigheid van het materiaal èn ;met het oog op de weer
standsverandering. Men zou ook de stroomsterkte op kunnen geven,
doch men moet hierbij altijd bedenken, dat de warmteontwikkeling
evenredig met /2 toeneemt (I - § 16).
Is een weerstand aangegeven door 10 000 n. — 0,5 W, dan mag
deze belasting worden toegestaan, als de omgevingstemperatuur 70° C
niet overschrijdt; immers, hoe hoger deze is, des te hoger zal bij een
gegeven vermogen de temperatuur van de weerstand worden. Uit de
aard der zaak worden al deze weerstanden geleverd met een tolerantie,
die + 5 tot 10% bedraagt.
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Philips levert kool- en draadweerstanden.
A. Koolweerstanden.
Dit zijn de meest gebruikelijke weerstanden in radio-ontvangers. Ze
bestaan uit een porceleinen buisje, waarop een duurzaam, dun koollaagje is aangebracht, dat met twee verbindingsdraden is verbonden
(fig. 135a).
Om de gewenste weerstandsgrootte te verkrijgen, wordt in het koollaagje een schroeflijn gesneden met
79_
meer of minder grote spoed (fig.
135a). Het weerstandslichaam wordt,
a
nadat over de einden een metalen
kapje is gebracht, van een laklaag
voorzien, welke een isolatie vormt,
die bestand is tegen een spanning
,
van ca. 500 V (fig. 135b). Ze worden
b
geleverd voor 0,25, 0,5 en 1 W. en
in waarden van 10 n. tot 5,6 M tl.
Fig. 135
Ook worden ongelakte weer
Philips Tcoolweerstand van 0,5 W.
standen gebruikt, daar deze een
hogere temperatuur kunnen verdragen.
B. Draadweerstanden.
Deze worden gebruikt, indien een vermogen groter dan 1 watt
moet worden opgenomen. Ze kunnen op zeer verschillende wijze uit
gevoerd worden. Philips maakt gebruik van een buisje van keramisch
materiaal of glas, waarop een geïsoleerde weerstanddraad (gewoonlijk
chroomnikkel) wordt gewonden en omgeven met een isolatielak,bestand
tegen een spanning van 500 V; hierdoor worden de windingen op
hun plaats gehouden. Aangezien deze weer
standen voor een groter vermogen dan de voor
gaande bestemd zijn, zijn de kapjes, waarmee
de einden zijn afgesloten (fig. 136), voorzien van
ventilatiegaten, zodat lucht door het buisje kan
stromen en waarom een verticale montage ge
«1
wenst is. Ze worden geleverd van 1,5 W en
_
van 22 tot 6800 tl, in 3 W van 47 tot 22 000
_rl, en in 5 W van 47 tot 47 000 tl. Hierbij is
weer een tolerantie van ± 5 tot 10% toegestaan,
terwijl de omgevingstemperatuur niet hoger dan
Fig. 136
Philips draachveersland ca. 70° C mag bedragen.
Indien men weerstanden wenst, die hogere
van 3 W.

p
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temperaturen kunnen verdragen, kan men gebruik maken van zulke,
die van een emaillelaag zijn voorzien.
§ 60.

Veranderlijke weerstanden.

Evenals van de vaste weerstanden zijn in de loop der jaren zeer
vele constructies van veranderlijke weerstanden aan de markt gebracht.
Zeer bekend zijn de draadweerstanden, waarbij om een ringvormig
bandje een weerstanddraad gewonden is, waarop een sleepcontact
drukt. Zij zijn o.a. gebruikt voor geluidssterkteregeling, doch hebben
gewoonlijk het bezwaar, dat ze aanleiding geven tot het ontstaan van
allerlei kraakgeluiden. Philips heeft dan ook van deze constructie afge
zien en levert uitsluitend regelbare weerstanden voor radioapparaten
uitgevoerd met 3 contacten, zodat ze
als gewone weerstand en als potentiometer zijn te gebruiken (1 -§ 12).
Bij deze draaiweerstand is op een
plaatje isolatiemateriaal een niet geheel
gesloten, gepolijste ringvormige baan
van een koolneerslag aangebracht
(fig. 137a), waarvan de uiteinden A en
B met aansluitstrippen zijn verbonden,
terwijl het middencontact door een
cirkelvormig plaatje C wordt gevormd.
Aan de as van de potentiometer, die
met het oog op electrostatische afscherLT-i lltT;
^
ming in een aluminium
huisje
is• aanv///////y///y//A[> ■—i '/////////////SM
t
i
,
—~
gebracht, is een isolerend plaatje bevestigd, waaraan een stevig verend
stelsel D is verbonden, dat op het
0
centrale plaatje C en met een bol
D
jf
ïï
gedeelte E op de koolbaan drukt
(fig. 137b).
E
De potentiometérs worden geleverd
*
voor 10, 20, 50, 100, 350, 500 en
33_________^
1000 -o. en met lineair- of logarithFig. 137
misch weerstandsverloop.
Philips draaibare potentiometer.
In het bizonder worden potentioa. het plaatje met weerstands- meters met logarithmisch verloop ge
baan;
bruikt voor geluidssterkte- en klankb. potentiometer met op gebouw
de, tweepolige netschakelaar regelingI(II - §57). ^
Alle uitvoeringen^worden geleverd
(doorsnede).
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met of zonder tweepolige netschakelaar, die, zoals uit fig. 137b blijkt,
op het doosje van de potentiometer is aangebracht. Alle potentiometers zijn berekend op een max. omgevingstemperatuur van 70°;
het toe te laten vermogen is kleiner dan 0,25 watt, terwijl ze be
proefd worden bij een spanning van 2000 V.
§ 61. H.f.- en m.f-spoelen.
A. Enkele-spoelen.
Spoelen worden gewoonlijk gewikkeld op een spoelkoker, welke
uit hard papier of uit kunsthars (Philite) worden vervaardigd. Het
laatste materiaal is kwalitatief beter, terwijl het de mogelijkheid biedt,
om het in allerlei vormen te persen.
De wikkeling bestaat, althans voor langegolf-spoelen uit dun draad
(b.v. 0,1 mm), terwijl men voor midden- en kortegolven (van ca. 400
kc/s tot ca. 6 Mc/s) gebruik maakt van „litze”-draad (I - § 37); dit is
een draad, die bestaat uit een groot aantal zeer dunne, onderling goed
geïsoleerde draadjes (b.v. 24 X 40 p of 12 X 50 p of zelfs 120 X 30 p).
Om een zo klein mogelijke eigen-capaciteit van de spoel te krijgen
(1 - § 32) past men een z.g. kruiswikkeling toe, die nog het voordeel
heeft, dat een zeer stevige spoel wordt verkregen, welke smal en hoog
kan worden uitgevoerd.
In fig. 138a hebben we het begin van een dergelijke wikkeling aan
gegeven. Uitgaande van 1 beweegt de win
ding zich eerst naar links, buigt dan om
f/S
naar
rechts, waarna winding 2 volgt, enz.
V
,1'
Na
één
laag heeft men het beeld van fig.
2/'d
138b verkregen. Is de spoel gereed, dan
ziet men een net van elkaar kruisende
draden; zij wordt daarna gedompeld in
een gesmolten isolatiemiddel (impregneren),
hetwelk na afkoeling verhardt; daardoor
wordt voorkomen, dat vocht tussen de
draden dringt, hetgeen nadelig voor de
eigenschappen van de spoel zou zijn.
Fig. 13S
De spoelen worden vaak hoog en smal
Principe van
spoelwikkelingen.
uitgevoerd om daardoor een gemakkelijke
a. en b.: kruisioikkeling koppeling te verkrijgen; men noemt ze
voor l.g.- en m.g.hoogkantspoelen. In tegenstelling hiermee
spoelen;
c. gespatieerde wikke heeft men ook meer lange spoelen met wei
ling voor k.g. spoe nig lagen; daarbij wordt ook een soort
len.
kruiswikkeling toegepast, echter met dit

V
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verschil, dat de windingen meer verschoven zijn t.o.v. elkaar. Men
noemt dit meelopend geslingerde spoelen. Door deze uitvoering krijgt
men een kleinere eigen-capaciteit.
Voor k.g. spoelen zijn beide uitvoeringen niet geschikt. Daartoe
maakt men gebruik van een eenlagige gespatieerde (d.i. met tussen
ruimte) gewikkelde spoel, waarbij een vrij grote draaddikte (b.v. 0,7
mm), wordt toegepast (fig. 138c).
B. Gekoppelde spoelen.
Behalve de losse spoelen, worden ook spoelstellen van twee spoelen
vervaardigd, waarbij beide aan elkaar gekoppeld zijn. De uitvoering
hiervan hangt geheel van het doel af, doordat in het ene geval b.v.
een losse en voor het andere geval een meer vaste koppeling vereist
wordt, terwijl ook nog andere factoren een rol spelen. De koppeling
van de antenne aan de le h.f. buis moet vrij los zijn; daartoe maakt
men gebruik van twee naast
geplaatste hoogkanteelkaar
m
spoelen (fig. 139a), althans
voor lange-en middengolven;
7?oppe/J Afstet7v"
voor kortegolven wordt van
spoel
spoel
deze uitvoering ook wel ge
Koppelspoel
\fstemspoel
b
a
bruik gemaakt, doch veelal
van die in fig. 139b.
De koppeling van de h.f.
ram
buis aan de mengbuis moet
7ymvW
zo vast mogelijk zijn. Men
wikkelt daartoe een dubbel
Koppelspoel
%Afstémspod j
d
draad gelijktijdig op de spoel£
koker en krijgt daardoor twee
even grote spoelen en past öf
§
de kruiswikkeling öf de mee
m
mm
/I3Ü!
lünhlopende, geslingerde toe.
HBnümBëiHhiiUt
Dergelijke spoelen duidt men
aan als een gespleten spoel.
Er is echter een bezwaar
Fig. 139
aan deze uitvoering, n.l. dat
Diverse spoeïkoppelingen.
tussen beide spoelen de hoge
a. Antennekoppeling voor l.g., m.g. en k.g. gelijkspanning van het voeb. idem voor k.g.
dingsapparaat bestaat; tenge
c. oscillatorkoppeling voor l.g. en m.g.
volge daarvan is doorslag niet
d. voor k.g.
e. m.f. bandfilterkoppeling.
denkbeeldig.

ram
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Bij oscillatorspoeleii wordt eveneens een sterke koppeling vereist;
hier worden echter iets minder hoge kwaliteitseisen aan de afstemspoel gesteld. Zijn ze bestemd voor lange- en middengolven, dan
worden ze over elkaar gewikkeld (fig. 139c), terwijl bij korte golven
de wikkelingen van de koppelspoel deels tussen die van de afstemspoel, deels daarbuiten worden gelegd (fig. 139d); dit laatste wordt
gedaan om te voorkomen, dat de eigen-capaciteit van de afstemspoel
te groot zal worden.
De m.f.bandfilters hebben een zeer losse koppeling, zodat de
spoelen hierbij vaak 2 a 3 cm van elkaar verwijderd zijn (fig. 139e).
Echter moet het wel mogelijk zijn deze afstand nauwkeurig in te
stellen, daar de koppeling kritisch is (II-§27).
C. H.f.- en m. f.-smoorspoelen.
Het komt voor, dat men in een kring h. f.- of m. f. trillingen wil
onderdrukken, terwijl eventuele gelijkstroom of I. f. trillingen onge
hinderd moeten kunnen worden doorgelaten. In dat geval wordt gebruik
gemaakt van een h. f.- of m. f. smoorspoel. De in het spoeltje opge
wekte e.m.k. van zelfinductie neemt toe met de frequentie en zo ont
staat voor h.f.- of m. f.trillingen een grote induc
tieve weerstand, die geleidelijk afneemt, naarmate
men meer het gebied der I. f. nadert.
In de eenvoudigste vorm heeft men te doen
met een Philite buisje, waarom een aantal win
dingen gelegd is (fig. 140). Het geheel is in lak
)
gedompeld en bezit een bepaalde zelfinductiecoëfficiënt. Wenst men een smoorspoel van ge
Fig. 110
ringe eigen-capaciteit, hetgeen bij koppeling van
H.f.- of m.f. smoor- twee h.f.buizen bij k.g.ontvangst het geval is,
spoeltje zonder
dan wikkelt men deze in verschillende secties;
regeling.
elk dezer is een hoogkant gewikkeld spoeltje.
Wordt een smoorspoel als netstoringsfilter (§ 25) toegepast (netsmoorspoel), dan vervalt men in een veel groter type dan voorgaande,
doordat veel dikkere draad, gebruikt moet worden, daar ze de gehele
voedingsstroom moet doorlaten en het energieverlies niet te groot
mag zijn.
Bij sommige h. f. smoorspoelen is het gewenst, dat men de zelfin
ductie nauwkeurig kan regelen. Daartoe maakt men gebruik van
smoorspoeltjes met verstelbare massakern. Hiertoe gebruikt men een
Philite buisje met bevestigingsflens (fig. 141). Binnen in het buisje is
schroefdraad aangebracht, waarin een kern (massakern), die bestaat

I

uit een mengsel van Philite
en ijzerpoeder, op en neer ge
schroefd kan worden; hoe
meer de kern zich midden in
het spoeltje bevindt, des te
groter is de zelfinductie. Het
geheel wordt gewoonlijk in
een aluminium busje met een
diameter van 29 mm gebracht.
Door het verstellen van die
kern, kan men de zelfinductie
ca. 20 % veranderen.
Philips h.f.- en m-f. smoorspoel met
Deze soort spoelen worden
verstelbare massakem.
vaak in combinatie met een
vaste, gewoonlijk keramische, condensator gebruikt als zuig- of
sperkring (II - § 25).
§ 62.

Afgeschermde spoelen.

Als men een radio-ontvanger opent, ziet men daarin op het metalen
huis of chassis, waarbinnen allerlei verbindingen zijn aangebracht,
behalve de buizen, de voedingstransformator en de electrolytische
condensatoren, enkele aluminium busjes, dikwijls voorzien van één of
meer rillen. Hierin bevinden zich de h. f.- en m. f. spoelen en soms
ook een trimmercondensator. De metalen busjes, die geleidend ver
bonden zijn met het chassis, vormen een magnetische- en electrische
afscherming tegen allerlei inductieve invloeden van buiten. We zullen
ze aanduiden als af geschermde spoeLstellen. Hiervan willen we slechts
een paar typen beschouwen.
A. Antennekoppeling-spoelstel.
In fig. 142 is het antennekoppeling-spoelstel, gewoonlijk aangeduid
als stroomkoppelingsspoel, van de Philips-ontvanger 695 A afgebeeld.
In het schema (fig. 142c) zijn de verbindingen en onderdelen buiten
het spoelstel door streeplijnen aangegeven. Uit dit schema blijkt, dat
de antennespoel uit Lx en L2 bestaat; zij zijn inductief gekoppeld met
de spoelen L3 en L.t van de eerste kring van het bandfilter, waarvan
Q de afstemcondensator is. Zoals uit fig. 142b en c blijkt, is
met
L3 en L2 met L4 gekoppeld. Lx en L3 functionneren bij middengolven
als de schakelaars S zijn ingezet. Zijn deze uitgeschakeld, dan vormen
Lt en L2 en ook L3 en L4 één geheel en is men ingesteld op lange
golven.
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Afgeschermd
antennekoppelingsspoelstel van de Philipsontvangcr 695A, voor middenen lange golven en ingebouwde
trimmer.
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De trimmer Ctr bestaat
uit een klein schuifcondensatortje, dat door de opening
in de top van het alumi
nium busje (fig. 142a) inge
steld kan worden. De bo
venste electrode van liet
condensatortje is voorzien
van een zeskante moer;
door deze te draaien, draait
men de bovenste electrode
langs een schroefdraad in
een omringend Philite
kokertje op en neer. Na de
instelling wordt het bovenste
deel volgegoten met een
isolerende substantie, zodat
de trimmer vast blijft zitten.
De bus is voorzien van
twee rillen en wel om de
volgende reden:
Als men de spoelen wik
kelt, is het zeer moeilijk
deze bij massaproductie
zodanig uit te voeren, dat
men een voldoend kleine
tolerantie verkrijgt, m.a.w.
er bestaan procentueel vaak
te grote afwijkingen van de

23

T

a

Y

L

Fig. 142

Tfl
I

Hf. bandfilter

3

£

Lange-

golfsooeler,

Midden

golfspoelen

n HIU .

mi

ffp
Lj

!

Li

.ili

'Uil
b
■ ~r------- 1

i Middengolven
!
V—t/

0*1:

4

?5

\L, L3\

2
Lange
golven

'M.. i
5_

o

o
O
2
o

Ol

o

f4

6

i
i

'f'

7 sb i

X

i

0

u

Fig. 143

oscillatorspoelA fgeschermd
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Fig. 144
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Afgeschermd m.f. bandfilterspoelstel van de Philips ont
vanger 895A.

gewenste waarde. Wordt de
spoel in een aluminium bus ge
1-2 L,
plaatst, dan heeft die ook altijd
enige invloed, waarop bij de
berekening gelet dient te worden.
Nu bestaat er een zeer eenvou
dige methode om de zelfinductie,
ÏS, die men wenst, in hoge mate te
Hjiï
Wnf’r benaderen, zodat men ten slotte
een kleine tolerantie verkrijgt.
Men plaatst daartoe het geheel,
nadat de bus om de rand van
de voet gefelsd is, op een draai
bank, laat deze draaien en drukt
op een daarvoor geschikte plaats
de buswand langzaam naar bin
nen. Op een meetinstrument con
troleert men hierbij de grootte
van de zelfinductie en drukt nu
net zolang tegen de bus, m.a.w.
verdiept de ril net zo lang, tot de
gewenste zelfinductie is bereikt.
De verklaring hiervan is de
volgende:
Als men door een spoel een
wisselstroom laat gaan, onder
vindt deze de gevolgen van de
„ „TT,,.1
zelfinductie. Brengt men om de
spoel een tweede spoel of slechts
een enkele winding, waardoor
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Afgeschermd m.f. bandfilterspoelstel van de Philips ont
vanger 203U („Philetta”).
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een stroom in tegengestelde richting gaat, dan verzwakt deze de mag
netische veldveranderingen ; de stroom in de eerste spoel wordt daar
door groter, m.a.w. de zelfinductie schijnt verminderd. Legt men om
de eerste spoel een gesloten winding, dan zullen daarin stromen
worden opgewekt, die de oorzaak van het ontstaan tegenwerken
(I - § 18) of we kunnen ook zeggen: er ontstaan stromen, die de
magnetische veldveranderingen tegengaan, waardoor de zelfinductie
van de spoel kleiner moet worden.
Welnu, de bus om de spoelen in zijn geheel werkt evenzo verklei
nend op de zelfinductie en men zorgt er voor, dat de spoel alleen
en zelfs geplaatst in de bus, een wat te grote zelfinductie bezit. Door
een ril aan te brengen, brengt men daar ter plaatse de geïnduceerde
buiswand dichter bij de spoel en bereikt zo de gewenste zelfinductie.
Is dit afstellen van de zelfinductie gedaan, dan wordt het geheel
op het chassis geplaatst en daarna volgt het trimmen.
Was het aanvankelijk de gewoonte de trimmers steeds boven in
de spoelbussen te bouwen, in de laatste jaren is men daarvan meer
teruggekomen en plaatst de trimmers afzonderlijk op de dekplaat van
het chassis.
B. Oscillator-spoelstel.
Fig. 143 (blz. 211) geeft een beeld van een oscillator-spoelstel voor mid
den- en lange golven van de Philips-ontvanger 657A. De spoelen Lj en
L3 dienen voor middengolven en zijn aan elkaar gekoppeld, de voor
lange golven dienende spoelen L2 en L4 zijn eveneens onderling gekop
peld. L;{ en L4 zijn de kringspoelen en C3 is de afstemcondensator
van de oscillator; L, en L2 vormen de terugkoppelspoelen. De ver
andering van het golfgebied geschiedt door omschakeling van de
schakelaars S (fig. 143c); alle verbindingen buiten het spoelenstel zijn
door streeplijnen aangegeven.
C. M.f. bandfilter-spoelstel.
De spoelen van de beide kringen van het bandfilter (fig. 144)
worden elk gevormd door twee in serie geschakelde spoelen, die
tezamen L, en L2 en L3 en L, vormen. Dat men voor elke spoel niet één,
maar twee secties genomen heeft, vindt zijn reden daarin, dat men
daardoor een betere spoelkwaliteit kan verkrijgen.
Zij zijn beide geschoven op een spoelhouder met massakern, zoals
fig. 144 aangeeft (zie ook fig. 141).
Het spoelstel Lt en L> is, gezien de grote afstand, zeer los gekop
peld met het spoelstel L3 en L4.

2 Ja
De condensatoren C1 en C2, die met de spoelen de eigen-frequentie
van de bandfilterkringen bepalen zijn beide vast, onder en boven in
de spoelbus, ondergebracht.
De juiste afstemming der kringen kan derhalve niet verkregen worden
door het veranderen van de capaciteit, maar wel door het veranderen
van de zelfinductie der spoelen en wel door verplaatsing der massakernen in de spoelhouders (§ 60); daartoe zijn in de spoelenbus twee
sleuven aangebracht. In de schema’s wordt de veranderlijke zelfinductie
aangegeven door een drietal stippellijntjes met schuine streep (fig. 144c).
Ten slotte geven we in fig. 145 (blz. 212) een m. f. bandfilter uit de
goedkopere toestellen, die in de oorlogsjaren werden geconstrueerd.
De spoelen van beide kringen zijn als één geheel gewikkeld en voorzien
van een aftakking, zodat Lt en L2, resp. L;; en L, ontstaan. Beide
spoelstellen zijn weer aan elkaar gekoppeld.
Q en C2 zijn kleine vaste condensatoren, die onderaan en boven
in de bus zijn opgenomen. De vaste afstemming der m. f. kringen is
verkregen door regeling van de zelfinducties, wat hier is bereikt door
het aanbrengen van rillen van de gewenste diepte. Deze spoelen kunnen
dus na inbouw in het toestel niet meer bijgeregeld worden.
§ 63. L.f. smoorspoelen.
Deze hebben ten doel om aan 1. f. trillingen een grote weerstand
te bieden, terwijl een gelijkstroom vrijwel ongehinderd moet worden
doorgelaten. Zij hebben uiterlijk nagenoeg het aanzien van een trans
formator (fig. 146), doch bezitten slechts één wikkeling. De einden der
wikkeling zijn door de isolerende afdeklaag naar buiten gevoerd en
voorzien van een droppel tin, welke
in fig. 146 door twee cirkeltjes zijn
aangegeven en waartussen schema
tisch de wikkeling is getekend.
Laat men gelijkstroom door de
wikkeling
gaan, dan wordt bij het
Luchfspleet
.. inschakelen een magnetisch veld ge
vormd, dat op dat ogenblik even
een tegenspanning opwekt, maar ver
der geen invloed heeft op de grootte
van de stroom, zodat men alleen met
de ohmse weerstand heeft te rekenen.
Wordt een wisselstroom door de wik
keling
gevoerd, dan ontstaat een sterk
Philips smoorspoel.
wisselend magnetisch veld, dat een
L = 5 H, I = 50 mA.
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krachtige zelfinductiespanning te voorschijn roept. Was er geen olimse
weerstand in de wikkeling, dan was de faseverschuiving 90°(I-§38).
Nu er wel olimse weerstand is, is de faseverschuiving kleiner dan
90° (I - § 40).
De totale stroom, die door een smoorspoel gaat, wordt bepaald
door de spanning en de impedantie. Die stroom kan men ontbinden
in een stroom in de richting van de spanning en een loodrecht daarop,
waardoor de wattstroom en de wattloze stroom (I - § 44) wordt ver
kregen. De wattloze stroom moet beschouwd worden als een stroom,
die in de frequentie der spanning tussen stroombron en smoorspoel
heen en weer slingert en het wisselend magnetisch veld van de laatste
vormt. De wattstroom veroorzaakt het spanningsverlies en de warmte
ontwikkeling in de ohmse weerstand. Hoe groter deze ohmse weer
stand bij een gegeven wattstroom is, des te groter zijn spannings
verlies en verwarming.
De smoorspoel heeft daarbij dit voor op een enkele ohmse weer
stand, dat, om eenzelfde spanningsverlies te verkrijgen, het energieverlies
belangrijk kleiner is (I - § 23).
Opmerking: De smoorspoel wordt — en nu treden we even buiten het gebied
der radiotechniek — o.a. gebruikt als voorschakeb.veerstand voor gasontladingslampen. Gesteld, dat een gasontladingslamp 180 V bij 2 A moet opnemen
en aangesloten moet worden op een wisselstroomnet van 220 V. Men moet
dan een spanning van 220 - 180 = 40 V door een voorschakelweerstand laten
opnemen. Neemt men hiervoor een ohmse weerstand, dan moet deze (220 180) : 2 = 20 -O- bedragen; het energieverlies in 1 sec is dan: N — R.12
20.4 = 80 watt. sec. Plaatst men een smoorspoel voor de lamp, dan moet
de impedantie 20 .o. bedragen; deze is te ontbinden in een ohmse en inductieve
weerstand (zie I- fig. 60). Gesteld, dat de ontbondene der ohmse weerstand
g xl is, dan is de warmteontwikkeling in 1 sec N = R.I2 = 6 X 4 = 24 W. sec
Men ziet dus dat, terwijl men met de smoorspoel hetzelfde spanningsverlies
verkrijgt, het energieverlies belangrijk kleiner is; daar tegenover staat, dat
de smoorspoel faseverschuiving veroorzaakt, hetgeen de weerstand niet doet,
doch dit weegt minder zwaar dan het kleinere energieverlies en de daarmee ge
paard gaande kleinere warmteontwikkeling, en dus geringere temperatuurverhoging.

In de radiotechniek wordt de smoorspoel in het afvlaksysteem van
het voedingsapparaat gebruikt. Dan vloeit daardoor, behalve een wis
selstroom, een gelijkstroom (pulserende gelijkstroom; I - § 13).
Dit noopt ons hier even in te gaan op de magnetisering van ijzer.
Gesteld eens, dat we een stuk ongemagnetiseerd ijzer hebben en dat
daaromheen een spoel is gebracht. Zodra daardoor een stroom vloeit,
ontstaat een magnetisch veld en daardoor ontstaan in het ijzer een
groot aantal krachtlijnen. Het ijzer wordt geïnduceerd en daarom
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spreekt men van inductielijnen. Hoe groter de stroomsterkte en hoe
groter het aantal windingen van de spoel is,-dus hoe groter het aantal
ampere\vindingen is, des te groter is de magnetische inductie.
Aangezien het aantal windingen constant is, zullen we hebben na
te gaan hoe de inductie B verandert met de stroomsterkte /. Daartoe
zullen we in een rechthoekig assenstelsel (fig. 147) op de horizontale
as de stroomsterkte en op de
A
fa
verticale as de inductieaangeven.
S
Toen we met de proef be
!
gonnen,
bevonden we ons in
i
£
punt O. Laten we nu / toenemen
8
//
(naar rechts), dan stijgt B volV/
Cj_
£// /F
gens
de lijn OA, die magnetiA'
io
—► Sfroomsferkte (1)
/ /
seringskromme heet. De stijging
//. D
van deze wordt steeds kleiner,
doordat het ijzer steeds meer ver
zadigd wordt van inductielijnen,
dit is wat we de magnetische
~C2
c
verzadiging noemen.
Als we nu een punt A bereikFig. 147
Magnetiseringshrommen voor ijzer
hebben en de stroomsterkte
(hysteresisdiagram).
weer laten afnemen, doorlopen
Als de stroom van O tot A! van
tot we niet de lijn AO, maar AB
Ci en van Ci tot Ai verandert, wordt de
kromme OA, ABC, CDA doorlopen (OA en dit betekent, dat als er geen
wordt slechts eenmaal doorlopen; zij heet stroom meer vloeit, er nog
de maagdelijke kromme).
een magnetische inductie OB
over is, die men achterblijvend;
of remanent magnetisme noemt. We keren de stroomrichting om en
laten deze langzaam aangroeien (in fig. 147 naar links). Nu wordt de
lijn BC doorlopen. Laten we nu de stroom weer afnemen, dan door
lopen we OD (OD was nu het remanent magnetisme van het omge
poolde ijzer). Als we daarna de stroom weer in de eerste richting
laten toenemen, doorlopen we DA. Zou men dus een wisselstroom
door de spoel laten vloeien met een amplitude OA, dan wordt de
figuur ABCDA voortdurend doorlopen. Tenzij men toevallig in de
punten E en F de stroom zou onderbreken, zal in het ijzer altijd enig
magnetisme achterblijven.
De kromme OA zal derhalve practisch niet meer doorlopen worden.
Omdat OA niet meer doorlopen wordt en begint op het ogenblik
dat het ijzer volkomen onmagnetisch is, zegt men, dat het ijzer na
de magnetisering zijn „maagdelijkheid” heeft verloren en noemt OA
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de „maagdelijke kromme
De gehele kromme ABCDA noemt men de hysteresiskromme of
het hysteresisdiagram (hysteresis = iets achterblijvend).
Bij het doorlopen van dit diagram moet telkens weer eerst het
remanente magnetisme overwonnen worden en dit kost energie, die
men het magnetisch hysteresisverlies noemt; dit verlies is groter, naar
mate de lijnen OA en OD meer van de maagdelijke kromme afwijken.
Hoe kleiner de afstanden BO en DO zijn, des te zwakker is het
remanente magnetisme en des te „weker” noemen we het ijzer.
Zouden we, uitgaande van O de stroomsterkte veel minder hebben
laten veranderen, dan zou b.v. de gestreepte hysteresiskromme zijn
verkregen; dan waren de afwijkingen van de maagdelijke kromme
minder groot, terwijl deze laatste sterk nadert tot een rechte lijn en
dit betekent, dat de inductie vrijwel recht evenredig met de stroom
sterkte verandert. Dit laatste kan bij sterke stroomveranderingen (als
de kromme ABCD wordt doorlopen) niet gezegd worden en dan zal
een sinusvormige stroomverandering niet een sinusvormige inductieverandering en sinusvormige impedantieverandering ten gevolge hebben,
m.a.w. er treedt vervorming op.
Beschouwen we nu het geval waarbij, behalve een wisselstroom,
een gelijkstroom vloeit. Om nu het geval zo eenvoudig mogelijk te
houden, willen we aannemen, dat het ijzer volkomen week zou zijn
en er dus geen remanent magnetisme zou optreden; we kunnen dan
van de maagdelijke kromme OA (fig. 148) gebruik maken.
Veronderstellen we verder, dat een gelijkstroom / = Oa door de
spoel vloeit en dat daaraan nog een wisselstroom met de amplitude
ab wordt toegevoegd. Zodoende wordt a! nu het werkpunt op de
kromme OA en deze wordt tengevolge van de wisselstroom over een
deel b] q doorlopen. De verandering van de inductie wordt daarbij
weergegeven door de kromme Bt. In de eerste plaats zien we, dat
deze niet meer een enkelvoudige sinuslijn is, m.a.w. er treedt vervor
ming op (II -§ 12). In de tweede plaats valt op te merken, dat, naar
mate we Oa groter zouden nemen, het werkpunt at meer naar A ver
schuift en dat de veranderingen der magnetische inductie steeds
kleiner worden. Dit sluit in, dat de zelfinductie en dus ook de induc
tieve weerstand van de spoel kleiner worden en deze zouden nul
zijn, als bj q geheel in het verzadigingsgebied zou vallen; de smoorspoel zou dan nog alleen maar een ohmse weerstand voor de wissel
stroom bezitten.
Gesteld nu eens, dat men gebonden is aan de ijzersoort, waarvan
we in gedachten uitgegaan zijn en dat ook de stroomsterkte Oa niet
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veranderd mag^worden, dan blijft er nog één middel over, om ten
eerste de vervorming te verminderen en ten tweede nog grotere ver
anderingen in de magnetische inductie te verkrijgen. Men zaagt als
het ware de ijzeren kern b.v. op één plaats door, zodat een Lichtspleet
ontstaat. Nu^blijkt, dat elke stroomsterkte een belangrijk kleinere inductie
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Stroomsterkte (I)

Wisselstroom

Fig. 148
Verandering van de magnetische inductie, als bij een ge
lijkstroom Oa een wisselstroom met een amplitude ab
door een smoorspoel vloeit.
Bx bij een smoorspoel zonder luchtspleet.
Bo bij een smoorspoel met luchtspleet.

veroorzaakten men verkrijgt een magnetiseringskromme OA1. De wis
selstroom van zopas geeft nu een inductieverandering, die door de
kromme B2 wordt aangegeven; het deel b2c2 van de kromme OA1, dat
nu doorlopen wordt, is ten eerste rechter en ten tweede steiler.
Opmerking: Smoorspoelen, waardoor alleen een wisselstroom vloeit, zoals
bij het gebruik van gasontladingslampen (zie vorige opmerking), bezitteü
ook steeds een luchtspleet, teneinde magnetische verzadiging en dus ook
vervorming te voorkomen. Gewoonlijk wordt de luchtspleet opgevuld door
hard papier.

In hoeverre bij de door Philips geleverde smoorspoelen de zelfinductie afhangt van de grootte van de gelijkstroom, moge blijken uit
fig. 149. Deze kromme geldt voor de smoorspoel type 7831 en is
opgenomen bij een wisselspanning van 5 V en een frequentie van 50
c/sec. Deze smoorspoel, welke een ohmse weerstand van 365 -n. heeft,
is berekend voor een maximale gelijkstroom van 50 mA, en wordt
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aangegeven als 5 H — 50 mA. Was er geen gelijkstroom, dan zou
de zelfinductie, blijkens fig. 149, ca. 6,3 H bedragen.
Er zijn nog twee andere
standaardtypen, n.1. 8 H —
65-mA en 8 H — 115 mA.
Dergelijke smoorspoelen
worden, wat de isolatie
betreft, beproefd met een
spanning van 1500 V, ter
wijl een maximale om
gevingstemperatuur van 60°
C is toegestaan.
Gelijkstroom (mA)

Fig. 149
Veranderlijkheid van de zelfinductie van
de Philips smoorspoel met een weerstand
van 365 ohm (type 7831), in verband met
de grootte van de gelijkstroom, indien een
wisselspanning van 5 V — 50 c/sec. wordt
toegevoerd.

§ 64. L. f. transformatoren.

De transformator komt
bij de tegenwoordige ontvangerbouw alleen in aan
merking voor aanpassing
van de luidspreker aan de
eindbuis en voor de voeding van het apparaat.
A. Liiidsprekertrcinsformator (uitgangstransformator).
Deze transformator (fig. 150) onderscheidt zich van de meeste trans
formatoren daarin, dat door de primaire wikkeling, behalve een wis
selstroom, ook een gelijkstroommoet gaan. Er bestaat dus, evenals
bij een smoorspoel, voor het voedingsapparaat een gelijkstroommagLuchtspleet
netisatie. En deze dwingt ons om
de ijzeren kern ook van een lachtspleet te voorzien.
\/
De grootte van de transformator
8
hangt af* van het door de eindbuis
af te geven wisselstroomvermogen,
terwijl de transformatorverhouding
1
bepaald wordt door de inwendige
weerstand van de buis; de luidsprekerimpedantie wordt gewoonlijk
Fig. 150
Luidspreker-aanpassingstransformator °P 5 a 10 tl gesteld.
(uitgangstransformator).
Moet een electromagnetische
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luidspreker, die altijd een veel grotere weerstand bezit, op een lage
weerstandsuitgang worden aangesloten, dan wordt hiervoor een uitgangstransformator, in tegengestelde zin geschakeld, gebruikt (§ 78).
In de laatste jaren wordt gebruik gemaakt van transformatoren met
tegenkoppelingswikkeling. Volgens fig. 138 (Deel II) heeft de trans
formator dan nog een 3-tal klemmen meer.
Bij batterij-ontvangers heeft Philips wel balansversterking toegepast;
er is dan een speciale drijver- en uitgangstransformator nodig (II -§49c).
De luidsprekertransformatoren voor tropenontvangers zijn in het
algemeen in blikken dozen opgesloten, welke bijgegoten zijn met een
zwarte isolerende massa. De reden hiervan is deze: in de tropen
treedt bij de gebruikte dunne draad (< 0,2 mm) vaak corrosie op en
dit voorkomt men door deze bewerking; ook bij smoorspoelen met
dunne draad volgt men
deze weg.
Wij merken nog op,
dat drijvertransformatoren voor grote balans
versterkers door Philips
in ijzeren dozen van 6
Smeltvelligheidmm dik gietijzer worden
Spiraalveer—
opgesloten, zodat ze niet
Net
door magnetische velden
'-v>
zijn te beïnvloeden. Door
dat deze transformatoren
aan de roosters der ba
lansbuizen zijn gekop
peld, zal n.l. heel gemak
kelijk brommen optreden.
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Fig. 151
Een voedingstransformator voor verschil
lende netspanningen. De spanningskiezer
is op 220 V gesteld.

B. Voedingstransfor matoren.
Deze hebben belang
rijk grotere afmetingen
dan de voorgaande,
daar de te voeren stroomsterkte veel groter is.
Natuurlijk heeft deze
transformator geen luchtspleet. Naast een pri
maire wikkeling heeft
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men gewoonlijk 3 secundaire wikkelingen (fig. 151).
Ten einde de ontvanger op de verschillende, meest voorkomende,
spanningen te kunnen aansluiten, wordt de primaire wikkeling van een
aantal aftakkingen voorzien. Het omschakelen van de ontvanger geschiedt
zeer eenvoudig, n.l. door het versteken van een ronde steker, de z.g.
spantiingskiezer (fig. 152). Deze bezit een 7-tal contactpennen, waarvan
de middelste met een der raridpennen is ver
bonden (fig. 151). Als men de steker aan
brengt, geeft het horizontaal leesbare getal
op de spanningskiezer de netspanning aan,
E2D
waarvoor het toestel geschakeld is.
Om te voorkomen dat bij te warm wor
den van de transformator b.v. door kort
sluiting in deze of ergens anders in de
ontvanger, brand zou ontstaan, wordt een
temperatuursveiligheid aangebracht. Deze
Spanningskiezer met be
hulp waarvan men de
bestaat uit een metalen strip, welke tussen
ogenblikkeontvanger
de primaire- en secundaire wikkeling is
lijk geschikt maakt voor
gestoken en waarop met soldeer van een
aansluiting op een wislaag smeltpunt een stripje is gesoldeerd.
selstroomnet van
De voedingsstroom wordt hierover gevoerd.
andere spanning.
Overschrijdt de strip een bepaalde tempera
tuur, dan vloeit het soldeer weg en de stroomkring is verbroken.

Radio-ontvangst III HA

.
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HOOFDSTUK VI.
Over luidsprekers en acoustiek.
§ 65. Welke eisen stellen we aan de geluidsoverdracht?
Bij de overdracht van de trillingen van af de microfoon tot en met de
luidspreker treden allerlei verschijnselen op, die tot gevolg hebben, dat
de trillingen, voor de microfoon voortgebracht, niet volkomen getrouw
uit de luidspreker komen. Er zijn wel vele oorzaken, die tot deze ver
vorming bijdragen, zoals we reeds in Deel II zagen.
In dit hoofdstuk willen we nagaan, hoe de luidsprekers werken en
in welk opzicht deze de weergave kunnen beïnvloeden.
Als men bedenkt, dat het hoorbaarheidsgebied van de mensen
zich uitstrekt van rond 20 tot 16 000 c/sec (I - § 48), en dat dus het
trillend mechanisme in microfoon en telefoon of luidspreker strikt
genomen in staat moet zijn al deze trillingen in een gegeven sterkteverhouding volkomen natuurgetrouw op te nemen of te reproduceren,
dan voelt men de grote moeilijkheid, waarvoor de techniek staat.
Valt een deel 'der boventonen van een klank weg, dan verliezen
de instrumenten een 'deel van hun eigenaardig klankkarakter en er
gaat veel van de schoonheid van de muziek verloren. We moeten
goed bedenken, dat de 'klankverscheidenheid in het orkest ontstaat
door de boventonen der diverse instrumenten, en het ideaal, dat ons
bij de constructie van microfoons, telefoons en luidsprekers voor ogen
moet staan is dit, dat er van deze klankverscheidenheid niets verloren
gaat, zodat men niet alleen zonder enige twijfel elk instrument ogen
blikkelijk moet kunnen herkennen, maar ook de fijne verschillen, die
tussen gelijksoortige instrumenten bestaan, met gelijke zekerheid moet
kunnen vaststellen als in het geval, dat de instrumenten in onze'directe
nabijheid worden bespeeld. Verder missen we in de muziek niet
gaarne de allerlaagste tonen, die vaak een warm, stemmingsvol karakter
daaraan geven. Om dit alles mogelijk te maken dient men voor een
goede radio-overdracht ten minste het frequentiegebied van 30 tot
10 000 c/sec te benutten.
Voor de menselijke stem, waarbij we de eis van herkenning en de
volledige verstaanbaarheid op de voorgrond stellen, is het vooral het
hoge tonengebied, dat goed tot zijn recht moet komen. Ontbreekt dit,
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dan zijn b.v. de medeklinkers s en f niet meer scherp van elkaar te
onderscheiden. Daarvoor is de overdracht van frequenties van 8 a
9 000 c/sec nodig.
Bij de telefoon stelt men niet zulke hoge eisen; men is daar tevreden
met de overdracht van een frequentiegebied van ca. 250 tot 2500 c/sec,
maar dat heeft dan ook tengevolge, dat de verstaanbaarheid er altijd
onder lijdt, waarom men b.v. 'bij de telwoorden gebruik maakt van
„zeuven” om een goed onderscheid met „negen” te hebben.
Wordt enerzijds de eis gesteld, dat alle toegevoerde trillingen dienen
te worden gereproduceerd, anderzijds moeten we nog de voorwaarde
stellen, dat het weergave-apparaat er zelf ook geen trillingen aan
toevoegt, een eis, waaraan al even moeilijk is te voldoen. We weten
toch, dat ieder instrument een zeker timbre heeft en daaraan ontkomt
men in den regel bij een luidspreker als geluidsweergever ook niet, zodat
deze als het ware de muziek op zijn eigen wijze „kleurt”. Het is #dan
ook noodzakelijk, dat men er bij de constructie van ontvangers ernstig
naar streeft, deze invloed zo klein mogelijk te maken.
Bovendien bestaat de mogelijkheid op meerdere plaatsen in zender
en ontvanger, dat aan een bestaande toon of [klank hogere harmonischen worden toegevoegd, zoals in Deel II (§ 12) is uiteengezet. Ook
in de luidspreker kunnen dergelijke hogere harmonischen ontstaan.
§ 66.

Magnetische- en electrische krachtwerking.

Alvorens tot de bespreking der luidsprekers over te gaan, willen
we hier eerst even stil staan bij de krachtwerkingen, welke door elec
trische stromen of electrische ladingen ontstaan. We onderscheiden
n.1. electromagnetische-, electrostatische- en electropiezische kracht
werkingen.
A. Magnetische krachtwerkingen.
Twee magneetpolen trekken elkaar aan, als ze ongelijknamig zijn;
ze stoten elkaar af, als ze gelijknamig zijn.
De sterkte van de krachtwerking hangt af van de hoeveelheid mag
netisme, die de op elkaar werkende polen bezitten. Deze is volgens
de onderzoekingen van Coulomb (1736—1806) evenredig met beider
hoeveelheden magnetisme en omgekeerd evenredig met het vierkant
van de afstand (wet van Coulomb).
Men definieert de eenheid van [magnetisme aldus: een magnetisch
pooltje bezit de eenheid van magnetisme, als 'dit een even sterk gelijk
namig pooltje in de lucht op een afstand van 1 cm afstoot met een
kracht van 1 dyne (1 dyne is 1 : 981 of ongeveer 0,001 gram).
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Denkt men zich in een punt p (fig. 153) van een magneetpool
eenheden geconcentreerd en in een punt q van een andere nu een
heden en is de afstand tussen beide punten r cm, dan is volgens de
wet van Coulomb de kracht:
Krachtwerking: P — -f- m1m2 (dyne)
r2

( 8)

Het + teken gebruikt men bij afstoting (vergroting van de afstand)
en het — teken bij aantrekking (verkleining van de afstand).
Rondom een magneet bevindt zich altijd een magnetisch veld; hoe
dichter men bij de magneetpool komt, hoe sterker het magnetisch veld
is, m.a.w. hoe groter de veldsterkte is; dit hangt blijkbaarsamen met
de mate, waarin de krachtlijnen zijn samengedrongen, m.a.w. met de
krachtlijnendichtheid, d.i. het aantal krachtlijnen, dat loodrecht per
1 cm2 doorsnede bestaat.
Gaan we nu even na hoe de grootte van veldsterkte en dichtheid
met elkaar samenhangen. Daartoe gaan we,uit van de eenheid van veld
sterkte. Deze luidt: op een afstand
van 1 cm van de eenheid van
//r//////
magnetisme bestaat in de lucht de
'/// / /,/'?/
m,
m2
eenheid van veldsterkte. Vanzelf
Fig. 153
sprekend zou een eenheid van
Magnetische krachtwerking
magnetisme op die plaats volgens
Twee magneetpolen met poolsterkbovenstaande met een kracht van
ten mi en m2 trekken elkaar aan
of stoten elkaar af, afhankelijk van 1 dyne worden afgestoten of aan
getrokken. Denk nu eens om
hun polariteit.
zo’n theoretisch magneetpooltje een
boloppervlakje van 1 cm straal, dan zou in alle punten van dit bolletje
een veldsterkte van de eenheid, die men ganss noemt, bestaan (naar
Gauss (1777—1855), een beroemd wis- en natuurkundige).
Men neemt nu eenvoudig aan, dat door elke cm2 van het bolopper
vlakje één krachtlijn gaat; immers, krachtlijnen zijn toch maar denk
beeldige lijnen, die ons erg gemakkelijk zijn in het vormen van een
voorstelling omtrent de vorm en de eigenschappen van het veld.
Uit deze onderlinge afspraak volgt, dat, als ergens in een magne
tisch veld de eenheid van veldsterkte bestaat, er loodrecht door een
vlakje 1 krachtlijn per cm2 gaat. Bedraagt dus in een punt van een
magnetisch veld de veldsterkte 500 gauss, dan betekent dit, dat de
eenheid van magnetisme daar een krachtwerking van 500 dyne zou
ondervinden; het betekent ook, dat daar loodrecht door een vlakje
500 krachtlijnen per cm2 gaan, of wel, dat de krachtlijnendichtheid
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500 is; veldsterkte en krachtlijnendichtheid zijn dus even groot; ze
worden voorgesteld door de letter ƒƒ1; in bovenstaand voorbeeld is
H1 = 500 gauss.
Brengt men een stuk ijzer in een magnetisch veld, dan wordt
dit tot een magneet geïnduceerd, welke een veel krachtiger magne
tisch veld doet ontstaan. Het aantal krachtlijnen is daardoor zeer
veel groter geworden. Men noemt het aantal krachtlijnen per cm2
loodrechte doorsnede van het ijzer de inductie en spreekt nu van de
inductielijnen in het ijzer.
O-pmerking: In de laatste jaren is het gewoonte geworden om bij kracht
lijnen in de lucht de veldsterkte uit te drukken in oerstedt, terwijl als er
sprake is van inductielijnen, de veldsterkte aan te geven in gauss. Deze onder
scheiding vindt niet overal ingang en heeft o.i. ook niet veel voordeel boven
de oude, waarom we de veldsterkte voor alle gevallen in gauss zullen blijven
uitdrukken.

De inductie geeft men steeds aan door de letter B. Volgens boven
staande is B altijd groter dan
zelfs vaak vele malen.
Naarmate het aantal inductie\ijnen per cm2 groter is dan het aantal
kraclit\\\nzi\ in de lucht, naar die mate noemt men het ijzer meer
permeabel (doordringbaar) en zo noemt men het verhoudingsgetal van
B en
de permeabiliteitsfactor, voorgesteld door p (mu) zodat:
Inductie: B = p.H1 (gauss)
(9)
Deze factor p bedraagt vaak 1000 of meer.
Opmerking: De kracht, waarmee twee zeer dicht bij elkaar gebrachte grote magneetpolen of een grote magneetpool met daarvoor geplaatst stuk weekijzer
(anker), zoals bij draagmagneten voorkomt, elkaar aantrekken kan niet met
behulp van formule (8) berekend worden. Ze wordt dan bepaald door:
F .B2
Krachtwerking: P =
(dyne).,
( 2a)
8.71

waarin F het tegenover elkaar liggende oppervlak in cm2 en B de inductie
in gauss voorstelt.

B. Electromagnetische krachtwerking.
1. Krachtwerking van een geleider op een magneetpool.
Laat men door een geleider een stroom gaan en plaatst men daar
onder een magneetnaald, dan ziet men, dat de laatste een uitwijking
krijgt, welk verschijnsel in 1820 door de Deense natuurkundige Oer
stedt werd ontdekt. In I - § 17 zagen we, dat de krachtlijnen rondom
een geleider cirkelvormig zijn en dat ze in de richting van de wijzers
van een uurwerk lopen, als de stroom van ons af gaat. Denkt
men nu een magneetnaald in zo’n magnetisch veld (fig. 154), dan
Radio-ontvangst III 14B
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is het net alsof de noordpool door de cirkelvormige krachtlijnen
naar links wordt gedrukt, terwijl de zuidpool van de magneet juist
een kracht in tegengestelde richting ondervindt.
De uitwijkingsrichting van de naald
wordt gemakkelijk onthouden door
de volgende rechterhandregel: als de
stroom uit de vingertoppen van de
rechterhand treedt, die met de palm
naar de draad gekeerd is, (fig. 154),
wijkt de noordpool uit in de richting
van de uitgestoken duim.
Vanzelfsprekend is de grootte van
de kracht, die op de noordpool werkt,
afhankelijk van de sterkte van het
Fig. 154
magnetisch veld (H) en van de poolProef van Oerstedt.
sterkte
(m) van de magneetnaald. De
Door de stroom in de draad
wijkt de noordpool van de mag sterkte van het magnetisch veld van
neet uit in de richting van de de leider is weer bepaald door het
uitgestoken duim van de rech aantal krachtlijnen loodrecht per cm-,
terhand (rechterhandregel).
zoals we hiervoor bespraken.
2. Krachtwerking van een magnetisch veld op een geleider.
We willen nu nog een ander geval beschouwen, n.1. dat, waarbij
een geleider zich bevindt in een homogeen magnetisch veld, d.w.z.
een veld, waarbij over een vrij groot oppervlak de veldsterkte even
groot is, m.a.w. waarbij de krachtlijnendichtheid even groot is.
We denken ons daartoe twee magneetpolen N en Z (fig. 155), waarbij,
aangezien ze dicht bij elkaar gedacht zijn, de krachtlijnen als even
wijdige lijnen zijn getekend. Hierin is een geleider AB aangebracht,
waardoor een stroom gaatj(fig. 155a). Nemen we nu de magneetpolen
als onbeweeglijk en de geleider als beweeglijk aan, dan zal deze laatste
naar links worden gedreven. Dat deze beweging naar links moet zijn.
volgt direct uit het verwringingsbeeld der krachtlijnen (fig. 155b); de
krachtlijnen willen, als elastische banden, steeds zo kort mogelijk zijn,
Men onthoudt dit in de practijk o.a. door de volgende linkerhand
regel: als de krachtlijnen in de palm van de hand treden en de
stroom aan de vingertoppen uittreedt, wijst de duim de bewegings
richting aan. Zou de stroom in de geleider in omgekeerde zin gaan,
dan zouden de krachtlijnen de geleider naar de andere kant drukken
en de linkerhandregel zou dit nu ook uitwijzen.
De krachtwerking, die er in beide gevallen optreedt, zal evenredig
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moeten zijn aan de veldsterkte Z/1 van
het magnetisch veld tussen N en Z, is
verder evenredig met de stroomsterkte /
in de geleider en vanzelfsprekend ook
met de lengte (/) van deze. Drukt men
til in gauss, / in ampère, en l in cm
uit, dan is de optredende
Krachtwerking:
P = 0,1 Hl. I.l. (dyne) .... (10)

z

Fig. 155
Electromagnetische
Krachtwerking.
Een stroomvoerende electrische
geleider ontvangt, als gevolg
van het om hem heen gevorm
de magnetisch veld, een kracht
werking in het veld tussen de
magneetpolen, waardoor de
geleider zich volgens de linkerhandregel verplaatst.

Was dus Hl = 500 gauss, I = 2\ en
/ =20 cm, dan was P = 0,1 X 500
X 2 X 20 = 2000 dyne, en aangezien
1 gram = 981 dyne, dus ongeveer 1000
dyne, is de kracht P circa 2 gram.
Opmerking: Men heeft in de meettechniek
van dit principe gebruik gemaakt bij de draaispoelinstrumenten. Hierbij is een spoeltje met
zeer dun draad, op een heel licht draaibaar
raampje gewikkeld, geplaatst in een homogeen
magnetisch veld. Hoe sterker het stroompje
door het spoeltje is, des te groter is de kracht
op de stroomgeleider (spoeltje) en des te verder
wordt deze tegen de werking van een veertje
in( geduwd, zodat de uitslag van een wijzer,
verbonden aan het spoeltje, een aanwijzing is
voor de grootte van de stroom. De schaal
verdeling is hierbij gelijkmatig.

3. De krachtwerking van een electromagneet op een magneet of op
weekijzer.
Gesteld, dat men door een spoel, met of zonder ijzer, een magne
tisch veld vormt. Brengt men in dit veld een magneet, dan zal er,
evenals bij twee magneten, een krachtwerking ontstaan. Deze is even
redig met de sterkte van het magnetisch veld van de spoel, welke
afhankelijk is van de stroomsterkte en het aantal windingen, en verder
evenredig met de sterkte van de magneet. Nemen we deze laatste als
constant aan, dan verandert de krachtwerking evenredig met de stroom
sterkte I.
Dit is niet het geval, als we de magneet door een stuk weekijzer
vervangen. Hoe sterker de stroom wordt, hoe sterker het magnetisch
veld wordt 'en hoe sterker de polen (m) van het weekijzer worden.
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De krachtwerking neemt dus niet evenredig met /, maar evenredig
met / .m toe. Wordt de stroomsterkte / in de aanvang 2 maal zo
groot, dan wordt ook m twee maal zo groot, zodat dus de kracht. werking 4 maal zo groot wordt. Dit gaat zolang door tot het stukje
weekijzer nog geen last heeft van verzadiging voor de krachtlijnen
(magnetische verzadiging; § 63), want dan neemt de poolsterkte hoe
langer hoe minder toe. Men kan dus zeggen, dat, zolang de magne
tische verzadiging niet intreedt, de krachtwerking evenredig is met /2,
dus met het vierkant van de stroomsterkte.
Opmerking: Van deze krachtwerking is in de meettechniek gebruik gemaakt bij
de weekijzer- of electromagnetische meters. Men heeft hierbij in een vaste spoel
een om een as draaibaar ijzeren plaatje aangebracht. De wijzer op de as geeft
een uitslag, die een aanwijzing is voor de sterkte van de stroom in de spoel.
Echter is nu de schaalverdeling niet gelijkmatig; de schaaldelen van 0 tot L,
0 tot 2, 0 tot 3 verhouden zich als 1 : 4 : 9 en zijn dus kwadratisch.

Electrodynamische krachtwerking.
a. Twee geleiders, waarin de stromen
in gelijke richting gaan, trekken el
kaar aan door het samenvloeien der
krachtlijnen.
b. Bij tegengestelde stroomrichting zul
len de krachtlijnen elkaar opzij drin
gen en stoten de geleiders elkaar af.

C. Electrodynamische
krachtwerking.
Laat men door twee in eikaars
nabijheid zijnde geleiders een
stroom gaan, dan zal de ene
door het veld van de andere
een krachtwerking ondervin
den. Deze is groter, naarmate
de geleiders dichter bij elkaar
lopen en ze dit over een
grotere lengte doen. Daarom
is de kracht bij twee even
wijdige leiders groter dan bij
twee op dezelfde afstand el
kaar kruisende. Lopen de
stromen in gelijke richting
(fig. 156a), dan zullen de
krachtlijnen in elkaar vloeien
en overgaan in lijnen, die als
elastische banden beide gelei
ders naar elkaar drijven, zodat
men kortweg zegt: gelijkge
richte stromen trekken elkaar
aan.
Hebben de stromen een
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tegengestelde richting (fig. 156b), dan worden de krachtlijnen tussen
beide geleiders samengedrongen en in hun verlangen naar meer ruimte
willen ze de geleiders van elkaar drijven; daarom zegt men: ongelijk
gerichte stromen stoten elkaar af. De grootte van de krachtwerking
zal weer afhankelijk zijn van de stroomsterkte in beide geleiders, de
afstand en de lengte van de geleiders en de hoek, die ze met elkaar maken.
Opmerking: Men heeft in de meettechniek van dit electrodynamische principe
gebruik gemaakt door twee spoelen te nemen, waarvan de ene vast en de
andere draaibaar binnen de eerste is aangebracht; men noemt zulke instrumenten
electrodynamische meters. Hoe groter de stromen zijn, die dopr beide spoelen
gaan, met des te groter kracht wordt het draaibare spoeltje, tegen de werking
van twee veertjes in, gedraaid en de grootte van een op de spoelas verbonden
wijzer geeft een maat voor het product van beide stromen. Dit systeem leent
zich in het bizonder voor het meten van het vermogen (wattmeter); men laat
dan door de vaste spoel de gebruiksstroom en door de bewegelijke spoel een
stroom, evenredig met de spanning gaan, zodat de uitslag evenredig is met de
stroomsterkte x spanning (I - § 16).

D. Electrostatische krachtwerking.
Coulomb stelde niet alleen voor twee magnetische hoeveelheden,
maar ook voor twee electrische ladingen vast, dat de krachtwerking
tussen beide evenredig is met beide ladingen en omgekeerd evenredig
met het vierkant van de afstand.
Daarop is de bepaling van de electrostatische eenheid van hoeveelheid electriciteit of
q2 lading (e.s.e. van lading) gebaseerd. Deze
Qi
luidt: Een lichaampje bezit de e.s.e. van lading,
Fig. 157
als
het een lichaampje met gelijke lading op
Electrische
een
afstand van 1 cm afstoot met een kracht
krachtwerking.
van
1 dyne (1 dyne is ongeveer 0,001 gram).
Twee ladingen Ql en Qo
trekken elkaar aan of
Zijn in twee lichaampjes ladingen gecon
stoten elkaar af, afhan centreerd van 0i en Q.2 eenheden (fig. 157)
kelijk van hun lading.
en is de afstand r cm, dan is de krachtwerking in de lucht:

r

0i • 0-2

(dyne)
(ii)
Krachtwerking: P = +
P
Het is bekend, dat rondom een electrisch geladen lichaam een
electrisch veld bestaat. Bevindt zich ergens in dit veld de e.s.e. van
lading, dan zal deze een krachtwerking ondervinden. Die krachtwerking,
uitgedrukt in dyne, noemen we de veldsterkte in dat punt van het
electrisch veld.
Gaan we uit van een geladen deeltje, dat de e.s.e. bezit, dan zal
dit op een tweede e.s.e. eenheid, die zich in een punt van het bol-
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oppervlak van 1 cm straal bevindt, de krachtwerking van 1 dyne
uitoefenen, m.a.w. de veldsterkte is in dat punt 1 (hier kent men
geen eenheidsnaam, zoals bij het magnetisch veld het geval is).
We nemen nu aan, dat per cm2 van dit boloppervlak één spanningslijn (I - § 24) als een straal naar buiten gaat, zodat dus een veld
sterkte één overeenkomt met één spanningslijn, welke loodrecht door
1 cm2 gaat.
Bestaat dus ergens in een electrisch veld de veldsterkte H — 100,
dan gaan er loodrecht door een vlakje 100 spanningslijnen per cm-,
m.a.w. de dichtheid in spanningslijnen is 100 maal zo groot als bij
de eenheid.
Zoals we in § 2 zagen, bestaat er nog een andere wijze om de
veldsterkte aan te geven, doch daarop willen we hier niet ingaan.
Belangrijk is het nog er op te wijzen, dat we ons hiervoor het
electrisch veld in de lucht of in het luchtledig gedacht hebben.
Bestaat het veld in een ander diëlectricum dan lucht (I - §28), m.a.w.
denken we ons tussen de beide electroden van een condensator b.v.
glas, mica of welke andere isolerende stof, dan blijkt, dat het aantal
spanningslijnen, dus de veldsterkte, toeneemt en wel met een factor,
welke wordt aangegeven door de diëlectrische constante van die stof.
Nu weten we, dat twee ongelijknamige electrische ladingen elkaar aan
trekken. Dit zal dan ook het geval moeten zijn met de electroden
van een condensator.
Opmerking: De kracht, waarmee dit bij een plaatcondensator geschiedt, wordt
bepaald door:
k . F. E2
( 3a)
Krachtwerking: P = ^ _ q2 g 1QJ (dyne),
waarin k de diëlectrische constante, F het oppervlak van één der platen in cm2,
E de spanning in V, en a de afstand der electroden in cm voorstelt. De kracht
wordt dan gevonden in dyne.
Hebben we dus een luchtcondensator met platen van 10 x 10 cm oppervlaken
op een afstand van 0,1 mm, terwijl de opgelegde spanning 200 V is, dan trekken
100 X 2002
deze elkaar aan met een kracht van P =
17800
8 X 3,14 X 0,012 X 9.104
dyne = 17,8 gram.
Bevond zich tussen de electroden een stof met een diëlectricum k = 10, dan
zou, volgens formule (3a), de kracht 10 maal zo groot zijn.

E. Electropiezische krachtwerking.
In 1880 werd door de Franse natuurkundigen /. en P. Curie een
uitgebreid onderzoek ingesteld naar een verschijnsel, dat reeds vroeger
ontdekt geweest schijnt te zijn, en dat hierin bestaat, dat als men
een kwartskristal in een bepaalde richting samendrukt, er op bepaalde
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vlakken hiervan electrische ladingen, dus electrische spanningen, ont
staan. Men noemt dit het piezo-clectrisch effect (piezo == druk). Reeds
het volgende jaar werd aangetoond, dat het omgekeerde verschijnsel
ook optreedt, m.a.w., dat als we aan bepaalde vlakken van een daartoe
geschikt kristal electrische ladingen toevoeren, er trek- resp. drukspanningen in bepaalde richtingen optreden. Dit is het electropiezisch effect, hoewel men deze onderscheiding gewoonlijk niet maakt
en in het algemeen van het piezo-electrisch effect spreekt. Stelt men dus
een dergelijk kristal bloot aan een wisselspanning, dan zal dit in de
frequentie van deze spanning uitzetten en inkrimpen, m.a.w. er ont
staan mechanische trillingen.
Nu is al spoedig gebleken, dat niet alleen kwarts die eigenschap bezit,
maar dat ze ook voorkomt bij andere kristallen. Zeer sterk treedt het
effect op bij kristallen van seignettezout, ook wel Roehellezo ut genaamd
en wel in het bizonder, als uit zo’n kristal op zeer bepaalde wijze
dunne plaatjes zijn gesneden.
In Amerika heeft The Brush Development Cie, Cleveland - Ohio,
grote naam verworven door de fabricage van de kristallen, welke
helder als glas zijn en geleverd worden als staven tot ca. 55 cm
lengte bij Q X 5 cm ; zij zijn van bizondere kwaliteit.
Men onderscheidt, volgens de kristallografie, bij het seignettezout-;
kristal 3 assen, welke in fig. 158 zijn aangegeven door a, b en c;
men spreekt daarom van de a-as, b-as en c-as.
Uit een dergelijk kristal kan men in verschillende richtingen plaatjes
zagen. Plaatjes, welke gezaagd zijn in een richting, die loodrecht op
de a-as staan, zoals door streeplijnen is aangegeven, blijken een zeer
sterk piezo-electrisch effect te bezitten; de zijden van een dergelijk
plaatje lopen evenwijdig aan de b-as en c-as en hebben in de a-richting
een dikte van enkele tienden van een mm.
Als men aan beide grote zijvlakken van het verkregen plaatje een
staniollaagje Jplakt en daaraan ,°een gelijkspanning legt, ontstaan er
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Fig. 158

Seignettezoutkristal.
Een voorbeeld van een seignettezoutkristal met de
assen a, b en c en een daaruit te snijden plaatje
voor toepassing van het piezo-electrisch effect.
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trek- erTdrukspanningen, of schuifspanningen in het plaatje, zoals in
fig/; 159a is aangegeven; het gevolg hiervan is, dat het plaatje (in
fig.;159b sterk vergroot) de ruitvorm aanneemt.
Snijdt men nu uit een dergelijk plaatje een ander, waarvan de zijden
hoeken van'45° met de b-as
en c-as maken (fig. 159c), dan
zal bij het aanbrengen van
L—
I
een lading een vormverande
-*-a-as
j
ring ontstaan als in fig. 159d,
I
eveneens overdreven voorge
steld is.
b
Men kan, al naar de om
standigheden, van het in fig.
159b verkregen resultaat of
van dat in fig. 159d gebruik
maken.
Heel dikwijls wenst men
niet een krachtwerking in de
lengte- of breedterichting van
het plaatje,J maar in een lood
159
recht
daarop, wat dus inhoudt,
Krachten en vormverandering, die in een
dat
het
plaatje moet buigen.
plaatje uit een seignettezoutkristal optre
Dit
verkrijgt
men door twee
den, als op de eindvlakken electrische
ladingen worden gebracht,
plaatjes tegen elkaar te kitten,
a en b, als de zijden van het plaatje even zodaidiibbelkristallenonisiaan.
wijdig aan de b- en c-as lopen;
Indien dan het ene in een be
c en d, als de zijden van het plaatje hoeken
paalde
richting wil inkrimpen
van 45° met de b- en c-as maken.
en het andere uitzetten, dan
gaat het geheel ombuigen, zoals dat ook het geval is, als men
twee metalen plaatjes van ongelijke uitzettingscoëfficiënt aan elkaar
verbindt en ze dan verwarmt (bimetaal, in gebruik als automatische
schakelaar o.a. in electrische kussens, enz.). We nemen tv/ee gelijke
plaatjes met de zijkanten evenwijdig aan de b- en c-as (fig. 160a en b),
voorzien deze aan één zijde met een metaalfolie en geven de aldus
verkregen bekleedsels een tegengestelde polariteit. Het blijkt nu, dat
de krachten ook tegengesteld gericht zijn. Schuiven we deze plaatjes
over elkaar, kitten we ze vast en geven we de buitenbekleedsels beide
een positieve en de binnenste een negatieve spanning, dan treedt een
vormverandering op, als fig. 160c aangeeft.
Kiezen we plaatjes, waarvan de zijkanten hoeken van 45° maken
met de b- en c-as (fig. 159c), zoals in fig. 160d en e is voorgesteld

:
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Fig. 160
De vorming van dubbelkristallen
qooi* het samenkitten van twee plaatjes, waarin telkens tegengesteld gerichte
krachten optreden,
a. b en c met zijden evenwijdig aan
d, e en f met zijden, welke hoeken
de b- en c-as.
van 45° met de b- en c-as maken.

en geven we de bekleedsels de aangegeven polariteit, dan treedt een
vormverandering op als in fig. 160f is aangegeven.
Omgekeerd moet men verwachten, dat als men buigende wisselkrachten, dus mechanische trillingen op het dubbelkristal laat werken,
electrische ladingen en spanningen zullen ontstaan.
Magnetische krachtwerking bestaat tussen twee magneten.
Electromagnetisclie krachtwerldng bestaat tussen een electrische geleider en
een magneet of weekijzer.
Electrodynamische krachtwerldng bestaat tussen twee stroomvoerende ge
leiders.
Electrostatische krachtwerking treedt op tussen twee electrische ladingen.
Piezo-electrische krachtwerking treedt op bij plaatjes uit bepaalde kristallen
en wel het sterkst bij zulke van het seignctte- of Rochclle zoutkristal.

§ 67. Soorten van luidsprekers.
Om tot een luidsprekerconstructie te komen, moet men van een
der hiervoor behandelde krachtwerkingen gebruik maken.
Al naar het toegepaste principe der krachtwerking onderscheidt
men : electromagnetisclie-, electrodynamische- en permanentdynamische-,
electrostatische- en electropiezische luidsprekers.
A. Electromagnetisclie luidsprekers.
Deze behoren tot de oudste typen en worden thans zeer weinig
meer gefabriceerd ; ze zijn volkomen overvleugeld door de groep der
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electrodynamische. Het aantal constructies, dat men voor het electromagnetische type heeft toegepast, is vrij groot, hetgeen wijst op het
zoeken naar oplossingen, ten einde de moeilijkheden om tot een
bevredigende weergave met een dergelijke luidspreker te komen, te
overwinnen. Tot een van de eenvoudigste en veel toegepaste oplos
singen behoort de z.g. „Freischwinger” ; dit is een systeem met een
„vrij trillend” anker, d.w.z. het anker kan heen en weer gaan zonder
tegen de magneet te stoten. In fig. 161 is dit principe weergegeven,
Een permanente magneet is voorzien van twee poolschoenen met
mesvormige einden, zodat zich
Rootschoen
in de opening een sterk magne
v-- —
i—C
tisch
veld vormt. Daaronder is
N
Z
Aoeen vast spoeltje met veel win
Bo
Conus
dingen aangebracht en door
Spoelfje
het midden hiervan loopt een
*■ -Anker
stukje weekijzer, het anker, dat
—Veer
aan een veertje is bevestigd.
Door het veertje wordt het
'Permanente
ankermidden onder de sleuf ge
magneet
houden en ondervindt van beide
poolschoenen
een even grote»
Fig. 161
trekkracht.
Electromagnetische luidspreker.
Binnenwerk van een electromagnetische
Indien er nu een stroom in
luidspreker met vrij trillend anker.
de ene richting door het spoeltje
gaat, ontstaat aan het boveneinde van het ankertje b.v. een noordpooltje
m.a.w. de krachtlijnen treden daar uit, waardoor het ankertje naar
rechts wordt getrokken. Keert de stroomrichting om, dan beweegt
het zich naar links.
Onder de invloed van een wisselstroom gaat het dus heen en weer
en neemt via de trilpen de conus mee, welke op zijn beurt de lucht
in trilling brengt. Oppervlakkig gezien lijkt het probleem hiermede
opgelost, doch de practijk is anders In de eerste plaats herinneren
we er aan, dat lage tonen een veel grotere amplitude nodig hebben
om een bepaalde geluidssterkte te bezitten dan de hoge tonen (I - §48).
Zolang nu het spoeltje hoge frequenties krijgt toegevoerd, heeft het
we zien
ankertje kleine trillingen te volbrengen en het kan dit
even af van de traagheid van de massa, die altijd tegenwerkt — goed
doen. Maar gesteld nu eens, dat een lage frequentie van een goed
hoorbare toon op het spoeltje komt, dan is ons verlangen, dat de
beweging ivan het ankertje ook volkomen de verandering van de
stroomsterkte in het spoeltje volgt. Zodra echter het ankertje zich
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zover uit de evenwichtstoestand verplaatst heeft, dat het eindvlakje
net de gehele spleet gepasseerd is, en zich dus al tegenover de ene
poolschoen bevindt, is de neiging om bij verdere verhoging van de
stroom nog verder te gaan, practisch geheel opgehouden. De ver
plaatsing van het ankertje
dus de beweging van de conus —volgt
niet volkomen de sinusvorm van de stroom (fig. 162a), maar neemt
de vorm van fig. 162b aan. In
i
de eerste plaats volgt hieruit, dat
lage tonen dus nooit volkomen
§ I
w
tot hun recht kunnen komen en
c
dat geldt ook voor sterke hoge
a
C5
tonen. Maar bovendien betekent
dit, dat er hogere harmonische
gevormd worden m.a.w. we
krijgen niet meer de enkele toon
te horen, maar door de toege
&
*
voegde harmonischen klinkt deze
b
5
scherper, m.a.w. het geluid is
vervormd (II - § 12).
Fig. 162
Verder moet men in het oog
Vervorming der trilling bij een luid houden, dat de massa van het
spreker.
a. de aan het magneetspoeltje toe trillend systeem tezamen met de
veer een bepaalde eigen-resogevoerde wisselstroom,
b. de uitwijkingen van het ankertje nantie aan het gehele systeem
blijken bij sterke trillingen niet geeft, zodat dit stelsel bij voor
sinusvormig te zijn; de afplatting keur in de resonantiefrequentie
aan de toppen der kromme wijst
op de vervorming van het geluid. trilt en dit steeds tracht te doen,
wanneer het daartoe de kans
krijgt. Dan nog is de massa van conus met ankertje en trilpen
vrij groot, zodat de traagheid ook een belangrijke rol speelt. Behalve
dat dit type luidspreker de lage tonen niet behoorlijk weer kan geven,
is er dus grote kans op vervorming door deze beide oorzaken. Doordat
het spoeltje altijd een hoge impedantie oezit (ca. 9000 -n. bij 1000 c/sec)
werd deze luidspreker vroeger wel direct op de eindbuis aangesloten.
Dit was natuurlijk niet ideaal, want door de gelijkstroom, die er dan
doorgaat, wordt het ankertje altijd een weinig naar links of naar
rechts uit de evenwichtsstand gebracht.
B. De electrodynamische luidspreker.
Deze biedt belangrijke voordelen boven de voorgaande. Aan het
ondereinde van de conus is een cylindrisch kokertje aangebracht,
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waarop gewoonlijk een klein aantal dunne windingen is gewikkeld.
Dit spoelkokertje bevindt zich in een nauwe ringvormige Iuchtspleet
van een zeer krachtige magneet, m.a.w. het spoeltje bevindt zich in
zijn gehele breedte in een krachtig homogeen magnetisch veld. Wordt
het veld verkregen door een ijzeren gestel, waarom een draad wikkeling
is gelegd, gevoed door een gelijkstroom, dan spreekt men van een
bekrachtigde electrodynamische luidspreker. Wordt het verkregen door
een permanente magneet, dan spreekt
\+-K!emrand
men van een permaneiitdynamische
luidspreker (fig. 163).
Conus
De permanente magneet wordt
gevormd door een ring, aan de
■Ccausdragcr
achterzijde afgedekt door een weekPlatte vaer
ijzeren plaat en aan de voorzijde
cl/ r-Anker—v
i
door een dergelijke van een gat
Uzerkern
oa voorziene plaat, door welk gat een
Venstrooingi
aan de achterplaat bevestigde weekkegel *
ijzeren kern steekt. Tussen kern en
bovenplaat ontstaat de ringvormige
Iuchtspleet van ca. 2 mm wijdte. In
Permanente
magneet
deze spleet treedt een sterk radiaal
gericht magnetisch veld op, dat
afhankelijk van de grootte van het
systeem een sterkte heeft van 8000
tot 12000 gauss. Het spreekt van
zelf, dat het hiervoor toegepaste
Geluidsscherm
magneetstaal van bizondere be
Fig. 163
tekenis is.
Philips permanent dynamische
Door het vinden van nieuwe
luidspreker.
staalsoorten en door aanpassing van
vorm en afmeting van de magneet aan deze soorten, heeft men dit
luidsprekersysteem de laatste jaren zeer veel kunnen verbeteren.
Aanvankelijk werd gebruik gemaakt van wolfraamstaal, dat al belangrijk
betere magnetische eigenschappen bezat dan de daarvóór gebruikelijke
staalsoorten. Later (1932) ging men er toe over om ijzerlegeringen
met nikkel en aluminium te gebruiken. Philips maakt in de laatste
jaren met succes gebruik van in haar Laboratorium gevonden ijzer
legeringen, waarin titanium, cobalt, nikkel en aluminium voorkomt en
die aangeduid worden als „Ticonal”staal; magneten van dit materiaal
zijn van buitengewone kwaliteit.
Het komt er bij de permanente magneten niet alleen op aan, dat
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ze een sterk magnetisch veld in de luchtspleet opleveren, maar ook,
dat deze eigenschap een onbeperkt lange tijd blijft bestaan, m.a.w., dat
het permanente magnetisme niet verzwakt en dat het veld homogeen is.
De invoering van betere staalsoorten bleek echter alleen niet vol
doende ; daarmee hangt ten nauwste de constructie van de magneet
samen en dit heeft gelijktijdig gevoerd tot kleinere afmetingen, wat
een grote winst aan gewicht en omvang betekende. De tegenwoordige
magneet heeft afmetingen, die bijna de helft kleiner zijn dan van de
eerste typen en dat betekent ongeveer een 8-voudige verkleining van
het gewicht.
De verbetering is zo groot, dat men het permanent dynamische
principe dan ook niet alleen maar toepast voor luidsprekers van radioontvangers, maar ook bij krachtluidsprekers voor bioscopen en ter
reinen, waarvoor men vroeger algemeen het bekrachtigde electrodynamische principe toepaste.
De voordelen, die de permanentdynamische luidspreker t.o.v. de
bekrachtigde biedt bij toepassing in de radio-ontvanger, zijn meer
dere; le geringer gewicht, 2e kleiner netvermogen, 3e geen warmte
ontwikkeling door de bekrachtiging, 4e kleiner voedingsapparaat, 5e
geen kans op netbrom door de luidspreker zelf.
Beschouwen we nu de werking van de luidspreker. Laat men een
stroom in de ene richting door het spoeltje gaan, dan wordt het b.v.
naar buiten gedreven; bij omgekeerde stroomrichting gaat het naar
binnen (zie fig. 155).
Het sterke magnetische veld is van buitengewoon belang. Immers,
de krachtwerking, die het spoeltje ondervindt, is evenredig aan de
stroomsterkte en aan de sterkte van het magnetisch veld (§66B); hoe
sterker het magnetisch veld is, des te kleiner kan het stroompje zijn,
des te kleiner kunnen derhalve de draaddoorsnede en het aantal win
dingen zijn en des te lichter is dus het spoeltje.
Hoe kleiner het stroompje kan zijn om de conus een amplitude
van bepaalde grootte te geven, hoe gevoeliger men de luidspreker
noemt. Dit wordt wel in hoge mate in de hand gewerkt door een
sterker magnetisch veld toe te passen.
En dan is er nog een ander voordeel. Als men maar zorgt dat het
spoeltje bij zijn beweging in het homogeen magnetisch veld blijft, zullen
de uitwijkingen evenredig aan de stroomsterkten zijn en men mag
een getrouwe, niet vervormde weergave verwachten. Dat de lage tonen
er hier heel wat beter afkomen dan bij de electromagnetische luid
spreker, zal men direct kunnen constateren, als men bij beide luid
sprekers de conus heen en weer tracht te bewegen; bij de electro-
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dynamische blijkt, dat de conus gemakkelijk grote bewegingen in de
spleet kan maken.
In dit verband verwijzen we naar fig. 164, waarin we voor een
dergelijke luidspreker de amplitude van het spoeltje aangeven, bij
verschillende frequenties boven de eigen-frequentie, toen deze luid
spreker een behoorlijke geluidssterkte in de vrije ruimte (§ 68) voort
bracht. Dat hierbij is uitgegaan van een zekere geluidssterkte is van
belang, omdat op de hoorbaarheidsgrens het verschil in amplitude
nog veel groter is, zoals uit fig. 79 I - § 48 blijkt.
Ten einde te voorkomen, dat het spoelkokertje in de sleuf heen en
weer kan wiebelen, is aan de buitenzijde onder aan de conus een
uit Philite geponste platte
mm
2,4
veer aangebracht, welke
voor de centrering zorgt
2,0
(buiten-centrering). Vroeger
heeft men een dergelijke
| 1,6
centrering ook wel binnen
1
in de conus aangebracht
J*2
(binnen-centrering), doch
deze gaf minder bewegings
$0,8
vrijheid aan de conus. Een
dergelijke centrering geeft
altijd aan het conussysteem
een bepaalde eigen-frequen
0
0
40
80
120
160
200
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tie, die men liefst zo laag
Frequen tie (c/sec)
mogelijk legt; we komen
Fig. 164
op deze kwestie in § 75
Uitwijkingen bij 'permanent dynamische
terug.
luidspreker.
Het grote voordeel van
Hoe de amplitude van het spoeltje van een
I

Qj

electrodynamische luidspreker afhangt van
de frequentie (opgenomen in de vrije
ruimte, bij behoorlijke geluidssterkte en bij
frequentie boven de eigen-frequentie).

deze luidspreker is volgens

het bovenstaande, dat men
hiermede, naast een goede
weergave van de hoge
tonen, ook de lage zeer goed kan weergeven.
Het spoeltje heeft, in tegenstelling met de spoel bij de electromagnetische luidspreker, een zeer kleine weerstand; deze bedraagt
gewoonlijk tussen 5 en 10-n., bij ca. 1000 c/sec. Hierbij is dan ook
directe aansluiting op de eindbuis volkomen uitgesloten, zodat een
transformator nodig is (§ 78B).
Ten slotte merken we nog op, dat de luidspreker gewoonlijk door
een doekje wordt omgeven. Ten eerste bereikt men hierdoor, dat er
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geen vuil en vooral, dat er geen ijzervijlsel of andere stukjes ijzer in
de luchtspleet komen, waardoor de weergave volkomen bedorven zou
worden. Ten tweede worden door het doekje al te sterke trillingen
van de conus, die o.a. bij de resonantiefrequentie van de conus kunnen
optreden, enigermate gedempt.
C. De electrostatische Luidspreker.
Deze luidspreker kan op verschillende wijzen zijn uitgevoerd. Wij
geven in fig. 165 een der meest belangrijke vormen. Midden tussen
twee geperforeerde metalen platen is een zeer dun plaatje aluminium
(ca. 2,5 p dik) gespannen als een membraan. De van de eindbuis
komende wisselspanningen worden via een
i
transformator aan de geperforeerde platen
•Membraan
toegevoerd, zodat deze wisselspanningen
van ca. 200 V ontvangen. Het membraan
~r*rE!ectrode
Eleetrode-*
wordt een hoge gelijkspanning (b.v. 1500 V)
gegeven, ten einde bij de zwakke toege
voerde wisselspanning een voldoend grote
krachtwerking te krijgen (§ 66D) Gesteld
+ nu, dat de rechter plaat positie! is t.o.v.
dan zal het membraan door de
= 1500V de linker
rechter plaa1 worden afgestoten en door
de linker aangetrokken, zodat het membraan
naar links doorbuigt. Zo is verklaarbaar, dat
ÖÜÜÖÖÜÖ’
een wisselspanning op de beide platen het
v.d Ondbuis
membraan heen en weer doet gaan, waarFig. 165
dooi geluidsgolven ontstaan. Door deze
Principe van de eiectro- constructie is verkregen, dat de uitwijkingen,
statistische luidspreker.
althans bij kleine doorbuiging van het
De trilplaat, die men een
membraan, evenredig zijn met de wissel
vaste, hoge positieve span
spanningen.
Bij sterkespanningsvariaties, dus
ning geeft, bevindt zich
tussen twee geperforeerde bij lage tonen, komt men voor de moeilijkeiectroden, welke via de hejdy dat de doorbuigingen niet meer evenuitgangstransformator de recjjo- daarmee zijn en we krijgen een toetrillingen van de eindbuis
, , . r.

ï

ontvangen.

stand als ,n flS* 162 ,s weergegeven.

Er treedt dus vervorming op. De elec
trostatische luidspreker is dan ook niet geschikt om lage tonen weer
te geven. Het membraan heeft een eigen-frequentie, welke in de buurt
van 100 c/sec ligt. Om nu te voorkomen, dat deze sterk tot uitdruk
king komt, is de nodige perforatie zodanig aangebracht, dat de platen
voldoende dempend werken.
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Voor de weergave van het hoge toongebied is deze luidspreker
zeer geschikt, doch ze heeft het bezwaar, dat men een hoge gelijkjf\ spanning-; nodig heeft.
Soms wordt zij gebruikt in combi
natie met een electrodynamische luid
spreker, waarbij deze het toongebied
- b.v. beneden 5000 c/sec verzorgt. De
van de eindbuis komende I. f. trillin
gen worden dan met behulp van een
filter in twee kanalen geleid, zodat
elke luidspreker alleen de voor deze
bestemde trillingen ontvangt.
D. De kristalluidspreker.
Hierbij wordt gebruik gemaakt van
het electropiezisch effect (§66E).
Gesteld, dat we twee kristalplaatjes,
als in fig. 160c, op elkaar kitten en
daarbij drie van de vier hoekpunten
vast inklemmen (fig. 166a), dan zal het
vierde hoekpunt alleen maar om kun
nen buigen; wordt een wisselspanning
op de bekleedsels gebracht, dan zal
het hoekpunt zich in de frequentie van
wisselspanning heen en weer bui
de
Fig. 166
By kristalluidsprekers wordt ge gen. Daarom wordt daaraan de trilpen
bruik gemaakt van één kristal- met conus bevestigd (fig. 166a).
element, waarvan 3 hoekpunten
Ook wel maakt men gebruik van 4
zijn ingeklemd en het vierde zich
kristalelementen,
die in een raampje
vrij kan bewegen en aan de conus
geklemd
worden
(fig. 166b). De vier
is bevestigd (a) of waarbij 4 van
dergelijke elementen zijn gebruikt, vrije hoeken liggen dan in het midden.
die gezamelijk een membraan
Het geheel vormt dan meteen het
vormen (b).
membraan van de luidspreker.
Aangezien de verkregen uitwijkingen altijd maar zeer klein zijn,
leent een dergelijke luidspreker zich niet voor het lage toongebied en
is eigenlijk alleen geschikt voor het gebied, dat ongeveer van 2000
tot 12000 c/sec loopt. Zij kan dan ook, evenals de electrostatische
luidspreker het best gecombineerd worden met een electrodynamische.
De electromagnetische luidsprekers hebben wegens een onvoldoende weergave
der lage tonen en daarmede gepaard gaande sterke vervorming zo goed als
geheel afgedaan.
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De permanentdynamische luidspreker heeft, dank zy de verbeterde magneetstaalsoorten een steeds grotere gevoeligheid verkregen en kan, als gevolg van
de grote bewegingsvrijheid van de conus, naast de hoge ook de lage tonen met
zeer weinig vervorming weergeven.
De electrostatische luidsprekers kunnen geen trillingen met grote amplitude
verwerken; zij zijn daarom alleen geschikt voor het hoge tonengebied, b.v. boven
2000 c/sec.
Voor de electropiezische luidsprekers geldt dit in tenminste even sterke mate.

§ 68.

Over de bepaling van het stralingsdiagrara van luidsprekers.

A. Lopende en staande golven.
Als we iets meer willen weten omtrent de eigenschappen en het
gedrag van luidsprekers, dan zullen we eerst onze aandacht even
moeten wijden aan het opwekken van de geluidsgolven en daartoe
is weer nodig, dat we vooraf iets mededelen over de voortplanting
der golven en de wijze, waarop men practisch de trillingssterkte der
golven bepaalt.
Gesteld, dat men een gewone luidspreker buiten heeft opgehangen,
zodat de trillingen zich ongehinderd in de ruimte kunnen voortplanten,
dus zonder ergens in de nabijheid tegen aan te botsen (het ideale
geval heeft men, als men de luidspreker in het vrije veld op de grond
legt en naar boven laat stralen). De golven kunnen dan ongehinderd
voortlopen en men zegt, dat er lopende golven ontstaan. In de practijk
is het echter zó, dat de golven meestal tegen wanden of huizen botsen;
ze worden dan teruggekaatst en interfereren met de aankomende golven.
Er ontstaat daardoor voor elke enkelvoudige trilling (toon) een samen
gestelde golfvorm, waarbij men op afstanden van een halve golflengte
een plaats krijgt, waar de luchtdeeltjes blijvend in rust zijn, terwijl
midden daartussen heftige bewegingen optreden. Men noemt de eerste
plaatsen de knopen en de tweede de buiken van de golf. Aangezien
de buiken en de knopen op dezelfde plaats blijven, spreekt men van
staande golven.
We willen met een paar voorbeelden het typische karakter van deze
golven nader aangeven. Indien men een lang, niet al te licht touw of
een rubber slang recht uit op een vloer legt en dan met het ene einde
een op en neer gaande beweging maakt, ziet men een golfbeweging
langs het touw of de slang lopen; dit is een lopende golf (fig. 167a). Als
men een touwtje met het ene einde ergens aan de wand bevestigt en
dan het andere einde snel op en neer beweegt, zullen de golven tegen
de wand teruggekaatst worden en nu kan men heel goed de buiken
en de knopen der staande golf waarnemen (fig. 167b). Heel mooi kan
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men dit laten zien, als men het touwtje niet met de hand, maar door
het klepeltje van een electrische bel heen en weer laat bewegen.
Er is echter in wezen een verschil tussen de golven in het touwtje

t

v

Fig. 167

Demonstratie van golven.
a. lopende golf.
b. staande golf

b

V:

Demonstratie van golven.
Figuren om lopende golven (a) en staande golven (b) in
de lucht te demonstreren, door ze te verschuiven onder
een blad papier met een smal sleufje; de zichtbare deeltjes
van de gebogen lijnen stellen de bewegende luchtdeeltjes
voor, die men dan schijnbaar ziet bewegen.

1

i
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en die in de lucht; de eerste zijn n.1. transversaal, de andere longi
tudinaal (I - § 46 en 47).
Om zich een beeld te vormen hoe de luchtdeeltjes trillen bij een
lopende en staande golf, kan men gebruik maken van fig. 168. Men
bedekke een der figuren beurtelings met een blad ondoorzichtig papier,
waarin een sleufje gesneden is ter lengte van de breedte van een
der figuren en met een breedte van b.v. 1 mm, en trekt dan het boek
onder het papier door of omgekeerd. De punten van de lijnen, die
men nu te zien krijgt, stellen de bewegende luchtdeeltjes voor. Bij
het bewegen over fig. 168a krijgt men een aardig beeld van de lopende
golf in de lucht; beschouwt men zo fig. 168b, dan ontstaat een beeld
van de staande golf.
B. Straling van luidsprekers.
Zodra een luidspreker functionneert in een vertrek, zullen de geluids
golven tegen de wanden worden teruggekaatst, zodat men niet met
lopende, maar met staande golven te doen heeft.
In de eerste plaats ontstaan daardoor, als gevolg van de verschil
lende tonen (dus verschillende golflengten) op zeer verschillende punten
in de ruimte buiken en knopen. Zij ontgaan den luisteraar gewoonlijk,
doch dit is niet het geval, als de luidspreker slechts één toon voort
brengt. De reflectie van de wanden heeft tevens ten gevolge, dat een
deel der in de uitgestraalde golven verborgen energie wordt terug
gekaatst. De trillingssterkte en dus ook de geluidssterkte (I - § 48)
moet daardoor in elk punt van het vertrek groter worden.
Dit zijn een paar feiten, waarmede men rekening heeft te houden,
als men bij een luidspreker wil onderzoeken, hoe sterk de trillingen
zijn, die de luidspreker uitzendt in de verschillende richtingen. Strikt
genomen moet dit buiten geschieden, zodat men zeker is niet gestoord
te worden door reflecties, doch dan zijn er altijd weer geluiden van
buiten van allerlei aard, die storend kunnen werken en bovendien is
men dan afhankelijk van het weer.
Men vindt nu de oplossing daarin, dat men een jkamer maakt,
waarvan de wanden een zeer sterk absorberend vermogen voor de
luchtgolven bezitten, zodat er maar een zeer klein gedeelte van de
energie wordt teruggekaatst. In een dergelijke „dode” of „zachte”
kamer wordt de meting volbracht.
Nu zou men kunnen vragen: is het wel nodig om in zo’n vertrek
een luidspreker te onderzoeken, omdat we deze toch nooit zo gebruiken
en de practijk dus altijd heel anders is. Inderdaad is dit nodig, omdat
de verscheidenheid der vertrekken zo uiteenlopend is, dat er geen
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sprake kan zijn van een standaardvertrek en bovendien willen we
weten wat de luidspreker rechtstreeks uitstraalt (zie ook § 76).
Om deze meting te volbrengen kan men zich de volgende inrichting
denken. Op een betrekkelijk grote afstand van de luidspreker (b.v.
ten minste 10 X de diameter van de luidsprekerconus) is een condenMeter

IrJ M/crotoonB|| vensterker

Toongenerattr

Fig. 169

Bepaling van het luidsprekerstralingsdiagram.
Meetinrichting voor het bepalen van de trillingssterkte
der geluidsgolven, welke door de luidspreker met behulp
van een toongenerator en versterker worden voortgebracht;
de van de microfoon komende trillingen gaan via de microfoonversterker naar de meter. Door de microfoon te
draaien, kan men de trillingssterkte in verschillende rich
tingen en het stralingsdiagram bepalen.

satormicrofoon (§ 104) aan een arm opgehangen, die een halve cirkel
om de luidspreker kan beschrijven (fig. 169). De luidspreker krijgt door
een toestel, dat enkelvoudige trillingen van zeer uiteenlopende frequenties
opwekt, een toongenerator, via een versterker een trilling toegevoerd.
De microfoon wordt getroffen door de geluidsgolven; de in deze
ontstaande electrische trillingen worden, na versterkt te zijn, door de
microfoonversterker aan een meetinstrument toegevoerd, waarvan de
uitwijking de sterkte der trillingen weergeeft.
Door de microfoon telkens in een andere stand te brengen, kan
men b.v. gemakkelijk de trillingssterkte in richtingen, die hoeken
van 5°, 10°, enz. met de as maken, bepalen en deze vastleggen in
een tekening, zodat een stralingsdiagram (fig. 172) wordt verkregen.

v
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In de vrije ruimte zal een luidspreker lopende golven doen ontstaan; worden
lopende golven teruggekaatst, dan ontstaan staande golven, waardoor plaatsen
in de ruimte ontstaan waar de geluidssterkte maximaal (buiken) en zulke
waar deze nul is (knopen).
Het is niet mogelijk om in een gewoon vertrek de trillingssterkte, die een
luidspreker daar direct veroorzaakt, te bepalen, als gevolg van de terugkaatsing
door de wanden.
Het stralingsdiagram van een luidspreker geeft aan hoe groot de rechtstreeks
veroorzaakte trillingssterkte in verschillende richtingen is.

§ 69. Straling van trillende membranen in theoretische gevallen.
Het ideaal der wetenschap is, om door berekening na te gaan hoe
natuurkundige verschijnselen verlopen en grootheden kwantitatief vast
te stellen. Geen wonder, dat men ook gaarne op deze wijze zou bepalen,
hoe de trillingssterkte overal in het geluidsveld van een luidspreker
verloopt.
Maar hier blijken wel grote moeilijkheden te rijzen door de kegel
vormige gedaante van de gebruikelijke geluidsbron, de conus. Daarom
gaat men in de theoretische beschouwingen van een eenvoudiger
vorm uit, n.l. het cirkelvormige, platte membraan, zoals dit door den
Engelsman Mac Lachlan is gedaan. In grote benadering leert men
daardoor reeds de werking van de conus als trillingsbron kennen.
Maar voordat we daartoe overgaan willen we eerst nog een eenvoudiger
geval beschouwen.
A. Een pulserend boloppervlak (ademende bol).
Gesteld, dat we een elastisch bolletje hadden, waarin we de lucht

Fig. 170
Straling bij een pulserend bolletje.
Bij een pulserend bolletje zouden de luchtgolven zich volkomen
bol vormig voortplanten (a); het stralingsdiagram in een
cirkel (b), waarvan de straal OA de trillingssterkte voorstelt
Radio-ontvangst III
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in elke frequentie zouden kunnen comprimeren en verdunnen. Het
aldus ontstaande pulserende of „ademende” bolletje zou in de omgevende
lucht trillingen doen ontstaan, die zich volkomen bolvormig om het
bolletje zouden verbreiden (fig. 170). Men zegt daarom ook wel, dat
er nu een bolvormig golffront bestaat.
In alle punten van zo’n golffront zou op elk ogenblik de trillingssterkte even groot zijn. Indien de grote gestreepte cirkel in fig. 170b
een doorsnede van zo’n golffront voorstelt en men zou de geluids
sterkte in elke richting door een straal OA voorstellen, dan zou door
alle punten een cirkel AB zijn te trekken, welke het stralingsdiagram
voorstelt.
B. Een cirkelvormig membraan in de ruimte.
Gesteld, dat we over een cirkelvormig membraan beschikken, dat
volkomen stijf, dus onbuigzaam is, wat insluit, dat in het plaatje zelf
geen trillingen kunnen optreden.
We willen ons zulk een membraan in de lucht geplaatst denken
en nemen aan, dat het b.v. verbonden is aan een spoeltje van een
electrodynamische luidspreker. Gesteld nu, dat het als in fig. 171 naar
rechts wordt gedreven, dan wordt op dat ogenblik de lucht rechts
samengedrukt en links ontstaat direct achter het plaatje een verijling
van de lucht. Er ontstaan door de trilling aan beide zijden Iuchtgolven
(I - § 47). Deze zaak is eenvoudig, doch er treden moeilijkheden op,
doordat de tegengesteld gerichte golven elkaar op de lijn AB ontmoeten
en elkaar zullen tegenwerken.
Beschouwen we daartoe eerst de punten liggende op de lijn AB.
Aangezien de zich daar bevindende luchtdeeltjes een tegengestelde
krachtwerking ondervinden, zullen ze in rust blijven, m.a.w. door
interferentie bestaan op de lijn AB geen trillingen, zodat het oor daar
geen geluid zal waarnemen. Maar nu is het niet
zo, dat daardoor de trillingsvelden links en
rechts van AB niet aangetast worden, d.w.z.

C *
Fig. 171
Luchtgolven bij trillend, onbuigzaam -plaatje.
Een trillend plaatje zal op het ogenblik, dat aan de
voorzijde een compressie optreedt, aan de achterzijde
een verijling van de lucht doen ontstaan, waardoor b.v.
de punten op de lijn AB de luchtdeeltjes in rust blijven.
I
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de golven, die van de achterkant komen, zullen die aan de voorkant
verzwakken en omgekeerd. Zo zullen de trillingen op de lijn CD op
enige afstand van het membraan daaronder nog merkbaar hebben
te lijden. Indien we nu op niet te kleine afstand de trillingssterkte in
verschillende richtingen zouden berekenen of meten, dooreen microfoon
de cirkel ABCD (fig. 172)
te laten doorlopen en de
gevonden waarden in de
straalrichtingen zouden af
passen, zouden we een strik
Mic.rovorm ig stralingsdiagrcim
vinden, waarvan de juiste
vorm zich nog zou wijzigen
met de frequentie van de
trilling.
Men zou de tegenwer
king al direct in sterke
mate opheffen, als men het
trillende plaatje op korte af
stand van een wand plaatste.
Fig. 172
Daarvan kan men zich di
Stralingsdiagram van een trillend, cir
rect overtuigen als men een
kelvormig, stijf membraan, dat zich in
stemvork of een ander klin
het vlak AB en in de vrije ruimte
kend voorwerp (b.v. een
bevindt.
bowlglas) midden in de
kamer en daarna dicht bij een wand aantikt.
We gaan in het volgende nog een stap verder.
C. Een membraan in een oneindig grote wand.
Indien men het membraan in een wand van oneindige uitgestrekt
heid geplaatst denkt, zullen de golven, die van de achterkant komen,
in geen geval die van de voorwand ontmoeten en daardoor zullen
ze elkaar ook niet kunnen verzwakken en de golven planten zich aan
elk der beide zijden in alle richtingen even sterk voort (in fig. 173a
gaven we ze slechts van één zijde aan). Het zijn als het ware halfbolvormige golffronten, althans op voldoende afstand van het plaatje.
Ook aan de achterkant van de wand geschiedt dit, zodat men een
bolvormige uitbreiding krijgt, echter verschillend met die van de
pulserende bol (fig. 171), daar de golven aan beide zijden nu 180°
in fase verschoven zullen zijn.
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Zou men nu een microfoon als in fig. 172 op voldoend grote afstand
om het membraan bewegen, dan zou het stralingsdiagram een halve
cirkel moeten zijn (fig. 173b). Nu blijkt dit alleen maar op te gaan
voor trillingen van een fre
90°_
A
^-60°
quentie lager dan ca. 250
X
c/sec, als n.l. de golflengte
der trillingen groot is t.o.
%
\30°
\
van de afmetingen van het
\
SI
plaatje.
\
Bij hogere frequenties
I
I
ontstaan dus afwijkingen;
deze zijn des te sterker, naar
mate de frequentie hoger is.
Dit is een gevolg' van op
tredende interferentiever
schijnselen (I - § 4QB), die
we hier wat nader zullen
beschouwen. Fig. 173a geeft
aan, dat het gehele plaatje
Fig. 173
Trillend plaatje in oneindig grote wand.
een bolvormig golffront
a. Beeld der geluidsgolven bij frequenties
doet ontstaan. Het blijkt
lager dan ca. 250 c/sec.
intussen, zoals reeds in de
b. Stralingsdiagram voor dit geval.
17e eeuw door onzen gro
.P
ten landgenoot Christiaan Maygeus is
aangetoond, dat in werkelijkheid elk punt
van het trillende plaatje een bolvormig
?vy
golffront doet ontstaan en dat al de golf
.4/ ^
fronten van alle punten zich tot één ver44\
’enigen.
A
ft
Van deze wetenschap moeten we ge
C
bruik
maken. We zullen op het trilplaatje
van
B
of membraan AB (fig. 174) een paar pun
ten beschouwen en wel het punt A en
het punt C, midden op AB. Van beide
punten gaan gelijktijdig dezelfde trillingen
Fig. 174
uit;
als ze het punt O bereiken, komen
Interferentie van trillingen.
De trillingen uit A en B in O ze daar in fase aan en versterken elkaar.
Bullen elkaar versterken, die in
Geheel anders is de toestand in het
P zullen elkaar tegenwerken.
punt
P, dat zo gelegen is, dat het weg
Het resultaat is, dat de trllverschil
CP—AP = CD juist de halve
lingssterkte in O groter is
dan die in P.
golflengte van de trilling is. De in P
s
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aankomende trillingen heffen elkaar geheel op. Elke twee andere
punten van het plaatje, die op een afstand AC van elkaar liggen., zullen
trillingen in P doen ontstaan, die elkaar eveneens opheffen, zodat dus
de luchtdeeltjes in P niet in beweging komen en hier dus ook geen
geluidsindruk kan ontstaan.
Met betrekking tot O, merken we nog op, dat er voor de trillingen
uit C en B een klein wegverschil bestaat, doch dit neemt niet weg,
dat in O sterke trillingen ontstaan.
Beschouwen we een punt tussen P en O, zodat dus Z a kleiner
is, dan neemt CD snel af met het kleiner worden van die hoek en
dit betekent, dat de trillingssterkte in het naar O bewegende punt
ook snel aangroeit.
Denken we daarentegen een punt tussen P en de wand, dan wordt
CD groter, maar groeit niet snel aan en dat houdt in, dat de tril
lingssterkte in de punten in het gebied tussen P en de wand zwak blijft.
Zou men nu de proef nemen met een trilling van grotere frequentie
(kleinere golflengte), dan zal het punt P dichter bij O moeten liggen
(kleinere Z a) daar CD weer de halve golflengte moet zijn.
Indien de golflengte der trillingen groter was, dan ligt P dichter bij
de wand (grotere Z a) en als CD
AC wordt, valt P op de wand.
In het voorgaande ligt opgesloten, dat men bij lage tonen in alle
richtingen een even grote trillingssterkte (dus ook geluidssterkte) moet
krijgen, terwijl bij hoge tonen de geluidssterkte recht tegenover het
trilplaatje de trillingssterkte uitgesproken het grootst moet zijn.
(Wij komen op dit verschijnsel in § 71 — fig. 180 — nog eens terug.)
We geven nu in fig. 175 een beeld van de trillingssterkten, welke
berekend zijn voor twee trilplaatjes
90°
van 10 en 20 cm diameter en wel
en 20 cm
voor trillingen van 4096 en 256
c/sec. De stralen van de krommen
l
in relatieve maat
geven
aan hoe groot de trillingssterkten
S
cS
in de verschillende richtingen zijn.
Na het hiervoor gezegde is het
Membraan 7

t

Ö|

1

Fig. 175
Stralingsdiagrammen berekend voor on
buigzame membranen van 10 en 20 cm
diameter en voor trillingen van 4096c/sec
en van 256 c/sec.

-
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duidelijk, dat het stralingsdiagram van 4096 c/sec bij het 20 cm plaatje
smaller is dan die bij het plaatje van 10 cm. Men zegt nu, dat in
beide gevallen riekteff eet optreedt, dat in
90°
het eerste geval (20 cm) liet grootst is.
£0°
Bij 256 c/sec bleek voor beide trilplaatjes
n
geen richteffect op te treden en dit geldt
,30°
natuurlijk ook voor alle trillingen van klei
nere frequentie.
Wij geven ten slotte in fig. 176 nog een
I&
<
voorbeeld van enkele stralingsdiagrammen,
verkregen met een conusluidspreker met
een diameter van 40 cm en die dus nog
'30
ets dichter bij de werkelijkheid staat. Ook
hier zien we, hoe bij lagere frequentie het
ÏO°
stralingsdiagram breder wordt.

1

90°

Een pulserend boloppervlak veroorzaakt ge
luidsgolven, die zich volkomen bolvormig uit
Fig. 176
breiden.
Stralingsdiagrammen
Een stijf, cirkelvormig membraan, dat in eerste
van een conus.
benadering het conusvormige vervangt, en zonder
Stralingsdiagrammen
enige zijdelingse begrenzing in de lucht trillend,
voor tonen vqn 4 ver
bezit een strikvormig stralingsdiagram voor alle
schillende frequenties,
frequenties.
verkregen met een conus
Een cirkelvormig, en ook een conusmembraan,
van 40 cm diameter in
geplaatst in een oneindig grote wand, bezit een
een wand van oneindig
stralingsdiagram, dat voor de zeer lage tonen
grote uitgestrektheid
tot een halve cirkel nadert en voor hogere tonen
(naar Olson en Massa).
sfceeds smaller wordt om ten slotte over te gaan
in een lusvormig, hetgeen wyst op een sterk richteffect bij hoge tonen.

§ 70.

Straling van trillende membranen in meer practische gevallen.

A. Het membraan in een geluidsscherm.
Het practisch veel voorkomende geval is, dat een membraan in een
geluidsscherm geplaatst is, waardoor men dus een toestand verkrijgt,
welke ligt tussen de beide hiervoor behandelde, theoretische gevallen.
Uit theoretische beschouwingen, zowel als uit het practische onder
zoek, blijkt, dat het voornamelijk de lage tonen zijn, die hierbij belangrijk
in sterkte verliezen. Men moet zich voorstellen, dat bij de lage frequenties
de toestand zich voor doet, dat de door compressie aan de ene zijde
en door de verijling aan de andere zijde van het membraan ontstaande
luchtdrukveranderingen zich om het scherm heen in meer of mindere
mate vereffenen. Het is dan zo, alsof de lucht eenvoudig om het
scherm heen gepompt wordt, zodat de drukveranderingen zich minder,

<

251
ja, zelfs bij de allerlaagste tonen in het geheel niet meer in de omgeving
voortplanten. Zolang de golflengte maar klein is t.o.v. de afmetingen
van het scherm, heeft men daarvan geen last.
Vele jaren geleden is door Dr. M. J. O. Straft aan Philips’ Labo
ratorium,, zowel theoretisch als practisch onderzocht, hoe de uitstraling
van trillende membranen is bij cirkelvormige schermen. Hij vond
daarbij, dat van het midden- naar het lage tonengebied, tot de golf
lengte ca. 3 maal de straal van het scherm is, de trillingssterkte vrijwel
geleidelijk tot 75% van die in het hoge tonengebied afneemt. Er
gaat dus bij die golflengten 25% verloren; men vergelijkt dit wel
°/o
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Fig. 177
Invloed van geluidsschermen.
Hoe de weergave van de lage tonen afhangt van de
afmetingen ?• en a van het geluidscherm.
A. bij cirkelvormige schermen (naar Strutt).
B. bij vierkant scherm (naar Olson en Massa).

met een electrisch geval, waarbij de electrische stroom langs een onge
wenste weg van pool tot pool gaat en spreekt daarom van een acoustische kortsluiting (akuein = horen; acoustiek = geluidsleer). Was
b.v. de straal van het scherm 50 cm, dan gaat voor golven, waarvan
de lengte 1,50 m is (y = 227 c/sec; Xjr = 3) 25% door acoustische
kortsluiting verloren. Volgens gegevens van den onderzoeker wordt
het in fig. 177 door A weergegeven resultaat bereikt, waaruit volgt,
dat voor een golflengte, waarvoor Xjr — 4 is, m.a.w. waarbij de golf
lengte 4 maal de straal is, 40 % door acoustische kortsluiting verloren
gaat; bij een golflengte van 7 maal de straal wordt nog maar 25%
van het uitgestraalde vermogen behouden.
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Door de Amerikanen Olson en Massa zijn vierkante geluidsschermen
onderzocht. Door de kromme B in fig. 177 is het gemiddelde resultaat
voor vierkante schermen van 45 tot 90 cm halve zijdelengte en een
conus van 20 cm diameter ten naastebij weergegeven. Uit deze onder
zoekingen blijkt, dat van het hoge tot in het lage toongebied de
straling vrijwel gelijk is, echter met één uitzondering, n.l. dat er
plotseling in de kromme een zak of put optreedt, die zijn diepste
punt heeft'bij een golflengte, die ongeveer 1,40 maal de halve zijde
lengte is, d.i. ongeveer gelijk aan de halve diagonaal.
Uit het onderzoek bleek, dat men een dergelijke put kan vermijden,
door het scherm b.v. rechthoekig te maken of er in het algemeen
een meer onregelmatige vorm aan te geven. Overigens stoort de put
in de practijk weinig, doordat deze slechts een zeer smal frequentiegebied beslaat. Verder zien we uit kromme B, dat, als de golflengte
5 X de halve zijde overschrijdt, een zeer snel toenemende acoustische
kortsluiting optreedt en bij een golflengte 6 maal de halve zijde wordt
nog 75% uitgestraald.
Zien we af van de bovengenoemde put, dan blijkt, dat het vier
kante scherm in het voordeel is. Nemen we n.l. een rond scherm van
1 m diameter en een vierkant van 1 m zijde, dan zal het ronde scherm
bij een golflengte van 3 X 0,5 = 1,50 m (v = 227 c/sec) voor 75 %
van de energie terugkaatsen, terwijl dit bij het vierkante scherm pas
bij 6 X 0,50 = 3,00 m (v = 112 c/sec) geschiedt.
Nu zal men er niet gemakkelijk toe overgaan zulke grote afmetingen
toe te passen. Men stelt zich gewoonlijk tevreden met schermen van
ca. 30 cm straal en zal dan bij frequenties van 270 resp. 160 c/sec
nog 50% van de energie uitgestraald worden.
Opmerking: Onwillekeurig denkt men, dat, als men nu de luidspreker met
scherm voor een wand plaatst, de winst aan lage tonen nog groter zal zijn.
Dit is niet juist; deze tonen worden juist verzwakt, want de door de wand
teruggekaatste trillingen, die immers in tegenfase zijn met de naar voren
uitgezonden, zullen deze nog meer verzwakken, zodat het timbre van de luid
spreker hoger schijnt geworden te zijn. Gunstiger is het, als men de luidspre
ker in de hoek van een kamer sluitend tegen de wanden plaatst.

B. Het membraan in een doos.
Bouwt men het membraan in een wand van een alzijdig gesloten
doos, dan zijn vóór- en achterkant van het membraan van elkaar
gescheiden. Toch zal, als de kast van enigszins elastisch materiaal,
zoals b.v. hout, gemaakt is, niet voldoende isolering verkregen zijn;
de trillingen worden toch door de wanden van de doos deels over
gedragen, zodat de allerlaagste tonen nog verloren gaan.
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Membranen in dooswand.
Een doos met twee in te
gengestelde richting tril
lende membranen, waar
door verkregen wordt,
dat de golven elkaar niet
tegenwerken.

Men zou een beter resultaat verkrijgen, als
bij een dergelijke gesloten doos, het mem
braan niet meer ongehinderd kan trillen,
omdat zich daarachter een afgesloten lucht
hoeveelheid bevindt, welke als een buffer
gaat werken. Er ontstaat daardoor een extra
belasting van het membraan, welke zich bij
de lage tonen het sterkst doet gevoelen,
omdat daarbij de amplituden het grootst zijn
(I - § 48C).

Opmerking: Een andere oplossing zou men ver
krijgen, als men de doos aan achter- en voorkant
zou voorzien van een membraan, welke zich op elk
ogenblik in tegen gestelde richting bewegen (fig.
26). Men zou de pulserende bol nog meer benade
ren, als men in alle zes vlakken van de doos membranen plaatste, die alle gelijk
tijdig naar buiten en naar binnen gaan. Natuurlijk zou men elke doos moeten
voorzien van ,,ademgaten”.

Ten slotte moeten we er nog op wijzen, dat zich in de doos een
luchtkolom bevindt, welke een eigen-frequentie bezit, zodat ook
resonantie optreedt. (In C komen we hier nog op terug.) Het is die
resonantiefrequentie, welke gewoonlijk laag is en daardoor het pas
beschreven verschijnsel van toonbegrenzing min of meer compenseert.
C. Het mem braam in een kastwand.
In de radiotechniek wordt bij de constructie van radiotoestellen de
luidspreker geplaatst in de wand van een doos, met een open achter
wand, een kast. Hierbij is de afscherming natuurlijk beperkt door de
afmetingen van de kast; hoe groter deze zijn, hoe geringer de kort
sluiting voor de lage tonen is. Er treedt bij de kast, evenals bij de
doos, een resonantiefrequentie op. Het gevolg daarvan is, dat als er
trillingen optreden, de luchtkolom in de kast altijd zal trachten in de
eigen-frequentie uit te trillen. Krijgt hij daartoe de kans en zijn de
trillingen dan sterk genoeg, dan treedt de eigen klank van de kast op
en zo wordt dan het geluid „gekleurd” door de kast. Het sterkst
treedt dit verschijnsel op als toevallig sterke tonen in de buurt van
of in de eigen-frequentie van de kast optreden; dan hoort men altijd
weer diezelfde donkere toon naar voren komen, zodat met recht van
„kastboem” wordt gesproken.
Bij een trillend membraan in een geluidscherm zal bij verschillende tonen een
deel der trillingsencrgio verloren gaan, doordat de golven om het scherm lopen
(acoustischo kortsluiting).
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De acoustische kortsluiting is des te groter, naarmate de golflengte groter is
en begint snel toe te nemen, als de golflengte een bepaalde grens overschrijdt.
By een cirkelvormig scherm bedraagt deze golflengte, als het verlies 25 % is,
8 maal de straal van het. scherm en bij een vierkant scherm 6,0 maal de halve
zijde, zodat by gelykheid van diameter en zijde het vierkante scherm belangrijk
in het voordeel is.
Bij een trillend membraan in een gesloten doos, wordt de acoustische kort
sluiting grotendeels opgeheven, doch de luchtmassa in de doos werkt dempend
op het membraan, terwijl bovendien een eigen-frequentie door het luchtvolume
optreedt.
By een trillend membraan in een (radio-)kast treedt, naast acoustische kort
sluiting, een eigen-frequentie van het luchtvolume op (kastboem).

$ 71.

Bestrijding van het lichteffect.

Zoals we hiervoor (§ 69 en 70) reeds zagen, treedt voor de hoge
tonen richteffect op, dat des te meer uitgesproken is, naarmate de
frequentie hoger is. Dit geldt niet alleen voor het cirkelvormige platte,
maar ook voor het gebruikelijke conische membraan.
Laat men b.v. een sterk ruisende gramofoonplaat spelen, dan is
zelfs in een gewoon woonvertrek duidelijk te horen, dat het sissen
en-ruisen in de asrichting veel sterker optreedt dan in de zijrichtingen.
Het blijkt, dat ook de hoge tonen in de asrichting het sterkst gehoord
worden. Ter verduidelijking geven we in fig. 179 het stralingsdicigram
van een luidspreker voor een hoge en een lagere toon. Zoals men ziet,
strekt zich het diagram niet alleen aan de voorkant, maar ook aan
de zij- en achterkant uit. Nu kan men het hinderlijke ruisen op een
eenvoudige wijze ophef
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We willen echter liever trachten een andere oplossing te vinden en
willen daartoe het trillingsverschijnsel bestuderen met behulp van een
z.g. rimpeltank.
Gesteld eens, dat men beschikt over een platte glazen bak, van
mooi vlak glas en dat men daarin enig water giet. Onder de bak
laat men een autolampje branden en nu Iaat men ergens in het water
oppervlak een naald in een bepaalde frequentie op en neer trillen. Er
ontstaan dan op het wateroppervlak golfjes of rimpels. Het door de
bak schijnende lampje werpt op het plafond van de donker gemaakte
kamer een beeld van die golven.
Nu plaatst men op enige afstand
van de naald een schotje in het
water, hetwelk tegenover de naald
voorzien is van een sleufje. Laat
men de naald nu weer trillen, dan
ziet men, dat de golven zich door
het sleufje heen in de andere helft
van de bak met dezelfde golflengte
voortplanten. Als men de frequen
tie van de trilling van de naald
zeer sterk kan variëren, kan men
het volgende verschijnsel consta
teren: trilt de naald langzaam (lange
golven) dan breiden de golven zich
door de sleuf naar alle kanten even
sterk uit; de golffronten zijn halve
cirkels (fig. 180a).
Laat men de naald zeer snel
trillen, dan planten ze zich binnen
een zeer kleine hoek door de sleuf
Rimpeltank demonstraties.
In de rimpeltank laat men links voort (fig. 180b). (In deze figuren
van het schot AB een naald op en zijn duidelijkheidshalve de van de
neer trillen, zodat er golven ont naald uitgaande trillingen alleen
staan, die zich door de sleuf O
getekend en niet de tegen het schot
voortplanten.
a. bij lange golven (verspreide teruggekaatste.) We hebben hier
dus te doen met analoge verschijn
doorlating),
b. bij korte golven (gerichte
selen als zich bij de trillende mem
doorlating),
branen voordoen; bij lange golven
b. bij korte golven wordt ver
spreide doorlating verkregen heeft men alzijdige straling en bij
door twee schuin geplaatste korte golven gerichte straling en
dus richteffect, zoals we in § 69C
schotjes.
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bespraken, m.a.w. we hebben hier weer te doen met het interferentie
verschijnsel. De opening vertegenwoordigt hier het membraan. Als
de golflengte groot is t.o.v. de wijdte van de sleuf, ontstaat geen
gerichte straling. Wil men deze, dan moet men zorgen, dat de golf
lengte klein is t.o.v. de opening. Hetzelfde kan ook gezegd worden
van het trillende membraan of conus. De gewone luidspreker zal
steeds richteffect voor de hoge tonen hebben, zoals we reeds zagen.
Maar nu is de vraag: hoe kan men daarin verbetering brengen?
De rimpeltank kan hierop het antwoord geven. Daartoe plaatsen we
twee schotjes schuin voor het gat en bij een
juist gekozen stand, zien we het verrassende
resultaat van fig. 180c ontstaan. Bij luidsprekers
is dit te verwezenlijken door in het centrum van
de conus een kegelvormige koker te plaatsen,
zoals in fig. 181 is aangegeven. Zulk een koker
moet, als men er aan tikt, nagenoeg geen geluid
geven en moet dus bestaan uit „dood’’ of „zacht”
materiaal. Men noemt dit een klankverstrooier.
Wat het behaalde resultaat betreft, dit kan
blijken uit fig. 182, waarin voor dezelfde luid
spreker als in fig. 179 de stralingsdiagrammen
Philips luidspreker
zijn weergegeven. Men mag dit dan ook als
met
een grote verbetering met betrekking tot de
klankverstrooier
weergave
beschou
wen, doordat de hoge
tonen zich, evenals
de lage, in diverse
richtingen verspreiden.
In die gevallen, dat de
toestelconstructie niet
toelaat een dergelijke
koker in de luidspre
ker te plaatsen, heeft
men met successchuingeplaatste houten
schotjes voor deze
aangebracht, die dan
gewoonlijk deel uit
Invloed van de klankverstrooier.
maken van het in
Stralingsdiagrammen van de in fig. 179 bedoel
wendige van de kast
de luidspreker, doch nu voorzien van een
van de ontvanger.
klankverstrooier.
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Bij de conusvormige luidspreker treedt, evenals bij het oirkelvormige mem
braan, voor hoge tonen buiulelvorming of richtwerking op, die toeneemt met
de hoogte van üe toon.
Men bestrijdt, dit door in de conus een concentrisch, kegelvormig oppervlak
van „dood” materiaal of voor de conus schuin geplaatste schotjes aan te bren
gen, welke de bundclvorming tegengaan (klankverstrooiers).

§ 72.

Een kijkje bij de muziekinstrumenten.

A. Inleiding.
Voor een verdere beschouwing der luidsprekers is het nuttig eerst
even een kijkje te nemen bij enkele muziekinstrumenten. Men moet
daaruit niet afleiden, dat een luidspreker als zodanig is te beschouwen;
integendeel, we moeten er vooral voor waken, dat het geen muziek
instrument wordt en daarom is het nodig iets van deze toestellen te
weten.
Gesteld eens, dat we twee pulserende bolletjes hadden, waarvan
de diameters zich verhouden als b.v. 1 : 5 en dat beide boloppervlakken met dezelfde frequentie en dezelfde amplitude trillen, dan kan
het niet anders of de bol met het grootste oppervlak, dat een 25 maal
zo grote aanraking met de lucht heeft, zal een sterkere trilling veroor
zaken. Op voldoend grote afstand zal de trillingssterkte 25 maal zo
groot zijn.
Bij een klein en groot cirkelvormig plaatje zal zich in principe
hetzelfde voordoen.
Wil men dus een grote trillingssterkte, en dus ook een grote geluids
sterkte, dan zal men het trillend oppervlak moeten vergroten.
Een andere weg is, dat men de trillingsenergie niet vrij naar alle kanten
of in een halve bol uitstraalt, maar in een nauwe bundel, zoals men
dit ook bij het licht doet. Zo nodig kan men beide combineren, zoals
dit bij hoorns het geval is.
B. Klankbodem en klankkast.
Bepalen we ons tot het geval van een trillende snaar, die men vrij
heeft opgespannen tussen de einden van een omgebogen metalen
staafje (fig. 183a).
Zulk een snaar brengt nauwelijks enig geluid voort. Dit is ver
klaarbaar, omdat voor de voortgebrachte trilling een sterke acoustische
kortsluiting bestaat. Deze zou al voor een deel worden opgeheven,
indien men de snaar maar dicht bij een wand zou brengen. We
hebben nog meer succes, als we deze op een plankje (fig. 183b) klemmen
of het ene einde tegen een doos of kast bevestigen (fig. 183c).
De trillingen planten zich in plankje en kast voort. Deze beginnen mee

r .
te trillen en de deel
tjes daarvan onder
steunen de trillingen
van de snaar. Men
noemt een dergelijk
plankje een klankschot of klankbodem
en het doosje een
klankkast.
Men spreekt ook
wel van een resonantiebodem of een
resonantiekast, doch
Fig. 183
Klankschot en klankkast.
deze naam zouden
De trillende snaar geeft in:
we liever toekennen
a. nauwelijks enig geluid
b. door een klankschot of klankbodem een sterker aan die lichamen,
die bedoeld zijn om
en
c. door een klankkast eveneens een sterker geluid, een gegeven trilling
in hoge mate te versterken, m.a.w. wanneer de eigen-frequentie van
dat lichaam dezelfde is als van het trillende voorwerp. Dit is bij het
muziekinstrument niet de bedoeling, maar onvermijdelijk is, dat de
plank of de kast bij elke trilling, waaraan deze bloot staat, zal pogen
in de eigen-frequentie te gaan trillen. Het gevolg daarvan is, dat deze
daardoor de klankkleur beïnvloedt.
Bij piano’s zijn de snaren op een klankbodem en eigenlijk in een
klankkast, bij een viool of een cello op een klankkast gespannen. Het
is nu de taak van de instrumentbouwer om te pogen een mooie
klankkleur aan zijn instrument te geven. Is het bij de plank de plank
zelf, die de eigen-trillingen voortbrengt, bij de kast is het vooral de
daarin opgesloten luchtmassa, die in trilling geraakt en deze trillingen
aan de kastmassa opdringt.
C. De hoornvorm bij blaasinstrumenten.
Neemt men pijpjes van verschillende lengte, die aan beide einden
open zijn en blaast men met bijna toegeknepen lippen over de rand
van een der einden van een pijpje, dan hoort men een toon. Dit
komt, doordat de luchtkolom in de buis in een bepaalde frequentie
gaat trillen; er ontstaat een staande golf, die een buik heeft aan het
andere einde; hier vindt de uitbreiding in de lucht plaats. Daardoor
raakt de buiswand in gelijke trilling en deze trilling wordt aan de
omringende lucht medegedeeld. Nemen we een langer pijpje dan
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hoort men een lagere
voort, m.a.w. bezit een
dat elke luchtkolom in
een eigen-frequentie en

toon. Elk pijpje brengt dus zijn eigen toon
eigen-frequentie. Algemener kan men zeggen,
een buis, kast of doos van welke vorm ook,
dus een eigen toon bezit.

Opmerking: Het bestaan van een bepaalde eigen-frequentie van luchtvolumen
kan men zich zelf aardig als volgt demonstreren: men opent de mond en spant
de wangen, alsof men een of andere klinker wil uitspreken, tikt er tegen
en hoort dan een toon, die de klinker verraadt, die men wilde uitspreken.
Een ander voorbeeld. Men beluistert een gramofoonplaat of radio-uitzending,
plaatst de handen gebold voor de oren; dan zal men, als men geluk heeft, bij
bepaalde tonen een zeer onaangename gewaarwording krijgen door een veel
te sterk geluid; dit geschiedt bij de resonantiefrequentic van de voor het oor
gevormde ruimte. Heeft men een gramofoonplaat met een oplopende toon, dan
kan men het verschijnsel wel heel mooi aantonen en de frequentie vaststellen.

Wil men lage tonen op een blaasinstrument voortbrengen, dan sluit
dit in, dat men buizen moet hebben van grote lengte en zo zal de
hoorn, het instrument, waarbij de bespeler de vuist in de beker drukt
en dat de toon F (88 c/sec) kan voortbrengen, een lengte van 360 cm
moeten bezitten, hetgeen helemaal niet opvalt, omdat de buis enige
malen is opgerold.
Een sprekend voorbeeld van de invloed der lengte hebben we in
de schuifbazuin; hoe langer de buis gemaakt wordt door het uittrekken
van de buis, hoe lager de toon wordt.
Daar lage tonen veel grotere luchtverplaatsing meebrengen, zullen
instrumenten, die krachtige lage tonen moeten voortbrengen, ook uit
een lange en wijde buis moeten bestaan (bas en tuba).
In het algemeen is de buis van af het mondstuk over een vrij grote
lengte even wijd om aan het einde meer of minder snel te verwijden
tot een beker.
Nu is het nooit alleen de grondtoon van het instrument, die voort
gebracht wordt. Altijd worden een aantal hogere harmonischen, dikwijls
een grote reeks, opgewekt. Zij leveren alle hun bijdrage tot de klank
kleur, die nog wordt beïnvloed door het materiaal en de vorm (in het
bizonder de bekervorm) van de hoorn.
De in de hoornbuis trillende luchtkolom deelt deze trillingen via de
beker en buiswand mee aan de lucht en het ligt wel voor de hand,
dat de trillingssterkte in de as van het hoorneinde buiten de hoorn
sterker zal zijn dan ter zijde, m.a.w. er treedt een bundelvormige
uitstraling op (gerichte straling).
Als men de trillingen van een trillend voorwerp mededeelt aan een schot of
kast, zoals bij snaarinstrumenten geschiedt, wordt daardoor de geluidssterkte
belangrijk vergroot.
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Een dergelijke klankbodem resp. klankkast heeft bovendien zeer grote invloed
op de klankkleur of bet timbre van het voortgebrachte geluid.
Blaasinstrumenten bezitten een laagste toon, welke bepaald wordt door de
lengte van de hoorn; hoe langer de hoorn hoe lager de toon.
Voor de voortbrenging van zeer lage tonen is niet alleen een lange, maar ook
een wijde hoorn nodig.
Behalve de grondtoon, ontstaan, afhankelijk van het materiaal en de vorm van
de hoorn, een meer of minder groot aantal hogere harmonischen, die de klank
kleur van het instrument bepalen.

§ 73.

Acoustische eigenschappen van scherm- en kastluidspreker.

A. De luidsprekerconus.
De eis, die we aan een luidspreker stellen, is, dat deze een geluids
sterkte voortbrengt, welke voor de ruimten, waarvoor hij bestemd
is, voldoende groot genoemd kan worden. Dit tracht men te bereiken
door het membraan een vrij groot oppervlak te geven. Maar daarbij
zijn deze eisen te stellen:
a. het membraan moet licht zijn, zodat het gemakkelijk bewogen
wordt bij zeer kleine stroomveranderingen,
b. het moet stijf en onbuigzaam zijn (§ 69B).
Aan deze eisen kan alleen voldaan worden, als we het oppervlak
niet plat, maar hol maken en dan bij voorkeur een zodanige vorm
geven, met het oog op doorbuigen, dat in geen enkele richting een
rechte lijn met het vlak samen.valt. Daarvan is het boloppervlak een
voorbeeld, maar dit is weer niet het vlak met het kleinste gewicht.
Als men b.v. een halve bol neemt en een kegel met grondvlak en
hoogte van de halve bol, dan verhouden de oppervlakken zich als
1 : 0,7, zodat de kegelvorm ten aanzien van het gewicht in het voordeel
is. Bovendien zijn de fabricagemoeilijkheden bij dit oppervlak minder
groot, hetgeen geleid heeft tot het algemeen gebruik van de conus.
Men plaatst de verkregen conus steeds zo, dat de holle zijde als
stralend oppervlak wordt gebruikt; plaatste men haar andersom, dan
zou de straling voor alle golflengten meer gelijkmatig verspreid zijn,
als bij een pulserende halve bol, doch de kortsluiting voor lage tonen
zou sterker zijn bij gebruik van geluidsscherm of klankkast; boven
dien is de kans op beschadiging groter.
Zodra men echter afstand doet van het vlakke membraan rijst een
nieuw bezwaar, dat dus ook geldt voor de conus. Deze bevat n.1.
een hoeveelheid lucht. En zo’n luchtkolom bezit, evenals die in een
kast, een eigen-frequentie, zodat bij deze frequentie resonantie optreedt.
Dit heeft dan ten gevolge, dat, als juist deze toon moet worden voort
gebracht, ze extra sterk geproduceerd wordt (§ 75).
^
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B. Hei geluidsscherm.
We hebben in § 69C gezien, dat, als het membraan in een oneindig
grote wand wordt aangebracht, de van achter komende trillingen die,
welke van voren komen, niet verzwakken. Ook het geluidsscherm
bewerkt dit nu voor een deel en draagt dus bij tot de geluidssterkte,
maar het geluidsscherm heeft niet de bedoeling een klankbodem te
zijn. Immers, de klankbodem geeft de eigenaardige kleur aan het
geluid en dat mag een luidspreker in geen geval doen; de luidspreker
moet de klanken, zoals de microfoon ze opnam, ongewijzigd weer
geven. Daarom wordt de conus met een geluiddempende, soepele
stof aan het geluidsscherm verbonden en is het zeer gewenst, dat het
scherm uit een stof bestaat, waarin moeilijk trillingen kunnen ontstaan;
eigenlijk moet dit, als men er op klopt, geen geluid voortbrengen,
maar anderzijds moet het ook al weer niet de geluidsgolven te veel
absorberen.
Treden toevallig lage tonen op van dezelfde frequentie als de grond
toon van het klopgeluid, dan treedt resonantie op en manifesteert zich
de donkere toon heel sterk. Daarom zal de constructeur er naar streven
de eigen-frequentie zo laag mogelijk te leggen, opdat deze beneden
het gebruikelijke frequentiegebied ligt. Maar uit de aard der zaak zal
het geluidsscherm toch altijd door de luchttrillingen worden aange
stoten en daar steeds de neiging bestaat om in de eigen-frequentie te
gaan trillen, zullen de eigentrillingen toch, helaas, altijd het timbre
enigermate beïnvloeden.
C. Luidsprekerdoos en -kast.
Geen van beide mag, evenmin als het geluidsscherm, het weer te
geven geluid beïnvloeden. Daaraan is echter heel moeilijk te ontkomen,
omdat elke luchtkolom een resonantiefrequentie bezit. Klopt men op
de doos of kast, dan hoort men de toon der resonantiefrequentie.
Hoe zachter of „doder” men het materiaal van deze dingen kiest, des
te minder zal de toon opvallen.
Bij de radio-ontvanger openbaart zich de kastresonantie door een
boemgeluid, waarom men spreekt van kastboem. Heel vaak ligt deze
in de buurt van ca. 250 c/sec. Nu is het niet zo, dat de kastboem
alleen maar optreedt juist bij de resonantiefrequentie. Als een lage
toon in de buurt hiervan wordt voortgebracht, wordt de luchtkolom
aangestoten en trilt na, waardoor andere hogere en lagere tonen over
stemd kunnen worden, of zoals men zegt: deze worden er door
gecamoufleerd, zodat de kastboem aan het geluid een ongewenste
donkere kleur geeft en het o.a. moeilijk wordt een goede weergave
Radio-ontvangst III
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der instrumenten in het lage toongebied te verkrijgen. Het is nu de
taak van den constructeur de kastboem tot een minimum te reduceren
door o.a. de resonantiefrequentie zo laag mogelijk te kiezen.
De eerste voorwaarde, waaraan het trillend oppervlak (membraan van een
luidspreker) voldoen moet, is dat het zeer licht is en dat het zo mogelyk on
buigzaam is; dit heeft gevoerd tot een vry algemeen gebruik van de conusvorm.
Het geluidsscherm en de luidsprekerdoos of -kast mogen in geen geval als
klankbodem of klankkast dienst doen. daar deze aan het voortgebrachte geluid
geen klankkleur mogen geven; zij hebben alleen ten doel de lage tonen beter tot
hun recht te laten komen.
Aangezien elke doos of kast een bepaalde luchthoeveelheid insluit, die een
eigen-frequentie bezit, evenals dit bij de enkele conus reeds het geval is, is
het onvermijdelijk, dat er bij deze frequenties resonantie optreedt, welke aan
leiding geeft tot kastboem en timbreverandering.

§ 74. Acoustische eigenschappen van de hoornluidsprekers.
A. Inleiding.
Dat door middel van een hoorn het geluid zeer belangrijk versterkt
kan worden en gelijktijdig daardoor een zekere richtwerking wordt
verkregen, is van ouds bekend. Alexander de Grote (ca. 400 j. v. Chr.)
schijnt de hoorn gebruikt te hebben bij zijn legers. In latere eeuwen
bedienden nachtwakers op torens zich soms van hoorns van buiten
gewoon grote afmetingen, waardoor ze in korten tijd de inwoners
van de stad kondschap konden doen van een of andere tijding. Met
recht had men hier te doen met een megafoon (mega = groot;
phöne = geluid). We kennen nu nog de scheepsroeper en ook de
constructeur der vroegere mechanische gramofoon maakte een dank
baar gebruik van de achter de trilplaat geplaatste hoorn.
De werking van de hoorn berust op het volgende. Als er geen
hoorn voor het trilplaatje (of voor onze mond) geplaatst is, wordt de
trillingsenergie ogenblikkelijk alzijdig verspreid en we moeten heel
sterke trillingen veroorzaken (hard schreeuwen) om enig succes te
hebben. Door nu de hoorn of koker aan te brengen, kan alleen maar
de luchtkolom in de hoorn aan het trillen gebracht worden. De lucht
zit meer opgesloten en een daarin geplaatst trilplaatje vindt als het ware
„steun” aan de lucht, waardoor men meer energie, dus sterkere tril
lingen over kan dragen, terwijl de energie in een kleine ruimteboek
wordt uitgestraald.
Opmerking: Wat hier gebeurt doet ons denken aan de man, die een lege fiets
band begint op te pompen. De zuiger vliegt zonder enige krachtsinspanning
naar beneden; we hebben geen „steun”. Maar zodra de band gevuld raakt,
wordt deze „steun” groter; we kunnen meer kracht zetten, er wordt meer
energie overgedragen.
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De hoorn wordt steeds wijder; de luchttrillingen verbreiden zich
daardoor geleidelijk over een grotere hoorndoorsnede, waarbij de
sterkte natuurlijk wat afneemt en aan het einde van de hoorn delen
de nog steeds sterke trillingen zich aan de omringende lucht mede,
maar ze hebben door hun weg in de hoorn een sterke neiging gekregen
om in de richting daarvan zich voort te bewegen, waardoor de richtwerking wordt verkregen.
B. De hoornluidspreker.
Het ligt wel voor de hand, dat toen bij de opkomst der radioomroep de behoefte aan een „luid”spreker ontstond, het bij de gramofoon toegepaste middel de aandacht vroeg. Wat was eenvoudiger dan
om voor de schelp van een telefoon een hoorn te plaatsen.
Weldra ontstonden toen speciaal gebouwde hoornluidsprekers. Bij de
constructie daarvan ging men als volgt te werk: Men nam een hoorn,
waarvan de beginopening, de keel, be
langrijk nauwer was, dan de diameter
van het vlakke trilplaatje. Zodoende ont
stond er voor het membraan een ruimte,
waar de lucht, als deze werd gecompri
meerd, niet direct kon ontsnappen; ze
Membraan
werd dus extra samengedrukt (fig. 184).
Compressie Men noemde dit daarom de compressiekamer
kamer. Vandaar ontsnapten de luchtvaria
ties met grote snelheid door de keel en
Fig. 184
breidden zich als een soort explosies uit
De hoornluidspreker.
in de steeds wijder wordende hoorn.
Het mondstuk van een
hoornluidspreker, waarvan Op deze wijze kon een zeer belangrijke
de beginopening (keel) veel versterking van het geluid worden ver
kleiner is dan het opper kregen. Dank zij de compressiekamer
vlak van het membraan, had het trilplaatje als het ware meer
waardoor een compressie „steun” aan de lucht gekregen en daar
kamer ontstaat, die zeer
door kon meer energie worden afgegeven.
veel bijdraagt tot geluidsWe kunnen dus ook zeggen, dat het
versterking.
membraan, dank zij de compressiekamer,
sterker belast wordt.
Heel vaak gebruikt men ook de uitdrukking, dat de luchtkolom sterker
gekoppeld is aan het membraan, een uitdrukking volkomen analoog
aan het begrip der electrische koppeling (I - § 19)Uit deze sterkere belasting of koppeling vloeit nog een ander voor
deel voort, n.1. dat, zodra het membraan in de eigen-frequentie wil
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gaan trillen, het daarin door de compressie sterk gehinderd wordt,
zodat dus de eigen-frequentie onderdrukt wordt.
Men moet wel bedenken, dat de eigen-frequentie, die elke hoorn
nu eenmaal van nature bezit, zoals die van blaasinstrumenten, geen
hinderlijke invloed mag hebben en dat het materiaal van de hoorn
’ het geluid niet mag „kleuren”. De metalen luidsprekers uit de begin
tijd der radio-ontvangst waren het beste bewijs er voor, dat men
een verkeerde materiaalkeuze had. Hoorns uit papiermaché of derge
lijke „dode” stoffen, voldeden veel beter. Maar zelfs, al was daaraan
voldoende zorg besteed, dan nog hadden ze een gebrek, n.1. een
volkomen gemis aan lage tonen.
Het onderzoek in deze leerde, dat, wilde men deze fout goed
maken, men gebruik zou moeten maken van hoorns met een zeer
wijde bekermond en die bovendien
veel langer waren, zo lang, dat aan
de practische toepassing o.a. in de
woning niet viel te denken.
Theoretische beschouwingen leer
den, dat, als men een zoveel moge
lijk gelijkmatige weergave van
alle frequenties wenst, zonder dat
hogere harmonischen ontstaan en
dat men een zo gering mogelijk
richteffect krijgt, de hoorn een zeer
bepaalde wiskundige vorm moet
hebben; er dient n.1. een bepaalde
geleidelijke overgang van de keel
tot de bekermond te bestaan. Daar
Fig. 185
bij zal het golffront in de hoorn
De exponentiële hoorn.
Bij een exponentieel gevormde steeds vlakker moeten worden.
hoorn moet het percentage door- Om dit te bereiken moet de over
snedeverandering bij gelijke af
gang zo zijn, dat, als men op
standen langs de as even groot
onderling gelijke afstanden door
zijn (CD—AB):AB = (EF—CD):
sneden aanbrengt (fig. 185), elke
CD, enz.
volgende doorsnede in de richting
van de bekermond altijd een zeker percentage groter moet zijn dan
de voorgaande. Het komt er dus op aan, dat de verhouding (CD—
AB): AB even groot is als de verhouding (EF—CD) : CD, enz.
In een dergelijk gevormde hoorn kan de gecomprimeerde lucht
volkomen regelmatig over de gehele lengte van de hoorn uitzetten.
Hoe lager de tonen zijn, die men wil voortbrengen, hoe wijder de
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bekermond moet zijn en hoe langer de hoorn uitvalt; des tegeleidelijker vindt ten slotte de overgang van uit de beker in de luchtruimte
plaats. Aangezien de kromme lijnen in fig. 185 delen van een expo
nentiële kromme zijn (II -§ 1) spreekt men van een exponentiële hoorn.
Opmerking: Schrijft men y = 2X dan is dit een exponentiële vergelijking,
omdat x de exponent is. Neemt men b.v. achtereenvolgens x = 1, 2, 3 enz.,
dan vindt men voor y de waarden 2, 4, 8, 16 enz. en men ziet, dat elk volgend
getal 100% groter is dan het voorgaande.
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De geleidelijke overgang van het volume en dus de geleidelijke
afname van de drukvariaties wordt echter toch nog plotseling onder
broken als de golven vanuit de bekermond treden. Dit blijkt het meest
hinderlijk te zijn voor de lage tonen, die daarbij, als ze beneden een
zekere frequentie komen, geheel wegvallen. Men noemt dit de afsnijfrequentie. Hoe langer men de hoorn maakt, hoe wijder de beker
mond wordt en hoe lager de afsnijfrequentie wordt.
Bij de kegelvormige hoorn is eigenlijk geen sprake van een afsnij
frequentie; het is hier eenvoudig zo, dat hoe lager de tonen worden,
des te minder ze worden uitgestraald. Zou men een kegelvormige
hoorn maken met eenzelfde keel- en mondopening als bij een expo
nentiële hoorn en zou men dan wensen, dat de lage toon, die bij de
afsnijfrequentie van laatstgenoemde nog behoorlijk krachtig is, dan
zou de hoorn enige malen langer moeten zijn.
Om enig idee te krijgen van de hoornlengte bij exponentiële hoorns,
merken we op, dat om een afsnijfrequentie van 64 c/sec te verkrijgen,
de lengte van de hoorn ca. 3,80 m en de wijdte van de bekermond
ca. 1,80 m moet zijn.
Dergelijke grote hoorns zullen in het algemeen weinig toepassing
vinden. Men kan de lengte verminderen door b.v. de hoorn om te
buigen, zoals bij de blaasinstrumenten geschiedt, ofwel door andere
constructies toe te passen. Wat de versterking door deze hoorn betreft,
die, zoals we reeds zeiden, voor alle frequenties boven de afsnij
frequentie vrijwel even groot is, kunnen we nog opmerken, dat deze
bepaald is door de verhouding van het oppervlak van het membraan
en de keeldoorsnede. Is de eerste 10 maal zo groot als de tweede,
dan is bij benadering de versterking 10 voudig, wat doet denken aan
en ook wel vergeleken wordt met de werking van een transformator.
Wat de straling van de exponentiële hoornluidsprekers betreft, deze
is zo, dat, naarmate de toon hoger is, het stralingsdiagram een sterker
richteffect aangeeft.
Men heeft in de loop der jaren de hoornluidsprekers ook wel uitgerust
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met conusmembranen. In de laatste jaren is Philips er toe overgegaan
hoornluidsprekers met exponentiële hoorn en plat membraan aan de
markt te brengen onder de naam van membraanluidspreker (fig. 186a)
De hoorn heeft hierbij een
lengte van 1,27 m en een
bekerwijdte van 0,58 m. Zij
zijn bestemd voor spraak,
waarbij het gemis aan lage
tonen geen bezwaar is.
Het algemeen gebruik van
de conus heeft enige jaren ge
leden al geleid tot hoornluid
sprekers zonder compressiekamer, daar het conusopper
vlak reeds veel groter is dan
van een cirkelvormig platte
membraan. Het luidsprekersysteem is aangebracht in een
Philips hoornluidsprekers.
metalen pot, waarvoor een
a. Membraanluidspreker met exponen slechts flauw gebogen of co
tiële hoorn.
nische hoorn of trechter van
b. potluidspreker met geluidstrechter.
ca. 40 cm lengte is geplaatst.
Men duidt ze aan als potluidsprekers met trechter (fig. 186b).
Ten slotte moet in het algemeen nog worden opgemerkt, dat, hoewel
het richteffect der hoornluidsprekers in vele gevallen zeer nuttig is,
men deze noodzakelijkerwijze vaak ook moet aanvaarden, als een hoog
rendement gewenst wordt.
De hoorn of trechter by hoornluidsprekers heeft ten doel om het geluid te
versterken en daaraan richteffect te geven; dit laatste is altijd voor de Hoge
tonen het. grootst.
Om een grote geluidsversterking te verkrijgen, maakt men de ingangsdoorsnede van de hoorn (keel) kleiner dan het membraanoppervlak, waardoor*
een kleine ruimte boven het membraan ontstaat (compressiekamcr), waaruit
de lucht niet direct kan ontwyken en waardoor meer energie van het trilplaatje
op de lucht kan worden overgedragen (sterke belasting met of koppeling aan
het membraan).
De meest ideale hoornvorm om zoveel mogelijk alle frequenties evenveel te
versterken is die van de exponentiële hoorn; hierbij neemt de doorsnede steeds
met eenzelfde percentage toe.
In het lage toongebied houdt bij deze luidspreker de versterking plotseling
bij een zekere frequentie op (afsnijfrequentie), welke bepaald wordt door de
lengte van de hoorn; hoe langer de hoorn hoe lager de afsnijfrequentie.
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§ 75.

De conus als geluidsbron.

A. Moeilijkheden bij de conusconstructie.
Het membraan voor de electrodynamische en permanentdynamische
luidsprekers wordt gevormd door de uit geschept papier vervaardigde
conus, die ter verstijving voorzien is van een of meer rillen. Aan het
ondereinde is een cylindrisch kokertje met spoeltje bevestigd, dat evenals
de conus, zo licht mogelijk moet zijn en zich volkomen centrisch,
met zo min mogelijk wrijving, om de kern van de magneet moet
kunnen bewegen. Om deze beweging te verkrijgen is het ondereinde
van de conus aan een uit Philite gestampte veer bevestigd, die wel
een axiale, maar geen zijdelingse beweging toelaat en dus in de
centrering voorziet (fig. 163).
Het boveneinde van de conus is door een zeer soepele rand aan
een stevige platte rand bevestigd, welke dient voor bevestiging in de
kast of op het geluidsscherm.
Zoals reeds gezegd, brengl de conusvorm mee, dat men bij gering
gewicht een grote stijfheid verkrijgt (§ 73). Deze stijfheid moet zo
zijn, dat, onverschillig in welke frequentie de conus ook in trilling
wordt gebracht, deze in zijn geheel gaat trillen en in de conus zelf
geen trillingen ontstaan. Dit ideaal is moeilijk te bereiken en blijkt
alleen maar verwezenlijkt te kunnen worden bij de zeer lage frequenties,
of juister, als de conusafmetingen klein zijn t.o.v. de golflengte der
voortgebrachte trillingen. Bij de hogere frequenties ontstaan in het
membraan zelf radiaal verlopende trillingen, die op hun beurt de
geluidsweergave beïnvloeden. Bovendien moeten we bedenken, dat
zich in de luidsprekerconus een luchtkolom bevindt en deze heeft
een eigen-frequentie, zodat hierbij resonantie kan optreden, die dan
ook dikwijls in de frequentiekarakteristiek van de luidspreker (d.i. de
kromme, die de tri 11ingssterkte als functie van de frequentie aangeeft)
tot uitdrukking komt. Ook zullen gewoonlijk de conustrillingen in
zo’n karakteristiek wel terug te vinden zijn.
Er moet intussen heel veel zorg aan de conusconstructie worden
besteed om deze minder prettige verschijnselen weg te werken en
een conus te verkrijgen, die zowel de hoge als de lage tonen goed
kan weergeven.
En dan kunnen er bij lage frequenties nog bepaalde verwringingen
of verbuigingen in de conus optreden. Men bestrijdt deze door de
conus te voorzien van een of meer rillen. Ook wel geeft men de
conus een zodanige vorm, dat deze niet door een rechte lijn beschreven
kan worden (als een kegel); men geeft deze een kelkvorm, zodat het
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oppervlak niet afwikkelbaar is, d.w.z. in een plat vlak is neer te slaan
(7Vaiv/-membraan = niet afwikkelbaar membraan). Het ongewenste
doorbuigen heeft ten gevolge, dat er verzwakte gebieden en ten slotte
scheurtjes of scheuren ontstaan, waardoor het geluid vervormd en
ruw wordt, hetgeen zich natuurlijk het eerst bij de sterke passages
doet gevoelen.
B. Grootte van de conus in verband met het toongebied.
Het ideaal is, dat elke stroomverandering in het spoeltje, klein of
groot, gevolgd wordt door een volkomen evenredige verplaatsing van
de conus en dat de snelheid van de verandering, dus de frequentie,
daarop geen invloed heeft. Dit zou het geval zijn, als het gehele stelsel
(conus, spoelkokertje en spoeltje) zelf geen massa bezaten, want door
de massa ontstaat de traagheid. Het is door deze traagheid, dat het
gehele stelsel bij hoge frequenties de stroomverandering niet kan volgen.
Het is derhalve noodzakelijk steeds te streven naar een minimum
massa of gewicht. Daardoor wordt een grote gevoeligheid verkregen
(§67B).

Eigenlijk zit er wat tegenstrijdigs in, dat een conus zowel lage als
hoge tonen evengoed moet kunnen weergeven, want terwijl we voor
de lage tonen liefst een grote conus zouden wensen, is voor de hoge
tonen een kleine meer op zijn plaats.
Men heeft dit probleem dan ook wel zo opgelost, dat men twee
verschillende luidsprekers gebruikt, één voor het lage-tonengebied b.v.
50 tot 4500 c/sec en één voor het hoge-tonengebied b.v. van 3000
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Fig. 187
Frequentiekarakteristiek van een tweevoudige hoornluidspreker; de ene dient voor frequenties beneden 4000 c/sec.
en de andere voor frequenties daarboven.
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tot 12000 c/sec. Men kan dan voor het ene een grote en voor het
andere een kleine, zeer lichte conus gebruiken. Men heeft beide conussen
ook wel concentrisch geplaatst.
Van een dergelijke luidsprekercombinatie van groot vermogen, geven
we in fig. 187 de frequentiekarakteristiek, opgenomen in de as van
de luidspreker op een afstand van 153 cm. De luidspreker was uitgerust
met een hoorn van 122 cm lengte en met een vierkante mondopening
van 122 cm zijden.
Ook wel zoekt men de oplossing in het gebruik van twee luid
sprekers van verschillende soort (§ 67C en D).
Tengevolge van de buigzaamheid van het conusoppervlak kunnen hierin bij
frequenties in het hoge tonengebied radiale trillingen optreden, die enige ver
vorming; van de frequentiekarakteristiek meebrengen.
Bovendien wordt de frequentiekarakteristiek beïnvloed door de resonantie
ontstaande door de cigen-frequentie van de luchtkolom in de conus.
Bij lage frequenties kunnen in de conus, als geen tegenmaatregelen zijn ge
nomen, verwringingen voorkomen, welke gemakkelijk aanleiding geven tot be
schadiging van de conus, waardoor geluidsvervorming kan optreden.
Aangezien voor hoge tonen een zeer lichte, kleine conus en voor lage tonen een
grote conus gewenst is, is het voor den constructeur de moeilijkheid om met
één conus een compromis te vinden, waardoor zowel hoge als lage tonen nog
goed en zo mogelijk over het gehele frequentiegebied van 50 tot 10.000 c/sec
oven sterk worden weergegeven.
Men kan aan deze moeilijkheid ontkomen door voor het hoge- en lage- tonen
gebied een afzonderlijke luidspreker te gebruiken.

§ 76.

Impedantie van een permanentdynamisclie luidspreker.

Aangezien de permanentdynamische luidspreker de meest gebruikelijke
is, willen we ook de electrische eigenschappen hiervan in onze
. beschouwing betrekken.
Het spreekt van zelf, dat het spoeltje een ohmse- en een inductieve
weerstand bezit. Was het in rust, dan was daarmede alles gezegd en
men zou voor iedere frequentie, als men R en L kende, de impedantie
kunnen berekenen.
Dit laatste is echter bij de Philips luidsprekers niet nodig, daar
men hierbij door een kunstgreep de invloed van de zelfinductie beneden
ca. 10 000 c/sec bijna tot nul heeft gereduceerd, zodat de impedantie
slechts weinig oploopt met de frequentie. Men heeft dit bereikt door
aan de binnen- en buitenzijde van de luchtspleet een koperen ring
aan te brengen. Zoals we in I - § 21 zagen, zal een stroomverandering
in een draad een verandering van het magnetisch veld van de stroom
geven en daardoor ontstaat de zelfinductie. Omringt men de geleider
met ijzer, dan zal er een veel krachtigere veldverandering en dus ook
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een sterkere e.m.k. van zelfinductie ontstaan. Gesteld nu, dat we de
geleider eerst zouden omringen met een koperen buis, zodat deze
zich tussen geleider en ijzer bevindt; dan zal de stroom verandering
een krachtlijnenverandering doen ontstaan; maar ogenblikkelijk ontstaan
in de buiswand wervelstromen, die volgens de Wet van Lenz (I § 18) het ontstaan van de stroomverandering tegenwerken. Daardoor
zullen lang niet die sterke krachtlijnenveranderingen optreden, dan zonder
de buis, met het gevolg, dat de zelfinductie sterk onderdrukt wordt.
Het hier beschreven geval komt overeen met de toestand, waarin
het spoeltje verkeert, dat zich beweegt tussen twee koperen busjes in
de luchtspleet.
Al kunnen we nu L bijna verwaarlozen, er is een andere factor,
waarmee we rekening hebben te houden, n.1. met het feit, dat het
spoeltje zich beweegt in een krachtig magnetisch veld, zodat in het
eerste e.m.k.-en worden opgewekt.
De trillingen van het spoeltje worden, wat de frequentie betreft,
alleen door de toegevoerde wisselstroom bepaald. Wat de amplitude
aangaat, deze is afhankelijk van verschillende omstandigheden. Ten
eerste -is daar de belasting, die ontstaat door de opwekking der lucht
trillingen. Hoe moeilijker de luchtverplaatsingen zich van het membraan
of de conus een uitweg kunnen banen, hoe groter de belasting, zodat
de belasting of de koppeling of, zoals men ook wel zegt, de stralingsweerstand bij de hoornluidsprekers altijd groter is dan bij een luid
spreker op geluidsscherm of in kast; bij een luidspreker met compressiekamer is deze het grootst. Maar ook, als de geluidstrillingen door
de wanden van het vertrek worden teruggekaatst, wordteen belasting
gevormd, want de gereflecteerde golven bereiken ook de conus en
werken daarop terug; echter is deze invloed maar zeer klein. In de .
tweede plaats heeft men rekening te houden met de belasting, die al
door conus en spoellichaam zelf gevormd worden; zij veroorzaken
een zekere traagheid, die vooral bij de hogere frequenties zeer veel
gewicht in de schaal legt. En ten derde zijn daar nog de resonantiefrequenties van de lucht in de conus en de eigen-frequentie van het
gehele stelsel.
Wordt plotseling de belasting groter, dan zullen conus en spoeltje
een kleinere amplitude krijgen; dan neemt de opgewekte e.m.k. in
het spoeltje af, waardoor de stroomsterkte stijgt, zodat toch de voor
de belasting nodige energie ter beschikking komt.
Uit het voorgaande volgt ook, dat het onderscheid moet maken of
een luidspreker zonder reflecties kan uitstralen dan wel of deze in
een gewone huiskamer is geplaatst; in het laatste geval moet de toege-
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voerde energie in grootte iets afwijken van die in ’t eerste geval (§68B).
De eigen-frequentie van het stelsel brengt mee, dat bij het toevoeren
van trillingen van die frequentie, de invloed der traagheid geheel
schijnt weg te vallen, zodat het stelsel nu ineens een veel grotere
amplitude krijgt; de opgewekte e.m.k. neemt toe en de stroomsterkte
behoeft slechts klein te zijn, hetgeen wijst op éen grote impedantie.
Acoustisch kan dit gepaard gaan met het ontstaan van een sterke
toon, die dan aanleiding geeft tot een „boem”geluid. Deze eigenfrequentie ligt gewoonlijk in de buurt van 100 c/sec. Daar het publiek
in het algemeen zeer gesteld is op lage tonen, zal de constructeur
niet trachten dit resonantie-effect geheel weg te nemen, maar het
zoveel mogelijk naar de laagste tonen te verplaatsen en over een
breed toongebied te verspreiden, zodat het ook niet zo uitgesproken
bij een zeer nauw begrensd frequentiegebiedje optreedt.
Te meer zal men trachten gebruik te maken van de lage resonanties,
omdat bij luidsprekerscherm en -kast vaak al te veel van de lage
tonen verloren gaat (§ 70).
Om de electrische eigenschappen van de luidspreker weer te geven,
maakt men vaak gebruik van een impedantie-frequentiekarakteristiek,
kortweg impedantiekarakteristiek genoemd (fig. 188). Zo’n kromme
wordt verkregen door aan een spoeltje een trilling van b.v. 1 V span
ning en met opklimmende frequentie toe te voeren. Men meet daarbij
de stroomsterkte en berekent de impedantie. De impedantie bedraagt
in fig. 188 bij frequenties van ca. 30 tot ca. 60 c/sec en van ca. 120
tot ca. 700 c/sec minder dan 5 ohm (kromme A) om daarna bij ca.
kSl
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Fig. 188
Impedantiekarakteristiek van Philips luidsprekers.
A. van een gangbare permanentdynamische
B. van een vroegere electromagnetische.
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10000 c/sec tot 20 ohm te stijgen. In het gebied van ca. 60 c/sec tot
120 xl treedt een piek op; deze is een gevolg van de grote e.m.k.
van zelfinductie, die bij de eigen-frequentie optreedt. Gewoonlijk wordt
de impedantie bij 1000 c/sec opgegeven; deze bedraagt hier 6 ohm.
Ter vergelijking hebben we door kromme B de impedantiekarakterïstiek van een vroegere electromagnetische luidspreker weergegeven,
waarvan de verticale schaalwaarden in kilo-ohm zijn af te lezen. Deze
luidspreker heeft bij de laagste tonen een impedantie van ruim 1000
ohm. Bij 1000 c/sec bedraagt deze 9000 ohm.
Met spoeltje van de elect.ro- en permanentdynamische luidspreker met een
gegeven magneetveld vraagt een electrisch vermogen, waarvan de grootte
bepaald wordt door de belastingen, die voortspruiten uit:
a. het. ontstaan der luchtgolven,
b. door het vertrek teruggekaatste luchtgolven,
c. het gewicht van het gehele trillende systeem.
De impedantie van het spoeltje wordt, behalve door de ohmsc weerstand
en de zelfinductie hiervan, bepaald door de in het spoeltje door de beweging
opgewekte e.m.k.
Als gevolg van de eigen-frequentie van de conus treden bij die frequentie
sterke trillingen op en daardoor grote tegenspaimingen ien isleclit.s kleine
stroompjes, zodat dus de impedantie groot moet zijn.
Bij de impedantiekarakteristiek demonstreert zich dit door een piek, welke
men liefst zoveel mogelyk naar het gebied der laagste frequenties (beneden
100 c/sec) verplaatst, om daardoor het. effect der acoustische kortsluiting voor
de lage tonen wat te verminderen.
‘De impedantie van een luidspreker wordt, in de regel bij 1000 e/sec opgegeven.

§ 77.

Vermogen en rendement van luidsprekers.

A. Toegevoerd vermogen.
Het vermogen, dat een luidspreker ontvangt, wordt bepaald door
het product R. I-, waarin R de ohmse weerstand van en /destroomsterkte in het spoeltje voorstelt. Bedraagt de impedantie 5 xl en is de
stroomsterkte bij normale belasting 0,9 A, dan is het vermogen 5 X
0,92 = 4,05 W. Het is de gewoonte om de grootte van de luid
spreker aan te geven naar het toegevoerde vermogen en zo wordt
dus gesproken van een 6 W of een 10 W luidspreker enz. Meer
nauwkeurig verstaat men hieronder, dat bij dit vermogen: a. de weer
gave otivervormd is, b. geen te grote verwarming optreedt en c. een
behoorlijke levensduur wordt bereikt.
B. Uitgestraald vermogen.
Het als geluidsgolven uitgestraalde vermogen is in den regel maar
een klein percentage van het toegevoerde, althans bij de gebruikelijke
luidsprekers zonder hoorn. Er bestaan een paar methoden om het
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uitgestraalde vermogen te bepalen. Een hiervan is, dat men eerst meet
hoe groot het opgenomen vermogen bij de normaal werkende luid
spreker is om daarna bij vastgezet spoeltje de meting te herhalen.
Het verschil van beide metingen geeft, als we zouden afzien van de
optredende mechanische verliezen, het uitgestraalde vermogen weer.
Aangezien het verschil maar zeer klein is en men genoemde verliezen
niet kent, kan deze meting nooit nauwkeurig zijn.
Daarom zal men gewoonlijk vervallen in een meer gecompliceerde
methode; deze bestaat hierin, dat men de luidspreker opstelt in een
kamer met sterk reflecterende wanden, een z.g. „harde” kamer. De
sterke terugkaatsing der golven maakt nu, dat in deze kamer, ondanks
de min of meer gerichte straling door de luidspreker, de geluids
sterkte in het vertrek overal practisch even groot is. Maar, omdat er
toch hier en daar buiken en knopen optreden, moet men b.v. de
luidspreker om een verticale as laten draaien of de frequentie van de
toon geleidelijk veranderen (huiltoon) of wel beide methoden tegelijk
toepassen. Zo meet men de gemiddelde trillingssterkte in de ruimte,
waarna berekening van het vermogen volgt.
Kent men nu het volume van de kamer
en de nagalmtijd T
(d.i. de tijd, die verloopt tussen het tijdstip, dat een door een geluids
bron voortgebracht geluid eindigde en het tijdstip, dat de trilling nog
een millioenste van zijn oorspronkelijke sterkte heeft (§81C) dan is
het uitgestraalde vermogen te bepalen door:
Egem • V
Uitgestraald vermogen: Nuit = 0,072 T • ‘ . .( 12)
Hierin stelt Egem de gemeten gemiddelde trillingssterkte voor. Dat
het vermogen evenredig met Egem en V moet zijn ligt wel voor
de hand. Het vermogen is omgekeerd evenredig met de nagalmtijd;
hoe groter toch de nagalmtijd is, hoe langer het geluid blijft bestaan
en hoe geringer de hoeveelheid nieuw toegevoerde straling behoeft
te zijn om dezelfde geluidssterkte te behouden.
Men kan ook geheel langs wiskundige weg het uitgestraalde vermogen
berekenen, als men maar nauwkeurig het stralingsdiagram kent.
C. Rendement.
Het rendement van luidsprekers wordt bepaald door:
uitgestraald vermogen
Rendement = toegevoerd vermogen
Het varieert bij luidsprekers op scherm of in kast tussen ca. 1 en
4 % en kan bij zulke met exponentiële hoorns wel 40 % bedragen.
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Opmerking: Bg rendemëntsberekening vindt men, dat het rendement voor alle
frequenties niet even hoog is. Gewoonlijk gaat men uit van de bepaling bij
trillingen van 400 c/sec, doch voor trillingen van andere frequenties vindt men
vaak een veel kleiner rendement. Dat men toch 400 c/sec aanhoudt ligt
wel daarin, dat de frequentiekarakteristiek in dit gebied gewoonlijk ongeveer
evenwijdig aan de horizontale as loopt en dat deze toon juist in het gebied
van de grootste gevoeligheid van ons gehoor ligt.
Het vermogen van luidsprekers wordt aangegeven door het vermogen, dat
deze toegevoerd krijgen bij een frequentie van 400 c/sec en onder voorwaarde,
dat bet. verkregen maximale geluid geen grotere vervorming bezit clan 10%.
Onder het rendement van een luidspreker verstaan we de verhouding van
de door deze uitgestraalde energie en de door de eindbuis toegevoercle energie,
welke bepaald wordt by een frequentie van 400 c/sec.

§ 78. Aansluiting en aanpassing van luidsprekers.
A. Gunstigste belastingsfeerstand der eindbuis.
Als een luidspreker een goede weergave zal geven, komt het niet
alleen aan op de luidsprekerkwaliteit maar ook moet gelet.worden
op de aanpassing van de luidspreker aan de eindbuis, zoals reeds in
I - § 87B werd opgemerkt. Wat daarbij een rol speelt is, de verhouding
van de inwendige weerstand van de buis en de weerstand van de
luidspreker. De eerste is practisch wel constant en zo kan men zeggen,
dat de eindpenthode EL3 een inwendige weerstand van 50 000 sl en
de eindtriode ADI een inwendige weerstand van 670 sl heeft. Zoals
we in Deel II (§ 45) zagen, moet voor een goede aanpassing de
anodeweerstand van de EL3 7000 sl en die van de ADI 2300 sl
bedragen. Dit is de gunstigste belastingsfeerstand van de buis, omdat
men daarbij een groot vermogen met niet al te grote vervorming der
trillingen uit de buis kart halen.
Wat de impedantie der luidsprekers betreft, deze is lang niet altijd
constant, zoals we uit fig. 188 zagen. Als men opgeeft, dat de electromagnetische luidspreker een impedantie heeft van b.v. 9000 _o_ en de
electrodynamische een van 5 -n., dan zijn dit waarden, die strikt genomen
voor een beperkt frequentiegebied gelden, maar als we eens de impe
dantie van beide typen vergelijken, dan valt het toch wel op, dat de
schommelingen bij de electromagnetische luidspreker veel groter zijn
dan die bij de electrodynamische.
B. De electromagnetische luidspreker.
In de begintijd van de radio-omroep was het de gewoonte de toen
algemeen gebruikelijke electromagnetische luidspreker direct in de
anodekring van de eindbuis op te nemen (zie Deel I en fig. 189a).
yHet vraagstuk der aanpassing was toen nog niet zo zeer naar voren
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gedrongen als in latere jaren. Uit de aard der zaak was deze toen
lang niet ideaal en ongetwijfeld was de penthode te prefereren boven
de triode, omdat voldaan werd aan de
eis, dat de inwendige weerstand groot
was t.o.v. de impedantie van de luid
spreker.
Zien we van deze aanpassing af, dan
was
er nog een ander bezwaar, n.1. dat
+
de anodegelijkstroom ook door het luidsprekerspoeltje ging, waardoor dit bij
het besproken type (§ 67A) er toe leidde,
dat het ankertje uit de door de veer be
paalde evenwichtstand werd getrokken,
wat de weergave niet ten goede kwam.
b
+
Men heeft dit bezwaar wel ondervangen
door in serie met de luidspreker een
Fig. 189
Vroegere aansluiting van een condensator van ca. 4 ,«F en parallel aan
electromagnetische luidspreker het geheel een smoorspoel van ca. 30
a. directe verbinding,
H te plaatsen (fig. 189). De gelijkstroom
b. gelijkstroomvrije verbinding
vloeide
dan door de smoorspoel, terwijl
van de luidspreker.
deze door de condensator C voor de luid
spreker werd geblokkeerd. Hoe goed de
smoorspoel ook geconstrueerd mocht
zijn, toch was niet te verhinderen, dat
een deel der allerlaagste tonen ook door
deze ging, wat ten koste van het geluid
ging. Beide schakelingen hadden het be
zwaar, dat de aansluitklemmen van de
Fig. 190
De gebruikelijke aansluiting luidspreker spanning t.o.v. aarde voer
van de ‘permanentdynamische den, wat uit veiligheidsoverwegingen niet
luidspreker.
toelaatbaar was. Nu kon men ter weers
zijde van de luidspreker wel een condensator aanbrengen, doch daar
mede was het euvel toch niet voldoende opgeheven.
Daartoe was nodig, dat men een transformator (uitgangs- of aanpassingstransformator) tussen eindbuis en luidspreker plaatste, zoals
fig. 190 aangeeft.
C. De permanentdynamische luidspreker.
De permanentdynamische luidsprekers zijn altijd, als gevolg van de
zeer lage spoelweerstand, door middel van een transformator op de
eindbuis aangesloten (fig. 190). Men kan daardoor een goede aanpassing
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verkrijgen en maakt bovendien de luidspreker vrij van gelijkspanning,
terwijl de wisselspanningen zo laag zijn, dat deze nooit hinderlijk
kunnen zijn uit veiligheidsoverwegingen.
Nemen we aan, dat de luidsprekerimpedantie 5 tl is en dat deze
moet worden aangesloten op een EL3, waarvan de aanpassingsweerstand Ra = 7 000 tl moet zijn. Eigenlijk komt het er nu op aan,
dat de primaire wikkeling deze weerstand of impedantie moet bezitten.
Men vindt dan de windingsverhouding n van de transformator zeer
eenvoudig door deze te berekenen door:
Windingsverhouding: n — l/*L1 R hp.

( 13)

Dit levert op: « = )'7 000 : 5 = ï' 1400 = 37.
We hebben dus een transformator nodig, die primair 37 maal zoveel
windingen heeft als de secundaire.
Deze berekening is gebaseerd op het volgende: is de transformatieverhouding n : 1, dan moet de spanning op de primaire wikkeling n
maal zo groot zijn en de stroomsterkte n maal zo klein; dan moet
de impedantie (spanning: stroomsterkte) n2 maal zo groot zijn als van
de luidspreker. Is dus de impedantie van de luidspreker Z/ en is die
van de primaire wikkeling Zp, dan is
— n2 X Zi. Daaruit volgt
n2 = Zp : Z/ of n — i Zp : Z/.
De bovenstaande berekening is gebaseerd op de overdracht van
de grootste energie, die niet altijd de grootste vervormingsvrijheid
geeft. Beoogt men dit — en dit is vrijwel regel — dan zal de verhouding
wat anders uitvallen.
D. Electrostatische luidspreker.
Deze kan uit de aard der zaak nooit direct in de anodekring worden
opgenomen. Er zijn typen, waarbij men met een smoorspoel parallel
aan de luidspreker volstaat, als in fig. 189b, doch zonderde condensator.
Bij het in § 67C behandelde type is een uitgangstransformator onver
mijdelijk; deze moet in zoverre aangepast zijn, dat ook voldoend hoge
spanningen op de luidspreker komen.
E. De kristalluidspreker.
Deze kan evenmin direct in de anodekring worden geplaatst en
heeft in de eerste plaats een aanpassingstransformator nodig, die de
juiste wisselspanningen op de kristalplaatjes brengt; bovendien is nog
een filter nodig om een goede aanpassing bij de verschillende frequenties
te verkrijgen (als bij kristalopnemer
§91).
:
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Electro- en permanentdynamische luidsprekers worden steeds door middel
van een uitgangstransformator aan de eindbuis van de ontvanger of versterker
aangesloten.
.Ue windïngsverhouding van de transformator wordt bepaald door de wortel
uit liet quotiënt van anodeweerstand en iuidsprekerimpedantie.

§ 79. Aansluiting van meerdere luidsprekers.
A. Inleiding.
Het komt vaak voor, dat men, behalve de toestelluidspreker, graag
nog een tweede of een derde luidspreker zou willen gebruiken. In
het algemeen kan men dit doen mits het luidsprekers zijn, die ongeveer
een gelijke impedantie bezitten als de toestelluidsprekers, dat steeds
electrodynamische zijn en dus een lage weerstand bezitten (lage ohmsluidsprekers).
Natuurlijk kan men dit nooit geheel ongestraft doen, daar hierbij
de goede aanpassing verloren gaat. In de eerste plaats geeft elk der
luidsprekers een kleinere geluidssterkte, maar bovendien bestaat een
grotere kans op vervorming. Vroeger heeft men de tweede luidspreker
wel op de primaire wikkeling van de transformator aangesloten, doch
met het oog op de aanpassing isghet toch nog [beter deze op de
secundaire zijde aan te sluiten.
Zou men een goede oplossing wensen, dan zou men de transfor
mator door een andere moeten vervangen, die de juiste aanpassing
op de 2 of 3 luidsprekers (meer is gewoonlijk niet aan te bevelen)
geeft, mits deze dan ook definitief aangesloten blijven.
Het aanbrengen 'van een tweede transformator naast de eerste is
in de eerste plaats duurder en in de tweede plaats geeft dit geen
bevredigende aanpassing.
B. Uitschakeltare luidsprekers.
Meer dan eens wenst men, dat de toestelluidspreker uitschakelbaar
is en dat in plaats daarvan een andere luidspreker wordt ingeschakeld.
Dit lijkt wel heel verleidelijk en men vindt het vaak heel gewoon
deze öf in de primaire öf in de secundaire zijde van de transformator
te plaatsen; dit mag echter zonder meer beslist niet gebeuren.
Zou men een schakelaartje aan de primaire zijde plaatsen, dan
wordt daarmee, als ten minste niet de tweede luidsprekertransformator
wordt ingeschakeld, de anodeleiding onderbroken. Dit heeft ten gevolge,
dat het schermrooster nu als anode gaat werken en veel te sterk
belast wordt, zodat beschadiging van de buis het gevolg is.
Plaatst men het schakelaartje in de secundaire zijde en zorgt men
er nu ook niet voor, dat de tweede luidspreker gedwongen ingeschakeld
Radio-ontvangst III 17
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wordt, dan betekent dit, dat de transformator onbelast is. De trans
formator vraagt dan practisch geen wisselstroomenergie (de impedantie
is namelijk zeer hoog), de wisselspanningen lopen zeer hoog op en
dat kan leiden tot doorslaan van de transformator en van de daarop
parallel geschakelde condensator of
°
zelfs van de buis. Deze kansen ont
loopt men liefst.
De beste oplossing is, om een
o
o
schakelaar
zo aan te brengen, dat öf
o
R
de toestelluidspreker öf een weerstand
qS}o
L
R van 10 tot 30 n. wordt ingescha
keld (fig. 191).
-5Bij de duurdere apparaten wordt
Fig. 191
Uitschakeling van luidspreker
dit middel doorgaans toegepast.
Om een luidspreker van een ont
Natuurlijk kan men, inplaats van de
vanger veilig te kunnen uitscha
weerstand,
ook een luidspreker nemen,
kelen, is het nodig dat men dan
doch
die
moet
dan vast — d.i. niet
door een omschakelaar een weer
met
een
losse
steker
— aan het toestand van 10 tot 30 Ohm
inschakelt.
stel verbonden zijn, zodat altijd öf de
ene, öf de andere luidspreker is ingeschakeld.

x

C. De electro magnetische luidspreker.
Het komt soms voor, dat men op de uitgang van een radio-ontvanger,
die berekend is op de aansluiting van een extra permanentdynamische,
een electromagnetische
€lectromag. Lsp
wil
aansluiten. De proef
Perm.dyn Lsp
1
X
i
op de som leert direct,
j»
o
: l.)
dat dit geen resultaat
8
heeft, omdat de impe
j
"1_
dantie van deze laatste
if-fJ '
veel te hoog is. Men zal
daarom een tweede aanFig. 192
passingstransformator
Een electromagnetische luidspreker Lx aangeslo
moeten gebruiken, (fig.
ten op een uitgangstransformator voor permanent-dynamische luidspreker L van een
192); hiervan is de winradio-ontvanger.
dingsverhouding aldus
te berekenen. Is de impedantie van de luidspreker 9000 -n, dan is n
= V 9000 : 5 = 42, m.a.w. de secundaire wikkeling moet 42 maal
zoveel windingen bezitten als de primaire.

r

In het algemeen is het niet aan te bevelen meerdere luidsprekers op een
ontvanger aan te sluiten.
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Intlien zulks geschiedt, moeten deze op de secundaire zijde van do transfor
mator worden aangesloten.
De toestelluidspreker mag alleen uitgeschakeld kunnen worden, als daar
voor gelijktijdig een andere luidspreker of een gelijkwaardige weerstand wordt
ingeschakeld.
Electromagnetische luidsprekers zijn alleen via een tweede aanpassingstransformator aan de reserve luidsprekeraansluiting van een radiotoestel te ver
binden, waarbij de windingsverhouding op overeenkomstige wyze, Joch in
omgekeerde richting, als in § 78 wordt bepaald.

§ 80.

i^igenschappen van geluidsgolven.

A. Inleiding.
Als we ons de vraag voorleggen, hoe „groot” moet de luidspreker
of moeten meerdere luidsprekers zijn en welk uitgangsvermogen moet
de eindversterker ter beschikking stellen, dan zou men zich voor de
beantwoording hiervan kunnen behelpen met enige grafieken, waaruit
men b.v. het laatste direct kan aflezen.
Al kan het nu hier niet onze bedoeling zijn een volledige beschouwing
te geven over dit uitgebreide onderwerp; toch willen we de- hoofd
principes, die daaraan ten grondslag liggen, beschouwen. Daartoe
willen we eerst onze kennis van de eigenschappen der geluidsgolven,
waarvan we in § 68 reeds iets zeiden, nog wat uitbreiden.
B. Voortplanting,
De snelheid, waarmee de geluidsgolven zich voortplanten, is voor
alle golven even groot, n.l. in de lucht ca. 330 m/sec bij 0° C; bij
temperaturen tot ca. 20° (onder en boven 0° C) is zij bij benadering
te bepalen door v = 330 + 0,6 t (m/sec), waarin t de temperatuur voor
stelt; zij is dus bij 20° C 342 m/sec.
Het blijkt, dat, naarmate de golven korter zijn, ze bij de voort
planting meer in sterkte afnemen dan de lange, zodat dus de hoge
tonen meer verzwakken dan de lage. Dit is een gevolg van de grotere
absorptie in de lucht.
C. Absorptie bij terugkaatsing.
Valt een lichtstraal op een ondoorzichtig vlak, dan wordt deze
daardoor deels teruggekaatst, deels geabsorbeerd; juister is het te
zeggen, dat een deel der energie gereflecteerd en het andere deel
geabsorbeerd wordt. Een wit vlak reflecteert veel en absorbeert weinig;
bij een zwart vlak is het juist omgekeerd.
Valt een geluidsgolf op een vlak, dan wordt ook een deel der
energie gereflecteerd en een ander deel geabsorbeerd. Hoe harder de
wand is, hoe groter het gereflecteerde en hoe kleiner het geabsor-
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beerde deel is. Of de wand glad of mat is, doet niets ter zake, evenmin
als de kleur van invloed is.
Is de wand zacht, d.w.z. poreus, dan dringen de golven er dieper
in en wordt een groter deel der energie geabsorbeerd. Hoe langer
de golven zijn, hoe groter de poriën en openingen en hoe dikker de
wanden moeten zijn om een grote absorptie te verkrijgen (§ 68;
zachte kamer).
Vergelijken we nu een gewone wand en een absorberende wand
in hun gedrag t.o.v. de absorptie bij verschillende golflengten, dan
blijkt dit zeer verschillend te
%
zijn. Zo geeft A in fig. 193
de absorptie aan voor een
gewone en B van een sterk
absorberende wand; merk
«5
waardig is, dat A juist een
!
grote absorptiefactor aanwijst
tussen 150 en 300 c/sec, welke
veel groter is dan voor de
100
' 200
500
1000
2000
5000
absorberende wand. Dit komt
Frequentie (c/sec)
doordat de gewone wand in
Fig. 193
Absorptie van wanden bij verschillende het algemeen niet-trillingsvrij
frequenties.
is en er een eigen-frequentie
A. door een niet-trillingsvrije wand (eigen- op na houdt. Bij deze eigenfrequentie ca. 230 c/sec).
frequentie treedt resonantie op
B. door een sterk absorberende wand.
en wordt juist een groot deel
der energie opgenomen, dat deels aan inwendige wrijving verloren
gaat om de wand te doen trillen en er wordt weinig teruggekaatst.
Bij de steeds hoger wordende frequenties neemt de absorptie af. Bij
de absorberende wand zien we volgens B een met de frequentie
steeds toenemende absorptie.
D. Reflectie.
Lichtstralen worden door een spiegel volgens de wet van terug
kaatsing (d.i. de hoek, die de teruggekaatste straal maakt met de
loodlijn op de spiegel, is even groot als de hoek, welke deze maakt
met de opvallende straal), teruggekaatst (§4; regelmatige reflectie).
Vallen de stralen op een ruw of mat oppervlak, dan worden ze
verstrooid teruggekaatst (diffuse reflectie).
Beide vormen van terugkaatsing doen zich ook bij de geluidsgolven
voor. Vallen geluidsgolven op een hard, effen oppervlak, dan treedt
regelmatige reflectie op en zo kan J-men dus bepalen hoe de wegen
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der geluidsstralen zijn, uitgaande van een spreker in een zaal, als deze
golven tegen een der wanden of het plafond worden teruggekaatst.
Om bij liet licht een lichtbundel te verkrijgen, maakt men gebruik
van een holle, meestal parabolische spiegel. Bij het geluid moet men
hetzelfde middel toepassen. Alleen moet de reflector nu veel grotere
afmetingen bezitten, als gevolg van de grotere golflengten der geluids
golven (lichtgolven van 0,38 /1 tot 0,76 ju — zie § 4 — en geluidsgolven
2 cm tot 20 m, resp. bij ca. 16 000 en 16 c/sec).
Om dezelfde reden zullen geluidsgolven zich niets van de matheid
van een oppervlak aantrekken. Eerst dan, als de oneffenheden van
de wand zo groot zijn, dat daardoor verdiepingen en verhogingen
ontstaan, die van de grootte-orde zijn van de golflengten, zal er diffusie
der geluidsgolven optreden. Naarmate de golven langer zijn, moeten
wanden en plafond van grotere verdiepingen of verhogingen worden
voorzien, wil men een goede diffusie bereiken (tonen van 50, 500 en
5000 c/sec hebben golflengten van resp. ca. 7 m. 70 cm en 7 cm).
Voor de hoge tonen is het betrekkelijk gemakkelijker de gewenste
diffusie te bereiken dan voor de lage.
In een concertzaal zal men natuurlijk zowel op de diffusie van de
hoge als lage tonen moeten rekenen. In dit opzicht is het de moeite
waard eens te letten op de plafond- en wanduitvoering in de zaal
van het Concertgebouw te Amsterdam, dat bekend staat om zijn goede
acoustiek en waarvan pas weer getuigd werd in Preludeum (Febr. 1947),
waarin het optreden van het orkest in verschillende plaatsen buiten
ons land wordt besproken en vermeld wordt: „In dit verband mag
wel eens gereleveerd, dat we op al onze reizen niet in één zaal
gespeeld hebben, die de vergelijking met onze eigen zaal kon door
staan”. Een getuigenis, die ons niet verrast, maar die we hier toch
gaarne nog even vermelden.
E. Echo en nagalni.
Ieder kent het verschijnsel, dat, als men ergens buiten een geluid
voortbrengt, men even daarna weer hetzelfde geluid te horen krijgt,
doordat het teruggekaatst werd. Men noemt dit de echo of weerklank.
We willen dit verschijnsel even nader bekijken. Veronderstellen we,
dat de geluidssnelheid 340 m/sec is, dat we ons op 170 m afstand
van een muur bevinden, zonder hindernissen daartussen. Gesteld nu,
dat we een letter of een lettergreep, welke 0,2 sec aanhoudt, vóórt
brengen, dan zal het begin van de uitroep na 0,5 sec de wand ontmoeten,
wordt daar teruggekaatst en zal ons 0,5 sec later weer bereiken,
m.a.w. we horen het begin van de echo juist 1 sec later en dus ook de
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gehele echo. We kunnen het nu zo voorstellen, dat geluid en echo
met een tijdsverschil van 1 sec elkaar nalopen.
We zullen nu de voortgebrachte trilling voorstellen door een recht
hoekje (fig. 194a), dat we het trillingssterktebeeld. zullen noemen. Dat
van de echo, het echobeeld, is door de absorptie zwakker. We kunnen
het zo voorstellen, dat het echobeeld het trillingssterktebeeld achterna
loopt met een tijds
Geluld
verschil
van 1 sec
Echo
3
a = 170m
(echotijd).
0,8
0,4 1,0
, o sec0,6
We plaatsen ons
nu
op 85 ni van
Echo
b
22
de muur en nu zal
a = 85m
0,4
0J5 sec
l
/ de echo 0,5 sec
v =340 m/sec
later ontvangen
_ — Echo
A2
worden en er was
a = 42,5m
nog 0,3 sec ruimte
0,4 sec
tussen het einde van
—Echo
trillingsbeeld en het
d
lü ^1,25m
begin van het echo
sec
beeld (fig. 194b),
zodat beide duide
Fig. 194
lijk gescheiden ge
Geluid en echo.
hoord worden.
Naarmate de wandafstand kleiner wordt, wordt de
echotijd steeds kleiner. Ten slotte gaat de echo over
Maken we de af
in een nagalmf waarvan e vrijwel het grensgeval
stand nu 42,5 m,
voorstelt.
dan wordt de echo
tijd 0,25 sec (fig. 194c) en beide worden nog gescheiden gehoord.
Verkleinen we de afstand tot 21,25 m, dan is de echotijd slechts 0,125
sec (fig. 194d), zodat beide geluiden elkaar deels overlappen; toch
bemerken we nog, dat er een echo is. Bij 10,6 m is de echotijd tot
ruim 0,06 sec (fig. 194e) teruggebracht en daarmee hebben we vrij
wel de grens bereikt, waarop we geluid en echo niet meer kunnen
scheiden. Ze vloeien in elkaar. Alleen bemerken we, dat, als de uitroep
is beëindigd, die toch nog even aanhoudt of nagalmt. De echo gaat
dus over in een nagalm.
In een niet of slechts weinig gestoffeerd vertrek is de nagalm goed
merkbaar; bij stoffering is de absorptie door wandbekleding en meubelen
zo groot, dat men deze dikwijls niet bemerkt. In kerken en andere
grote gebouwen en zalen is de nagalm sterk. Een eenvoudig middel
om iets omtrent de duur van de nagalm te weten te komen is, dat
men even in de handen klapt en hiervan de nagalm beluistert.
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Hoge tonen ondervinden bij de voortplanting In de lucht, grotere absorptie
dan lage.
Ook bij reflectie tegen wanden worden de hoge tonen het sterkst geabsorbeerd.
Effen wanden kaatsen de geluidsgolven regelmatig terug.
Een wand met gebroken oppervlak zal de geluidsgolven diffuus verspreiden
en wel des te beter-\ naarmate de brekende vlakken afmetingen hebben, welke
van gelijke grootte-orde zijn als de geluidsgolven.
Echo is het verschijnsel dat een teruggekaatste golf een geluidsbeeld geeft,
hetwelk zoveel later dan de voortgebrachte golf wordt verwekt, dat de beide
beelden zijn te scheiden (echotyd groter dan ca. 0.06 sec).
Indien de door primaire en teruggekaatste golf geluidsbeelden geven, die niet
meer van elkaar te scheiden zijn, spreekt men van nagalm (echotijd kleiner
dan ca. u,ut> sec;.

§ 81.

Triilingssterktebeeld, geluklssterktebeeld en nagalmtijd.

A. Trillingssterktebeeld.
We willen nog eens nagaan, welke invloed de nagalm op het trillingssterktebeeld heeft.
Gesteld, dat een voortgebrachte geluidstrilling van inzet tot einde
even sterk was; deze bereikt dan het oor ook zo en kan door een
rechthoekje ABCD (fig. 195a) worden voorgesteld. Wordt deze trilling
■f

1h

B

Direct

\

C

Indirect
(nagalm)
ƒ? Jervgkaatsing

•I
s

:
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I
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a
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c

c

d

d

Fig. 195
Trillingssterktebeelden.
a. bij één refiectie.
b. bij 4 geleidelijk in sterkte afnemende reflecties.
c. bij 9 geleidelijk in sterkte afnemende reflecties.
d. bij een oneindig groot aantal, geleidelijk in sterkte afnemende reflecties.
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op korten afstand teruggekaatst, dan zal deze verzwakt even daarna
het oor bereiken en kan door een lager rechthoekje worden weer
gegeven. De totale trillingssterkte vindt men door beide te superponeren, zodat de daaronder getekende figuur ontstaat. Nemen we nu
eens aan, dat er een 4-tal terugkaatsingen van geleidelijk afnemende
sterkte (fig. 195b) zijn, dan zal het eindresultaat zijn, dat het beeld
links en rechts een trapvorm vertoont. Nemen we 9 van dergelijke
reflecties aan, dan ontstaat fig. 195c. Neemt men ten slotte aan, dat
er een oneindig groot aantal reflecties van geleidelijk afnemende
sterkte optreden, dan zullen de trapvormige lijnen overgaan in gebogen
lijnen en wordt het door figuur 195d weergegeven resultaat verkregen
Uit deze voorstelling blijkt, dat ten eerste de trillingssterkte belangrijk
is toegenomen en ten tweede, dat er niet alleen van een nagalm,
maar ook van een aanzwelling van het geluid sprake moet zijn en
zo kan men dus spreken van een aanzweltijd a b en een nagalrntijd
c d (fig. 195c). Is de tijdsduur van het voortgebrachle geluid kort,
dan sluiten aanzweltijd en nagalrntijd aan elkaar, zoals in fig. 195d
bijna het geval is.
B. Geluidssterktebeeld.
We wijzen er wel op, dat de gevormde figuren beelden geven van
de trillingssterkte en niet van de geluidssterkten. Onze geluidsindruk
van het beeld in fig. 195d zal anders zijn dan door deze figuur wordt
aangegeven. We brengen daar
toe in herinnering, dat een
bepaalde toename van de tril
lingssterkte niet een gelijke
toename van de geluidssterkte
inhoudt (I - § 48). Het is zo,
f Aamwettod
a
Naaaimiijq
,
dat, als de trillingssterkte b.v.
van 0,1 tot 1, van 1 tot 10,
I
van 10 tot 100 (of in het al
gemeen van a tot n.a, van
3
n.a tot /i:a, van n-a tot n3.a),
É
dus
in een gelijke verhouding
Fig. 196
Trillingssterkte- en geluidssterktebeeld toeneemt (of omgekeerd af
van een voortgebracht geluid in een ver neemt) de geluidssterkte telkens
trek geeft
meteen gelijk bedrag vermeer
a. het trillingssterktebeeld,
dert (of vermindert). Daardoor
b. het geluidssterktebeeld
als men uitgaat van een geidealiseerd isverklaarbaar, dat de aanzwel
tijd veel minder opvalt dan
geval van reflectie.
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men zou verwachten en daardoor is verklaarbaar, dat de nagalm in
ons gehoor geleidelijk afneemt. Dif~is in fig. 196 aangegeven; men
ziet in hoe korte tijd de nagenoeg maximale geluidssterkte (fig. 196b)
bereikt is en hoe bij het eindigen de geluidssterkte volgens een schuine
rechte lijn afneemt. Hoewel dit geldt voor een geïdealiseerd geval, geeft
het toch een voorstelling van het verschil tussen het trillingssterkteen geluidssterktebeeld.
C. Nagolnitijd.
De tijd, waarin de nagalm volgens ons gehoor geheel ophoudt,
moet de physiologische of subjectieve nagalmtijd genoemd worden,
ter onderscheiding van de physische of objectieve nagalmtijd, welke
door den Amerikaan Sabi/ie is ingevoerd en algemeen als de nagalmtijd
wordt opgevat.
Opmerking: Waarnemingen of oordelen zijn subjectief, als deze gebonden zijn
aan persoonlijke invloeden, zij zijn dus partijdig; men noemt ze objectief als
zij vrij zijn van die invloeden en dus langs onpartijdige weg zijn vastgesteld.

Men verstaat onder de physische nagalmtijd de tijd, die verloopt tot
de trillingssterkte op één millioenste van de oorspronkelijke waarde
is teruggelopen, m.a.w. 60 dB is verzwakt (I-§48B). Was dus een
geluid 70 phoon, dan zal na de nagalmtijd de geluidssterkte nog
10 phoon bedragen. Nu is dit geen bezwaar, omdat in de meeste
gevallen wel een ruis- of lawaainiveau in een zaal is, dat 20 a 30 phoon
bedraagt, zodat de nagalm dan toch niet meer gehoord wordt.
Ten slotte geven we in fig. 197 een trillingssterktebeeld van de nagalm
van een kamer van 5,19
& öOpfroonm lang en 2,60 m hoog
en het resultaat is van
50'
een onderzoek, dat in
Philips’ Laboratorium
werd gedaan. De lijn is
niet recht, maar gekron
keld, doordat de aanko
mende gereflecteerde
golven niet volkomen
aö gelijkmatig in sterkte
0
0.4
0.8
1.6 A
Nagalmtyd (sec)
afnamen, zoals we o.a.
Fig. 197
in fig. 196 veronderstel
Trillingssterktebeeld van een nagalm in een
den. Dat in het trillingskamer van Philips’ Laboratorium.
Om de nagalmtijd te vinden is de schuine lijn beeld AB recht en niet
hol is, als in fig. 196a,
AB getrokken; deze bedraagt 1,75 sec.

r
h
&
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komt door dc log. phoonschaal. Zoals uit de figuur blijkt, duurde
de nagalm van het geluid, dat een sterkte had van ca. 45 phoon,
' ' ca. 1,3 sec. Men vindt de nagalmtijd van dit vertrek, als men een
zodanig sterk geluid voortbrengt, dat dit ten minste 60 phoon is en
dus 60 dB verzwakt kan worden. Om die nagalmtijd van het vertrek
in bovenstaand voorbeeld te vinden, moet men de schuine lijn, die het
gemiddelde van de kronkellijn aangeeft, tot het 60 phoon-niveau door
trekken; men vindt dan 1,75 sec.
D. Verhouding van direct- en indirect geluid.
De trillingssterkte, die we direct van de geluidsbron en die, welke
we door terugkaatsing ontvangen, kunnen we resp. de directe- en de
indirecte straling noemen. Overeenkomstig daarmee, kunnen we ook
spreken van direct- en indirect geluid.
Eigenlijk blijkt uit fig. 195 reeds, dat de indirecte straling wel sterk
kan overwegen t.o.v. de directe. Alleen voor degenen, die zich in een
zaal dicht bij de geluidsbron bevinden, zal de directe straling gewoonlijk
overheersen, doch voor hen, die zich op behoorlijke afstand bevinden,
staat de zaak er anders voor. Stelt men zich een vertrek van kubische
vorm voor, waarin de nagalm niet hinderlijk, doch goed is te noemen,
dan zal voor iemand, die zich op ongeveer halve zaallengte van de
geluidsbron bevindt, de verhouding van directe- en indirecte straling
afhangen van de grootte der zaal. Bij een dergelijk vertrek van b.v.
100 m3 (afstand ca. 2,33 m) is de indirecte straling ca. 17 maal zo
groot als de directe; in een zaal van 1000 m3 (afstand 5,0 m) is de
verhouding 7,7 en in een van 10 000 m3 (afstand 10,80 m) is deze 3,6.
Door de nagalm wordt niet alleen de duur van een geluid verlengd, maar
wordt het geluid ook versterkt.
Naarmate meer van het geluid door de wanden Avordt teruggekaatst, worden
nagalm en geluidsversterking groter en klinkt de ruimte holler.
De sterkte van de nagalm in een vertrek wordt, gekenmerkt door de nagatmtijd, die wordt aangegeven door de tijd, die er verloopt tussen het beëindigen
van de geluidsvoortbrenging en het tijdstip dat de trilling 60 dB is verzwakt.
De geluidsindriik, die we in een zaal verkrygen is de som van het directe
en het indirecte geluid; in vele zalen is voor zeer vele plaatsen het indirecte
geluid, dat ook de nagalm vormt, overwegend.

§ 82. De gewenste nagalmtijd in verschillende vertrekken.
A. Verstaanbaarheid in zalen.
leder kent wel het bezwaar, dat men vaak ontmoet, om zich in
grote zalen, als gevolg van de sterke nagalm, door het gesproken
woord, verstaanbaar te maken, terwijl in andere zalen, waar de wanden
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sterk absorberend zijn, het spreken zwaar valt. In dat geval ontvangt
de spreker zelf weinig indirecte straling en vindt zijn geluid zwak,
waardoor hij zichzelf aanspoort met grotere energie te spreken.
Een goede bespreekbaarheid van een zaal hangt dus wel ten nauwste
samen met de nagalmtijd van de zaal. We willen daar nog wat nader
op ingaan. Gesteld, dat een spreker achtereenvolgens een aantal gelijke
lettergrepen van b.v. 0,2 sec en met tussenpozen van 0,05 sec uitspreekt.
We zullen het trillingssterka
tebeeld van elke lettergreep
ll
7i.m,r~n~
Q OJ 02 OJ 0,4 0,5 Ofi
0,8
1,0
1,2
1,4
Ifi sec
Nagalmtijd Osec
eenvoudigheidshalve door
een rechthoekje voorstellen,
1
-{> \^Naga!mtijd OJ sec
1,0
1,5
sec
waarbij dan is aangenomen,
dat er geen nagalm en geen
aanzwellen plaats vindt, als
I !}
c
in fig. 198a is aangegeven.
1,0
1,5
sec
l<_AasgcJ5
Nemen we aan, dat er een
iNagalmtijd
nagalmtijd van 0,1 scc be
F,
staat, dan zien we (fig.
198b), dat de geluiden, als
gevolg van de nagalm
aan elkaar verbonden wor
den ; de nagalm van de voor
gaande lettergreep overlapt
slechts een weinig de vol
gende lettergreep en het
d
B
geluidsbeeld is nog zeer
duidelijk. Tevens bemerken
E
we, dat het geluid, als ge
volg van de herhaalde re
D
flecties, versterkt is.
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Fig. 198
Trillingssterktebeelden
ontstaan door een aantal gelijke letter
grepen van 0,2 sec met tussenpozen van
0,05 sec uitgesproken.
a. zonder nagalm.
b. met een nagalmtijd van 0,1 sec.
c. met een nagalmtijd van 0,3 sec.
d. met een nagalmtijd van 1,5 sec.

In fig. 198c is het geval
voorgesteld, dat de nagalm
tijd 0,3 sec is. De trillingssterkte van elke lettergreep
is, dank zij de nagalm, voor
een deel versterkt door de
nagalm van de voorgaande
lettergreep, zoals door ar
cering is aangegeven. (In
fig. 198b geschiedde dit ook
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enigermate, doch dit is uit de fig. nauwelijks te zien.) Het ligt nu voor
de hand, dat het geluidsbeeld van elke lettergreep daardoor eniger
mate aan duidelijkheid verliest. Dit wordt des te storender, naarmate
er een grotere nagalmtijd bestaat. Deze bedraagt in fig. 198d 1,5 sec.
Het trillingssterktebeeld van elke lettergreep afzonderlijk wijkt hoe
langer hoe meer van het oorspronkelijke af, zoals uit de doorgetrokken
figuur blijkt. Het totale beeld der trillingssterkten wordt nu geheel
overheerst door de nagalm. Terwijl AB de trillingssterkte in A van
de 4e lettergreep voorstelt, voegt zich daarbij de nagalm AC van de
le, AD van de 2e en AE van de 3e lettergreep, zodat AF het eind
resultaat is. De totaalkromme toont door de pieken aan, dat er nog
wel restanten van de lettergrepen zijn, maar de nagalm overheerst in
zo sterke mate, dat de verstaanbaarheid der lettergrepen zoek is. De
lettergrepen zijn te veel in elkaar gevloeid.
Wil men deze moeilijkheid ontgaan, dan moet men de lettergrepen
met grotere tussenruimte uitspreken. Vandaar dat de redenaar in de
kerk in veel langzamer tempo moet spreken dan in menige andere
ruimte met minder reflecterende wanden, ofwel als de zaal gevuld is
met mensen, want daardoor wordt de nagalmtijd gewoonlijk sterk,
niet zelden tot op de helft, verminderd.
Om de verstaanbaarheid in zalen aan te geven, gaat men na hoeveel
% van het aantal willekeurig door elkaar geplaatste lettergrepen door
de luisteraars wordt verstaan.
Ten einde na te gaan, wat de beste nagalmtijd is voor zalen, waarin
gesproken moet worden, zijn door den Amerikaan Knudsen een reeks
onderzoekingen gedaan in zalen van verschillende grootte. Het resultaat
was, dat voor elke zaal een bepaalde nagalmtijd is, waarvoor de
verstaanbaarheid een maximum is. We geven in onderstaande tabel
een overzicht van enkele dier gegevens.

Zaal
inhoud
in m3

707
2 830
11 300
22 600
45 200

Nagalmtijd
VerstaanNagalmtijd
Maximale
| baarheid bij bij 5% onder
bij max. ver verstaan
0,5 sec
de max. verstaanbaar baarheid in
nagalmtijd
staanbaarheid in sec.
%
heid in sec
%

0,62
0,83
1,10
1,22
1,33

87,30
83,90
80,00
77,2
74,4

86,60
83,10
78,30
75,00
71,00

1,88
2,10
2,33
2,45
2,55

| Nagalmtijd
! bij 70% veri
l staan baar
heid in sec
I

3,60
3,44
3,14
2,78
2,50
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Zoals hieruit blijkt, trad in een zaal van 707 m:i, bij een nagalmtijd
van 0,62 sec, de grootste verstaanbaarheid, n.l. 87,3 % °P> d.w.z. dat
per 100 lettergrepen er 87,3 goed werden verstaan.
De onderzoeker begon zijn onderzoek bij ca. 0,5 sec nagalmtijd
en verkreeg daarbij in de verschillende gevallen een verstaanbaarheid,
die 0,8 a 4,5% kleiner was (in het eerste geval 86,6%).
In de 5e kolom van de tabel zijn de nagalmtijden opgegeven voor
het geval de verstaanbaarheid 5 % onder de maximale is gedaald;
deze tijden zijn belangrijk groter dan die in kolom 2.
Aangezien het onderzoek verder heeft aangetoond, dat bij 70%
verstaanbaarheid nog sprake is van 100% „begrijpelijkheid”, welke
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Fig. 199
De verstaanbaarheid in zalen in verband met inhoud
en nagalmtijd.
A. maximale verstaanbaarheid,
B. 5% geringere verstaanbaarheid,
C. goede verstaanbaarheid tot een nagalmtijd van
0,5 sec.
D. 70% verstaanbaarheid (= 100% „begrijpelijkheid”).

laatste bij nog kleinere verstaanbaarheid in versnelde mate afneemt,
hebben we in de 6e kolom de nagalmtijden weergegeven bij 70%
verstaanbaarheid.
We hebben ten slotte fig. 199 uit deze gegevens afgeleid; de lijn
A geeft de maximale verstaanbaarheid aan. De kromme B komt overeen
met de gegevens van kolom 5, de lijn C geldt voor de 4e kolom
en de kromme D voor de 6e. Zoals we zien, ligt er vooral voor de
kleine zalen een grote spreiding in toelaatbare nagalmtijden. Uit de
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aard der zaak zal men zich beperken tot een~kleiner gebied, b.v. dat
tussen lijn B en C.
B. Zalen voor muziekuitvoeringen.
Bij zulke zalen speelt de verstaanbaarheid geen rol. Veelal verdraagt
de muziek een grotere nagalmtijd. De voor de kerk ontwikkelde orgel
muziek is geheel gebaseerd op een grote nagalmtijd en zal daarom
ook niet zonder meer in elke willekeurige concertzaal goed tot zijn
recht komen.
Daarentegen leent een goede concertzaal zich ook niet altijd voor
uitvoeringen van die soort muziek, waarbij veel gebruik gemaakt
wordt van kortafgebeten klanken, zoals deze zich ontwikkelde in
moderne dansgelegenheden, die vaak kleine zalen met sterk absor
berende wanden en een dichte bezetting door publiek bezitten.
Er zijn in de loop der jaren heel veel nagalmtijdmetingen in het
buitenland verricht. Daarvan is een deel weergegeven in fig. 200.
Voor twee zalen is ook opgegeven hoe de nagalmtijd voor de volle
en de ledige zaal was. Steeds weer tracht men dit verschil zo klein
mogelijk te maken door te zorgen voor goed bekleede stoelen en
balustraden of wel door het aanbrengen van gordijnen. Het spreekt
vanzelf, dat dit voor bioscopen een zeer belangrijk vraagstuk is.
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Fig. 200
Nagalmtyden van verschillende muziekzalen, aangege
ven door getallen, welke in bijgaande tabel zijn terug
te vinden (blz. 291).
De krommen A (Watson) en B (Lifshitz) geven, vol
gens deze onderzoekers, de beste nagalnitijden aan
voor de vol bezette zalen; de kromme C is dezelfde
als A in fig.199.
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De daarin toegepaste trijpvloerbedekking werkt in dit opzicht zeer
gunstig.
Er zijn door twee verschillende onderzoekers voor zalen van verschil
lende inhoud, de meest gewenste nagalmtijden voor vol bezette zalen
gegeven, welke door de lijnen A en B zijn voorgesteld; zij zijn deels
gevonden door berekening, deels door meting. De kromme A is
afkomstig van Watson en die van B van Lifshitz.
De cijfers in fig. 200 geven de volgende zalen aan; de getallen
achter sommige dezer stellen het aantal zitplaatsen voor:
1 Een muziekkamer
2 Een muziekoefenkamer
3 Gewandhaus (oud) — Leipzig
4 Moskou-Conservatorium (500)
5 Beethovensaai — Berlijn
6 Margaretha Church — Londen
7 Staatsopera — Berlijn
8 Gewandhaus (nieuw) — Leipzig (leeg; 1560)
8i
(vol; 1560)
9 Coventgarden — Londen
10 Festspiclhaus — Baireuth
11 Musikvereinsaal — Wenen
12 Orchestra Hall — Detroit (2200)
13 Queens Hall — Londen (leeg)
(vol)
13i
14 Grand Theater — Moskou
15 Boston Opera House — Boston (2350)
Wenen
16 Concerthaus
17 Philharmonie — Berlijn
18 Symphonie Hall — Boston (2600)
19 Thomas Kirche — Berlijn
20 Carnegie Hall — New York (2600)
21 Eastman Theatre — Rochester (3340)
22 Salie Pleyel (Nieuw) Parijs
23 Civic Opera House — Chicago (3600)
24 Chicago Auditorium — Chicago (3640)
25 Michael Kirche — Hamburg.
yy

In vergelijking met de lijnen A
en B is de lijnvoor maximale
verstaanbaarheid uit fig. 199 ook nog weergegeven. Hierdoor wordt
bevestigd, dat de nagalmtijd voor concert- en operazalen, alsmede
voor muziekkamers en kerken hoger ligt dan voor vertrekken bestemd
voor spreken.
Jammer genoeg vinden we hier niet het Amsterdamse Concert
gebouw vermeld, waarvan de grote zaal een zeer goede reputatie heeft
(§80B). De inhoud hiervan is ca. 20 000 m3, zodat de nagalmtijd bij
volle zaal waarschijnlijk wel in de buurt van 1,8 sec zal liggen.
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Soms wordt ter bepaling van de nagalmtijd ook uitgegaan van zaalvolume en aantal zitplaatsen. Zo bepaalt de Duitser Hatschek voor
bioscopen de nagalmlijd door t = V : 4/i, waarin V het zaalvolume
en n het aantal zitplaatsen is.
We willen hier ten slotte nog opmerken, dat de nagalm aan de
muziek ook een zekere charme geeft. Er bestaan heel veel gramofoonplaten (zelfs van de beste merken met de beste orkesten), die
opgenomen zijn in veel te sterk gedempte vertrekken, waardoor alles,
voor iemand, die het beluisteren van dergelijke muziek in een goede
concertzaal gewoon is, veel te koud, te kortafgebeten voorkomt.
Prachtige voorbeelden van mooie nagalm (soms wat te sterk) treft
men aan bij verschillende Columbiaplaten, waarop in 1927 enkele
uitvoeringen van het Concertgebouworkest te Amsterdam, onder leiding
van Dr. W. Mengelberg werden vastgelegd.
Helaas moeten we constateren, dat bij vele platen, die althans voor
de oorlog verschenen, er een beslist te kort aan nagalm bestaat.
De verstaanbaarheid in zalen neemt in sterke mate af met de nagalmtijd.
De nagalmtijd wordt, behalve door het absorberend vermogen van het wand
oppervlak, bepaald door de mate, waarin de zaal door publiek bezet is waarbij
de soort van de bekleding nog een belangrijke rol speelt.
Grote zalen hebben in den regel grotere nagalmtijden dan kleine en zijn
daardoor doorgaans moeilijk te bespreken.
Grote nagalmtijden dwingen tot langzamer en duidelijker spreken (kerken).
De nagalmtijd voor de beste verstaanbaarheid varieert voor kleine tot zeer
grote zalen tussen 0,5 en 1,5 sec.
Concert- toneel- en bioscoopzalen vragen een grotere nagalmtijd dan ver
gaderzalen; de nagalm geeft aan de muziek een meer vloeiend karakter, terwijl
de beste nagalmtijd voor kleine tot zeer grote zalen varieert tussen 1 en 2 sec.

§ 83.

Het vermogen van verschillende geluidsbronnen.

Er zijn in de loop der jaren verschillende onderzoekingen gedaan
om het vermogen vast te stellen, dat door diverse geluidsbronnen
wordt uitgestraald.
Men komt daarbij tot nog al uiteenlopende waarden; overigens is
het van belang, welke toon het instrument voortbrengt of welke vocaal
de menselijke stem laat horen.
Gewoonlijk neemt men aan:
bij normaal spreken
bij zanger met gemiddelde sterkte
bij een redenaar
bij zeer luid spreken

(ca. 60 phoon)

(ca. 80 phoon)

10
100
250
1000

fiW
/*W
/iW
/*W
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Bij de muziekinstrumenten loopt het vermogen wel zeer sterk uit
elkaar. De meeste muziekinstrumenten geven een piekvermogen, dat
ligt tussen 0,05 en 0,5 W; enkele instrumenten liggen daar belangrijk
boven (pauken 5
25 W, kleine trommel 12 W).
Voor een orkest, als het Concertgebouworkest te Amsterdam, met
een bezetting van ca. 90 personen, kan men in de sterkste passages
op ca. 90 W rekenen.
Opmerking: Wij geven hieronder een overzicht van de bezetting van het
Concertgebouworkest, zoals deze in 1939 was en plaatsten achter elk Instrument
de piekwaarde van het vermogen in watt (per instrument), welke waarden
grotendeels ontleend zijn aan het onderzoek van den Duitser von Trendelenburg
39 violen (0,05), 9 violoncels (0,1), 8 contrabassen (0,2), 2 harpen (0,2), 4
fluiten (0,04), 3 hobo’s (0,05), 2 klarinetten (0,05), 5 hoorns (0,05), 3 fagotten
(0,05), 1 contrafagot (0,3), 4 trompetten (0,3), 1 tuba (0,2), 3 trombones
(6,0), 2 pauken (20), 1 grote trommel (12) 1 kleine trommel (12), resp. bek
ken (9). Dit levert een totaal van ruim 82 watt op voor 88 uitvoerenden.

Neemt men aan, dat bij een dergelijk vermogen de geluidssterkte
90 phoon (fortissimo) zou zijn en dat deze bij de zachtste passages
40 phoon (pianissimo) bedraagt, dan zegt men, dat de dynamiek (II§61) 50 phoon zou zijn, m.a.w. de trillingssterkte is 105 = 100 000
maal zo zwak en zou rond 0,9 mW bedragen. Stelt men de gemiddelde
geluidssterkte op 70 phoon, dan zou de trillingssterkte 102 maal zo
klein zijn en dus rond 0,9 watt bedragen. Men mag dus zeggen, dat
het gemiddeld uitgestraalde vermogen ongeveer 1 watt is.
§ 84.

Het gewenste vermogen voor luidsprekerinstallaties.

A. In zalen.
Wat ons uiteindelijk bij het acoustische probleem interresseert, is
de vraag: welk vermogen moet door de eindbuis van een radioontvanger of versterker aan de luidspreker(s) worden toegevoerd, om,
van een goede kwantiteit verzekerd te zijn? Daarnaast is het nog
het probleem, hoe in grote zalen de luidsprekers verdeeld moeten worden
om een gelijkmatige geluidsverdeling te verkrijgen.
Het spreekt vanzelf, dat het uitgestraalde vermogen groter moet
zijn, naarmate de zaalinhoud en de gewenste geluidssterkte groter zijn
en naarmate de nagalmtijd kleiner is.
Het uitgestraalde vermogen (Nuit) is te bepalen door:
V. 10 p : 10
Uitgestraald vermogen: Nuit = ~[~2\7Ö™ (m^) • • • • 04)
Hierin stelt V het volume van de zaal in m3, p de geluidssterkte
in phoon en t de nagalmtijd in sec voor.
Radlo-ontvangst III 18
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Is b.v. een als bioscoopzaal te gebruiken zaal 20 X 12 X 7,5 m,
dan is V = 1800 m3. Stellen we volgens fig. 200 de nagalmtijd op
1,2 sec en nemen we een geluidssterkte van 70 phoon aan, wat een aange
naam geluidsvolume is, dan bedraagt het uit te stralen vermogen gem.
1,8 . 10i°
1800 X 1070 : 10
Nuit — 1,2.2,4 . 10io — 2,9 . 1010 “ 0,63 mW.
Om het wisselstroomvermogen te weten te komen, dat de eindbuis
moet afgeven (No) moet men nog rekening houden met het rende
ment (rj) van de luidspreker en de faseverschuiving (cos cp), die door
de uitgangstransformator ontstaat en we kunnen schrijven:
V. 10 p : 10
Vermogen eindbuis: No = ?]. cos cp . t. 2,4.1011 (watt). . (15)
waarbij voor 7} het procentengetal en niet de breuk is in te vullen.
Gewoonlijk kan men cos cp — 0,9 stellen. Voor een moderne luid
spreker op geluidsscherm kan men ij — 4% nemen. Om No in
bovenstaand voorbeeld te vinden zouden we moeten nemen:
1800.107
1
No = 4. 0,9 X 1,2.2,4. ion = 0,0175 W.
Indien omgekeerd het vermogen No bekend is en de geluidssterkte
p onbekend, dan is dit laatste te bepalen uit:
10. log. No. t. 7]. cos cp. 2,4.10n
(phoon). . . (16)
Geluidssterkte: p —
V

Nu is in bovenstaande formule geen rekening gehouden met het
geruis, dat in iedere zaal steeds voorhanden is. Men noemt dit het
lawaai en spreekt van het lawaainiveau. Volgens metingen bedraagt
het lawaainiveau in:
8—12 phoon
ziekenkamers
10—15
„
woningen
kerken, theaters en concertzalen 10—25
25—40
bankgebouwen
40—60
restaurants
60—90
feest- en danszalen
We willen nu het lawaainiveau in een viertal gebieden verdelen,
waarbij men zich de grenzen ongeveer als volgt kan denken:
tot 15 phoon
zeer rustige vertrekken
van 15 tot 30 phoon
rustige vertrekken
„ 30 „ 60 phoon
onrustige vertrekken
boven 60 phoon
zeer onrustige vertrekken
Nu zijn de zalen, waarin men met de grootste rust naar gerepro
duceerde muziek luistert, behalve de ziekenzalen, de bioscoopzalen.

f
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Laten we eens aannemen, dat in laatstgenoemde het gemiddelde lawaainiveau 20 phoon is. Willen we met 70 phoon daarboven uitkomen,
dan zal men in de berekening van 90 phoon moeten uitgaan, zodat
dus in bovenstaande formule p = 90 is te stellen. Bij een dergelijk
lawaainiveau zal men dan in voorgaand voorbeeld het berekende
vermogen met 102 = 100 moeten vermenigvuldigen, zodat dit 100 X
0,0175 = 1,75 W zal bedragen. Stelt men het lawaainiveau echter
op 30 phoon, dan wordt het vermogen 17,5 watt, hetgeen natuurlijk veel
veiliger is. Men mag dan ook 1,75 W wel als onderste grens beschouwen.
Ten einde het berekenen te ontgaan, hebben we in fig. 201 enkele
m
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Fiig. 201
Grafieken voor de bepaling van het uitgangsvermogen
van de eindbuis ener l.f. versterker, waarbij voor rus
tige zalen is uitgegaan van een geluidssterkte van 90
phoon en 20 phoon lawaainiveau en nagalmtijden, die
gelden voor goed bezette zalen, terwijl het luidsprekerrendement op 4% is gesteld. De lijnen A en B gelden
als onderste grens van het vermogen resp. bij muziek
en spraak. Ai en Bi liggen 3 X en AH en BH 10 X
zo hoog.

grafieken gegeven. Wij hebben daarin eerst een aantal dunne streeplijnen getrokken, welke berekend zijn voor gegeven nagalmtijden en
in de veronderstelling, dat het lawaainiveau 20 phoon was en het
luidsprekerrendement 4% bedroeg.
Volgens het voorgaande weten we, dat voor goede muziekweergave en goede verstaanbaarheid in kleine zalen een kleinere nagalmtijd
nodig is dan voor grote. Nu zijn op de basis van fig. 200 hierin de
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lijnen A en B getrokken. Men bedenke wel, dat de hiervolgens
gevonden waarden de minimale waarden zijn voor het vermogen.
Heeft men b.v. een rustige zaal van 3000 m3, dan is voor muziek
minimaal 2,3 W en voor spraak 4,2 W te nemen.
Indien men luidsprekers met een ander rendement gebruikt, b.v.
met 2%, moet men alle waarden met 2 vermenigvuldigen; zou men
hoomluidsprekers met een rendement van b.v. 10% toepassen, dan
zijn alle waarden door 2,5 te delen.
In onrustige zalen en zeer onrustige, zal men, om nog voldoende
boven het Iawaainiveau uit te komen, grotere vermogens moeten toe
passen. Op grond van practijkgegevens kan men volstaan met voor
de onrustige zalen de drievoudige van die voor rustige te kiezen,
terwijl voor zeer onrustige zalen met 10 vermenigvuldigd kan worden.
In fig. 201 zijn daarvoor de lijnen A en B herhaald, waarvan A’
en B’ een 3 maal zo groot en A” en B” een 10 maal zo groot vermogen
voor dezelfde zaalinhoud weergeven.
Voor een snelle calculatie van het nodige vermogen als onderste
grens, maakt men wel gebruik van deze vuistregel:
rustige zalen
1 watt per 50 m2 vloeroppervlak
onrustige zalen
„ 50 m2
„
3 „
zeer onrustige zalen 10 „
„ 50 m2
Wil men een vergelijking hebben tussen deze gegevens en fig. 201
dan moet ten eerste opgemerkt worden, dat in de figuur van de
zaalvolumen en niet van de vloeroppervlakken is uitgegaan. Verder speelt
het aangenomen luidsprekerrendement (in fig. 201 op 4% gesteld) en in
bijgaande vuistregel waarschijnlijk lager aangenomen, een belangrijke rol.
De Amerikaan Mc. Lachlan geeft aan, dat men bij gebruik van
hoomluidsprekers 1 a 2 watt per 1000 zitplaatsen nodig heeft. Bij
gebruik van gewone luidsprekers is dat bedrag ca. 10 maal zo groot
te nemen.
Ten slotte moeten we nog opmerken, dat we ons hier moeten
beperken tot de berekening van het vermogen. Het probleem van een
goede geluidsverdeling, dat ten nauwste samenhangt met de bouw
van de zaal en voor concert-, toneel- en bioscoopzalen een vraagstuk
van de eerste rang is, moet hier buiten bespreking blijven, evenals
de vraag, welk aantal en welk soort luidsprekers men in gegeven
zalen heeft aan te brengen.
B. Open terreinen.
Bij de bepaling van het vermogen van geluidsinstallaties op geheel
open terreinen, valt niet op indirecte straling en nagalm te rekenen.
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Voor eenzelfde oppervlak als bij een zaal zal daarom het nodige
aantal watt belangrijk hoger moeten zijn en men kan rekenen op
1 watt per 20 ni- oppervlak. Is er wel enige nagalm, doordat het
terrein b.v. door huizen en bomen omringd is, dan werken deze gunstig
en compenseren voor een deel de invloed van wind en straatlawaai.
Zijn deze factoren erg groot, dan doet men verstandiger het aantal
m2 per watt kleiner te nemen dan 20. In het algemeen is 1 W/20 m2
wel voldoende. Uiteraard komen hier voornamelijk hoornluidsprekers
in aanmerking èn omdat het rendement beter is dan van andere typen
èn omdat het geluid meer gericht is.
Men moet er wel om denken, dat, als de luidspreker met de wind
mee gericht is, het geluid naar beneden gaat, in het andere geval
naar boven. In de laatste jaren hebben de klokvormige luidsprekers
heel veel toepassing gevonden. Bij een hoogte van 3,5 a 4 m kunnen
ze op afstanden van ca. 50 m geplaatst worden.
Het wisselstroom vermogen, dat door luidsprekers beschikbaar gesteld moet
worden, hangt af van het rendement van de luidsprekers, het eventuele licht
effect van deze, van de inlioud van de zaal, van het lawaai-niveau in deze en
de sterkte der voort te brengen geluiden.
Voor open terreinen is een belangrijk groter vermogen nodig dan voor zalen,
terwijl veelal gebruik gemaakt wordt van luidsprekers met richteffect.

§ 85.

Stereofonische geluidsweergave.

Het is sedert lang bekend, dat het ruimtelijk zien of de stereoscopie
(stereo = ruimte; skopein = kijken), daarop berust, dat elk van
onze beide ogen een beeld van de ruimte opneemt en dat deze beide
beelden tezamen ons de indruk van afstandsverschil, van diepte en
ruimtelijkheid geven. Weliswaar kan men met één oog ook stereos
copisch waarnemen, doch veel minder goed. Het behoort zeker tot
de mogelijkheden het in de toekomst zover te brengen, dat de film
beelden in de bioscoop stereoscopisch gezien worden.
Hoe staat het nu met het geluid, is daarbij ook zo iets mogelijk?
Inderdaad. Als iemand iets tegen ons zegt, weten we met grote benadering
te zeggen uit welke richting het geluid komt. Hadden we slechts één
oor, dan zouden we door ervaring zeker ook wel enige richtingonderscheidend vermogen bezitten, maar met onze twee oren gaat het
heel wat beter. Beide oren krijgen n.l. van de geluidsbron een bepaalde
geluidsindruk. Bevindt deze zich in een vlak, dat ons hoofd verdeelt
in twee symmetrische delen, dan zijn de wegen, die de trillingen
moeten doorlopen, even lang; ze komen dus gelijktijdig en even
sterk aan. Maar ligt het punt ter zijde van het vlak, dus schuins vóór
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of achter ons, dan .zijn de wegen verschillend van lengte en het gevolg
is, dat de trillingen niet gelijktijdig en niet even sterk de beide oren
bereiken. Daarop berust ons vermogen om de richting te bepalen,
van waaruit het geluid komt.
Nu moet daarop nog wel een uitzondering gemaakt worden en
wel een, die een gevolg is van de lengte der geluidsgolven. Het blijkt,
dat deze regel zeer goed opgaat voor frequenties van 1000 tot 2000
c/sec, dus golven, waarvan de lengte 34 tot 17 cm en derhalve van
dezelfde grootte orde zijn als die van ons hoofd. Bij nog kortere
golven (hoge tonen) begint het hoofd zo zeer als „schaduwvormend
lichaam te werken voor de geluidsstralen, dat we op één oor zijn
aangewezen, omdat ze het andere oor öf in het geheel niet öf zeer
zwak bereiken.
Bij lage tonen, beneden ca. 300 c/sec is, als het gevolg van de
grote golflengte, te weinig verschil in sterkte voor beide oren, zodat
dan het richtingonderscheidend vermogen zeer zwak is.
Al zijn er een paar frequentiegebieden, waarvoor het richting-horen
niet of zeer matig bestaat; toch is de toestand zo, dat liet voor een
vrij groot gebied wèl bestaat en dat we daardoor een geluidsindruk
kunnen krijgen, die afhankelijk is van richting en plaats in de ruimte
en die men stereofonisch noemt (stereo = ruimte; phöne — geluid).
Hoe kunnen we nu in de techniek hiervan gebruik maken?
In de eerste plaats denken we hier aan de film. Het zou wel zeer
aangenaam zijn, als we, kijkend naar een film, waarop b.v. een zangeres
van links op het doek verschijnt, ook het geluid van links konden
horen of dat we bij een in de verte voorbij trekkende, jodelende
jongen ook door het geluid, die impressie kregen. Dit missen we bij
onze tegenwoordige film nog maar al te zeer; het is een vlak, ruimte
loos, wisselend beeld en eveneens een ruimteloos geluid, dat ons
wordt gegeven. De mogelijkheid, daarin verandering te brengen, is
er; zij is, te bereiken, als we maar gebruik maken van de hierboven
geschetste eigenschap van ons gehoorzintuig om richtingen te kunnen
onderscheiden.
Alvorens de moderne oplossing te bespreken, eerst een experiment,
dat men in 1935 in Amerika ondernam. In Philadelphia vond door
het Philadelphia-orkest, onder Leopold Stokowski, een concert plaats.
Vóór het podium waren op drie verschillende plaatsen microfoons
opgehangen, welke elk door afzonderlijke kabels met tussenschakeling
van de nodige versterkers, aan drie luidsprekers, welke voor het podium
in de Constitution Hall te Washington op overeenkomstige plaatsen
als de microfoons in Philadelphia waren aangebracht, onder toepassing
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van alle maatregelen, die voor een goede acoustiek nodig waren. Het
resultaat was een groot succes.
Indien we nog meer microfoons en luidsprekers hadden genomen,
zou het resultaat zeker nog beter geweest zijn.

i
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Het is echter ook mogelijk om met succes slechts 2 microfoons en
2 luidsprekers toe te passen, zoals door uitgebreide onderzoekingen
aan Philips’ Laboratorium door Dr. Ir. K. de Boer in de laatste jaren
van de oorlog is aangetoond en nadien veelvoudig gedemonstreerd.
Men denke zichzelf geplaatst in de
STUDIO
zaal voor een orkest en neemt met
de beide oren de ruimtelijke geluidsSPEELVELD
indrukken op. Gesteld nu, dat we
ons hoofd vervangen door een bol
van ca. 20 cm, voorzien van twee
Filmcamera
Kunsthoofd
(Beeld)
(Geluid)
diametraal aangebrachte gaten, waarin
Versterkers
microfoons zijn geplaatst en die de
beide
oren vervangen. Dit kunsthoofd
rS d Film
Ba
laten we de geluidstrillingen opnemen;
ii
we versterken ze en brengen ze naar
BIOSCOOPZAAL
twee luidsprekers, die overeenkomstig
Film
met de microfoons links en rechts op
het podium van een andere zaal wor
Versterkers
Luid\ spreker
den geplaatst. Luisterend in die zaal,
en wel in het bizonder in het midden
gebied daarvan, krijgt men een ruimte
lijke indruk, d.w.z. men onderscheidt
de instrumenten, welke rechts en links
of in het midden geplaatst zijn, dui
delijk.
Men heeft dus twee geluidskanalen
nodig en het is gemakkelijk in te zien,
dat men dit systeem ook bij de film
kan toepassen. Daartoe heeft men op
de film niet één, maar twee geluids
sporen op te nemen. Elk spoor
6et>ied >ran goede
stereofonie
wordt weer afzonderlijk afgetast en
Fig. 202
de daaruit verkregen trillingen aan
Stereofonie bij de film.
twee volkomen gelijke luidsprekers
Schematisch overzicht van opna
me en weergave van een geluids toegevoerd.
We hebben in fig. 202 schematisch
film met dubbel geluidsspoor
voor stereofonie.
,een beeld gegeven van de filmopname
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in de studio en de weergave in de bioscoop. Zoals blijkt uit het
onderzoek is er een gebied in de nabijheid van het beeld (scherm)
waar de stereofonie onvoldoende is. Nu is dit in de practijk een
gebied, waar zich geen kijkers bevinden. Zoals door ons op een
andere plaats*) is aangetoond, bevindt zich de eerste rij goede kijk
plaatsen op 1,6 maal de beeldbreedte van het scherm. In de practijk gaat
men wel tot 1,1 maal de beeldbreedte, doch dit zijn bepaald minder
goede tot slechte plaatsen. Het wil ons voorkomen, dat in de toekomst
de stereofonie in de bioscoop zijn weg zal vinden.
Ook in de radio-omroep is de stereofonie mogelijk, maar dit brengt
nog al moeilijkheden mee. Men zou dan in de zender twee draaggolven (of op elke zijkant van de draaggolf) moeten moduleren.
Verder moeten aan de ontvangkant weer twee geluidskanalen gevormd
worden, die voeren naar twee luidsprekers, die in overeenkomstige
positie t.o.v. elkaar, als de beide- microfoons, geplaatst zullen moeten
worden.
Door een interessante proef werd op 15 Juni 1946 hier te lande —
en we menen, dat dit de eerste is geweest, die ooit zo werd uitgevoerd de mogelijkheid van de stereofonie in de radio aangetoond. Door de
beide zenders Hilversum I (301,5 m) en II (415 m) werden de door twee
kunsthoofdmicrofoons opgevangen trillingen uitgezonden, terwijl in de
huiskamer met behulp van 2 radio-ontvangers de weergave plaats vond.
Hoe interessant en leerzaam deze proef ook genoemd mag worden,
toch voorzien we, gezien de te overwinnen moeilijkheden, voorlopig
geen invoering van de stereofonie in de radio en men zal zich tevreden
moeten blijven stellen met een soort „schijnstereofonie”, die hierin
bestaat, dat hij twee luidsprekers voor één geluidskanaal gebruikt en
de luidsprekers op enige afstand van elkaar plaatst. Men krijgt dan
niet meer de indruk, dat het geluid uit een punt komt, maar meer
verdeeld van een breder front.
Door het horen met twee oren leiden we uit de verkregen geluidsindrukken
de richting en afstand van de geluidsbron af, waardoor voor het gehoor een
zekere ruimtelijkheid ontstaat, als bij het. zien met twee ogen en waarom men
spreekt van stereofonie.
Door deze toe te passen bij de filmweergave en de radio zal liet mogelijk
zijn een meer met werkelijkheid overeenstemmend beeld te verkrijgen, dat in
het bizonder by de filmj geheel aangepast/ is aan het visuele beeld.
*) Licht cn Zicht — R. Swierstra (Deel II).

HOOFDSTUK VII
De Gramofoon.
§ 86.

Iets uit de historie.

De gedachte om geluiden op te nemen en deze door een daartoe
geschikt middel weer in geluid om te zetten schijnt al heel oud te
zijn en men meent aanwijzingen gevonden te hebben waarvolgens
3000 jaar geleden bij de chinezen zo iets verwezenlijkt zou zijn. Later
schijnt ook bij de cultuurvolken in het Middellandse zeegebied de
gedachte aan een „spreekmachine” geleefd te hebben. Eerst in het einde
van de 19e eeuw zou deze verwezenlijkt worden. Thomas Alva Edison
(1847—1931), die in 1876 bezig was met het onderzoek naar de
trillingen van het telefoonplaatje, verbond daaraan een naald, waarvan
hij de drukveranderingen wilde weten; hij werd door dit experiment
geleid tot de gedachte om de trillende naald in te laten werken op
een rol met tinfolie, die door een as met schroefdraad zeer langzaam
in de asrichting werd verschoven. De tinfolie nam op deze wijze een
spoor op, bestaande uit diepteveranderingen. Na deze „opname” werd
in het spoor een stalen naald geplaatst, die bevestigd was aan een
hefboompje, dat aan het ene einde draaide en met het andere einde
aan een staalplaatje met telefoonschelp was verbonden, waardoor een
geluid werd voortgebracht.
Edison noemde het op deze wijze geconstrueerde toestel een phonograaf (phöne = geluid; grafein = schrijven).
Dat dit nog lang niet ideaal was, blijkt wel uit hetgeen Edison in
1887 in de „Electrical World” van 12 November publiceerde, waarin
hij schreef: „het toestel weegt ongeveer een centenaar, het kost waan
zinnig veel om te construeren; alleen een eerste klas ingenieur is in
staat geluidsweergave te verkrijgen”.
Het is vooral het werk van het door Alexander Orahani Bell, de
uitvinder van de telefoon, in 1881 opgerichte laboratorium geweest,
dat deze phonograaf tot een bruikbaar apparaat maakte. Een grote
verbetering werd verkregen door de tinfolie te vervangen door een
wasrol, waardoor een veel verbeterde weergave werd verkregen. De
phonograaf leeft thans nog voort in de moderne „dictaphon”, die op
vele kantoren in gebruik is. Doordat hierbij de grafering verkregen
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wordt door de op- en neer gaande naald, spreekt men van diepteof verticaal schrift, soms ook wel van Edisonschrift.
De grootste verbetering, die later zou leiden tot een geweldige
ontwikkeling, werd in 1887 verkregen door een anderen Amerikaan,
Emil Berliner. Hij maakte gebruik van een platte zinken schijf met
waslaagje, liet deze ronddraaien en bewoog nu de telefoon uitgerust
met een uit platina-iridium bestaande naald (de geluidsschrijver) lang
zaam, straalsgewijze naar het midden van de plaat. De trillingen van
de naald vonden loodrecht op de bewegingsrichting van de plaat
plaats. Zodoende werd in het waslaagje een spiraalvormige, snel
kronkelende lijn beschreven. Daarna werd door etsing in het zink
een bruikbaar geluidsspoor verkregen. Berliner noemde dit de gramofoon
(gramma = schrift, teken; phöne = geluid).
Opmerking: Het is in ons land gewoonte geworden gramofoon te schrijven,
doch dit vindt noch bij de woordafleiding noch bij de uitspraak feitelijk enige
grond, waarom men beter grammofoon zou kunnen schrijven. In tegenstelling
met onze vroegere gewoonte hebben we ons thans bij de algemeen gevolgde
schrijfwijze neergelegd.

Bij de gramofoon heeft men te doen met dwars- of horizontaal
schrift, ook wel Berliner
schrift genaamd. Wij
laten in fig. 203 het ver
i
c
schil tussen het diepte
en dwarsschrift zien voor
een enkelvoudige trilling
d
b
(a
en c) en voor een
Fig. 203
klinker
a (b en d; zie
Gramofoonschrift.
a en b, diepte- of Edisonschrift.
I - fig- 31).
cend, dwars- of Berlinerschrift.
In 1897 ging de Ame
a en c, een enkele toon
rikaan
Jones er toe over
b en d, de klinker a.
ook voor de fabricage
van de gramofoonplaten was te gebruiken. Daardoor werd een belang
rijke kwaliteitsverbetering van het geluid verkregen, doordat het geruis
zeer veel kleiner werd.
Bij de eerste phonograaf en gramofoon werd geluisterd door middel
van twee slangetjes, voorzien van eindstukken, die men in of voor de
oren bracht, doch spoedig maakte dit alles plaats voor een hoorn,
die voor het doosje met de trilplaat werd bevestigd.
De wijze, waarop wasrol en wasplaat in beweging moesten worden
gebracht, was een probleem van niet minder grote betekenis. Na
allerlei proefnemingen kwam' men ten slotte tot het gebruik van een
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veer en een centrifugaal regulateur, waarvan de eerste thans nog in
gebruik is bij de niet-electrische koffergramofoons.
Ten slotte is er enorm veel tijd en moeite besteed om goed plaat
materiaal te verkrijgen en aan het vinden van een methode, waarvolgens een verkregen opname vermenigvuldigd kon worden.
Wat het laatste betreft volgt men thans algemeen de volgende
methode: Na de opname op de wasplaat wordt deze door bestuiving
voorzien van een zilverlaagje. Daarna wordt het geheel in een galvanisch
bad gebracht, waarbij het zilverlaagje aangroeit tot een stevige laag,
zodat de eerste matrijs is verkregen, die de vader genoemd wordt.
Na verwijdering van de wasplaat wordt in een ander bad van deze
matrijs een tweede genomen, de moeder en van deze wordt opnieuw
een matrijs gemaakt, de zoon. De laatste is, evenals de vader, negatief,
doch is belangrijk steviger. Met behulp hiervan worden onder gebruik
van geschikte persmaterialen, de gramofoonplaten geperst.
Aanvankelijk geschiedde de opname van de platen, evenals de
weergave, mechanisch, m.a.w. de geluidstrillingen, opgevangen door
een grote hoorn, werden op een trilplaatje overgebracht, dat met een
daaraan verbonden naald de trillingen grafeerde in de waslaag, terwijl
bij de weergave het omgekeerde geschiedde. Opname en weergave
waren geheel mechanisch. Met de ontwikkeling van de radiobuis en
de electrische versterkmethode kon het niet anders of de electrische
opname en -weergave moesten hun intrede doen, hetgeen na 1924 plaats
vond. Daardoor werd de kwaliteit van opname en weergave enorm
veel verbeterd en deze is in de loop der jaren, dank zij een meer
wetenschappelijk inzicht in de verschijnselen, nog belangrijk vooruit
gegaan.
Opmerkingen: Interessant is het er hier op te wijzen, dat er nog altijd een
groot aantal mensen is, dat meent dat de gramofoonweergave te kort schiet,
omdat ze hun eigen stem door de gramofoonplaat voortgebracht, nauwelijks
herkennen. Dit oordeel is absoluut onjuist, omdat de spreker of zanger zelf
niet in staat is te beoordelen hoe een ander persoon en dus ook de microfoon,
zijn stem opneemt. Terwijl men toch spreekt raakt het gehele hoofd in trilling
en zo zullen er trillingen op het gehoorzintuig komen, die men zelf wèl, maar
een ander niet hoort; bovendien zijn er trillingen, die buiten het hoofd
direct van mond tot oor gaan en die de luisterende persoon niet kan horen,
omdat ze voor deze te zwak zijn. Wij beoordelen onze stem dus volkomen
subjectief en de goede gramofoonplaat, weergegeven door een goede versterker
en luidspreker, geeft een objectief oordeel, dat alleen door anderen kan worden
gecontroleerd. We herkennen toch direct de stem van b.v. Louis Davids, Louis
de Vries, Paul Huf e.a. als door hen besproken platen van goede kwaliteit
worden gedraaid. Zou men ze niet herkennen, dan deugde de opname niet.
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§ 87. Enige gegevens van. platen.
De moderne gramofoonplaat komt voor in twee diameters, n.l. 30
en 25 cm. De opname geschiedt tegenwoordig zonder uitzondering
bij 78 omwentelingen per minuut. Het is verder regel, dat men 100
groeven per Engelse duim (25,4 mm) opneemt, zodat de hartafstand
van de groeven (zonder toegevoerde trillingen) rond 0,25 mm bedraagt,
m.a.w. per mm zijn er 4 groeven (fig. 206).
Als de binnenste en buitenste groefdiameter bij de 30 cm platen
op resp. 100 en 295 mm wordt gesteld, dan is de lengte der daarbij
behorende groef resp. 314 en 925 mm.
295 — 100
Het aantal groeven bedraagt dan
2
: 0,25 = 390, terwijl
0,314 + 0,925
de totale groeflengte, die de naald doorloopt, 390 X
2
— 242 m is.
De speelduur bedraagt in dit geval 390 : 78 — 5 min. In de
practijk wordt deze tijd zelden bereikt en varieert vaak tussen 3,5 en
4,5 minuut, doordat men bij een grotere diameter dan 100 mm eindigt.
De hoeksnelheid (co) d.i. de hoek, die per sec doorlopen wordt en
bepaald wordt in radialen (II - § 22A), is als volgt te vinden. Bij 1
omwenteling per sec wordt de gehele omtrek of wel co = 2 . n radialen
doorlopen. Bij n omwentelingen per sec is dit co — 2 . n. n en bij n
omwentelingen per min is dit co = 2.n.n: 60, zodat we hier vinden:
co = 2. n. n 78 : 60 = 8,17 radialen/sec.
De omtreksnelheid (v) is evenredig met co en met r, dus v — co. r,
waaruit volgt, dat de snelheid, waarmede de punten van de buitenste
groef (straal = 295 : 2 = 147,5 mm) de naald passeren bedraagt:
v — 8,17 x 147,5 = 1200 mm per sec (1,2 m/sec) en die van de
binnenste groef (straal 100 : 2 = 50 mm) v =8,17 X 50
408 mm
per sec (ca. 0,41 m/sec).
Bekijkt men een deeltje van het gramofoonplaatoppervlak door de microscoop,
dan wordt het kronkelende karakter der
spiraalgroeven pas goed zichtbaar (fig.
204).
Het is nuttig eens na te gaan hoe
groot de golflengten der trillingen van
verschillende frequenties in de beide
Fig. 204
uiterste groeven zijn. De buitenste groef
Beeld van het plaatoppervlak
heeft
bij de 30 cm plaat een lengte van
bij een ca. 10-voudige
vergroting.
7i X 295 = 925 mm. Per sec wordt
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78 : 60 = 1,3 omwenteling volbracht, dus 1,3 winding doorlopen,
hetgeen een weg van 1,3 X 925 = 1200 mm (1,2 m) is. Wordt nu
een trilling van 50 c/sec opgenomen, dan is de weg, waarover 1
trilling wordt volbracht: 1200 : 50 = 24 mm. Voor tonen van 500,
5000 en 10000 c/sec zijn de weglengten
van één trilling 2,4, 0,24 en 0,12 mm
(fig. 205). Voor de binnenste groef zijn
deze wegen veel korter. Immers de dia
meter is 100 mm, d.i. 2,95 maal zo klein
als van de buitenste; derhalve is de weglengte voor die trilling resp. rond 8, 0,8,
0,08 en 0,04 mm. Dat het moeilijk moet
zijn voor de naaldpunt om trillingen van
d - lOOmm
0,04
mm te volgen, ligt wel voor de
tf- 295rrm___
dn 300mm
hand.
Het is dan ook niet te verwonderen,
Fig. 205
dat
het frequentiegebied van een gramoGolflengten op de plaat.
Kwartdeel van het plaatopper- foonplaat zich ook niet veel verder dan
vlak (1/4 ware grootte) met ten hoogste 8000 c/sec kan uitstrekken;
aanduiding der golflengten in gewoonlijk gaat men tot ca. 5000 c/sec.
buitenste en binnenste groef
Anderzijds leggen de zeer kleine leng
voor een 4-tal tonen.
ten voor de hoogste tonen de beperking
op, dat men vooral geen groeven van kleinere diameter dan 100 mm
toepast, omdat deze tonen dan toch niet tot hun recht komen; van
daar dan ook dat men het onbespeeld gelaten oppervlak, de spiegel,
vaak groter dan 100 mm neemt.
Bij 30 cm platen bedraagt de grootste groefdiameter 295 mm, terwijl de
kleinste ten uiterste 100 mm is.
Neemt men 4 groeven per mm aan, dan is de maximale weglengte der groef
242 m en de maximale spcelduur 5 minuten.
JL>e hoogste tonen, die kunnen worden vastgelegd op de plaat, worden vooral
bepaald door de afmetingen der trillingen op de binnenste groeven.

§ 88. Het geluidsspoor en de snelheidsamplitude.
De opname der platen geschiedt doordat een geluidsschrijver, welke
is uitgerust met een zeer scherp beiteltje, tot op een zekere diepte in
het waslaagje is gedrongen. Dit beiteltje wordt door versterkte microfoonstroompjes heen en weer bewogen, waartoe men meestal van het
electromagnetische systeem gebruik maakt.
De snedevorm van .het beiteltje is bij alle platenfabrikanten niet
dezelfde (fig. 219), hetgeen als een ernstig bezwaar beschouwd moet
worden, aangezien daardoor veel hogere eisen gesteld moeten worden

f;
*
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aan de bijpassende vorm van de naaldpunt, dan gewoonlijk geschiedt.
Wij geven in fig. 206 de doorsnede van een moderne uitvoering;
het beiteltje van de geluidsschrijver, waarmee een dergelijke groef
gesneden wordt, heeft een breedte van slechts 0,6 mm en een dikte
van 0,3 mm. Het tussen elke
ca90°
CL2Smm
twee groeven overblijvende
h
-*1
1
\S/a
walletje heeft een breedte van
y////.
y/W/,
y//W
ca. 0,13 mm, waaruit volgt,
dat bij het opnemen van tril
Fig. 206
lingen de uitwijkingen altijd
Groefvorm en -afstand.
kleiner moeten zijn dan 0,065
Een 50-voudig vergrote doorsnede van een
mm, daar er op gerekend
stukje gramofoonplaat met 5 groeven.
moet worden, dat bij twee
naast elkaar liggende groeven op dezelfde straal uitwijkingen in tegen
gestelde zin kunnen optreden.
Aangezien lage tonen een veel grotere amplitude bezitten dan hoge
(I - § 48) is het duidelijk, dat het moeilijkheden zal opleveren de zeer
lage tonen voldoende tot hun recht te laten komen.
In principe moet de geluidsschrijver zo geconstrueerd zijn, dat, naarmate
deze een sterkere wisselstroom toegevoerd krijgt, men daarmede een
evenredig grotere amplitude krijgt. Indien echter de stroom een zekere
waarde overschrijdt, begint verzadiging van het anker op te treden
(we denken aan een electromagnetisch systeem) d.w.z. het aantal
inductielijnen groeit niet meer evenredig met de stroomsterkte aan,
maar minder en voor de krachtwerking geldt hetzelfde. Dit betekent
niet alleen, dat boven die waarde de amplitude ook niet evenredig
met de stroomsterkte aangroeit, wat op zichzelf in deze omstandig
heden een voordeel zou zijn, maar ook, dat er vervorming optreedt
(fig. 162). Het blijkt, dat men tonen boven 250 a 300 c/sec wel on ver
vormd kan weergeven, maar voor tonen lager dan deze waarden
moet men noodzakelijk de beweging van de geluidsschrijver begrenzen,
zal de uitwijking van de naald nog iets kleiner dan 0,65 mm blijven.
Daarom onderscheidt men bij de gramofoonplaat twee tonengebieden,
één boven 250 a 300 c/sec en één daaronder, welke beide onze
aandacht vragen.
We willen daartoe eerst het hoge-tonengebied beschouwen en dienen
daarbij na te gaan hoe het staat met de snelheid, welke de gramofoonnaald in de groef krijgt bij een trilling, want de e.m.k., welke in
bepaalde opnemertypen opgewekt wordt, is afhankelijk van de snel
heid (I - § 18; zie ook §90).
Laten we eens aannemen, dat een naald gedwongen wordt de
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sinusvormige groef, in fig. 207a sterk vergroot en overdreven voor
gesteld, te volgen. De plaat be
weegt zich met een snelheid v
B naar links; daarbij moet de
naald een heen en weer gaande
beweging volbrengen, ten ge
volge waarvan een e.m.k. wordt
Snelheids a\mpiittxte
opgewekt. We komen tot het
zelfde resultaat als we de plaat
in onze gedachten laten stil staan
en de naald zodanig door de
b
groef naar rechts laten bewegen,
dat de ontbondene van de snel
heid
in de richting van AB op
Fig. 207
elk
ogenblik
v is. In punt A moet
Groef en snelheidskromme.
a. Sinusvormige groef in een plaat.
dan de snelheid langs de groef
b. Snelheidskromme, welke de snelheid
een waarde vl hebben; deze
van de naald in zijdelingse richting
snelheid heeft v en v2 als ont(draairichting naar links) aangeeft.
bondenen en nu is v2 de snel
heid, die de opgewekte e.m.k.
bepaalt. Komt de naald in a, dan
is een kort ogenblikje de be
wegingsrichting evenwijdig aan
AB en ontstaat geen e.m.k. Be
weegt de naald zich van a naar
c dan is de bewegingsrichting
omgekeerd (schuin naar beneden).
Eerst neemt de ontbondene v2 ■
toe, is in b het grootst en in c
weer nul, waarna de bewegings
richting weer omkeert en de ont
bondene v2 weer dezelfde veran
deringen ondergaat, die we ook
a. Bij twee groeven A en B van gelijke
in de e.m.k. terug vinden. In fig.
frequentie, doch verschillende am
207b
hebben we het verloop van
plitude, is de snelheidsamplitude van
de
snelheid
v2 aangegeven; de
A het grootst, hetgeen tot uitdruk
king komt door de steilheid van de grootste waarde (va) noemt men
raaklijn in punt 1.
de snelheidsamplitiide. Deze wordt
b. Bij twee groeven A en B van ver telkens bereikt als de naald de
schillende frequentie en gelijke am
lijn AB passeert, d.w.z. op de
plitude is de snelheidsamplitude van
dat de uitwijking
ogenblikken,
B het grootst (zie raaklijnen in P).

TT.
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van de naald begint, terwijl aan de top der groef de snelheid nul is.
We willen nu eens nagaan, waarvan de grootte van vA afhangt. Als
in fig. 208a de groeven zijn voorgesteld van twee tonen van gelijke
frequentie, dan zien we direct in, dat de naald in groef A met veel
grotere snelheid punt 1, 2, 3 [en 4 moet passeren dan in groef B.
De grotere amplitude van A geeft een veel grotere snelheidsamplitude.
Dit verschil valt direct op, als [men let op de steilheid van de raak
lijnen R en S in het punt 1 van de groeven; een grotere steilheid,
hiervan wijst op een grotere snelheid, dus op een grotere snelheids
amplitude.
Beschouwen we nu fig. 208b, waarin twee groeven van gelijke
amplitude zijn gegeven, maar de frequentie van de ene is 2 maal zo
groot als die van de andere. Let men weer op de raaklijnen PR en
PS, dan blijkt, dat de snelheidsamplitude bij gelijke amplitude der groeven
groter moet worden, naarmate de frequentie der tonen groter is.
Trouwens dit volgt ook direct uit de overweging, dat de naald in
fig. 208b in dezelfde tijd 2 maal zo vaak dezelfde trillingsweg moet
doorlopen.
Men kan dus zeggen, 'dat de snelheidsamplitude evenredig is met
de amplitude van de groef en met de frequentie. Wiskundig drukt
men dit uit door:
(17)
Snelheidsaniplitude'. va = co. A
waarin A de amplitude en co de hoekfrequentie van de trilling, dus
2.jz.v, voorstelt (I - § 35).
Was b.v. een trilling van 1000 c/sec vastgelegd op een plaat met
een amplitude van 0,04 mm, dan is de snelheidsamplitude va =
2 3,14.1000.0,004 = 25 cm/sec.
Gesteld nu eens, dat we op een plaat over het gehele speeloppervlak
een toon van b.v. 50 c/sec met een constante spanning op de geluidsschrijver opnemen, dan is hetgeen we aanstonds bij de geluidsreproductie als de weergave wensen te horen een toon van constante
sterkte. Dit betekent, dat de snelheidsamplitude over de gehele groefbaan constant moet zijn. En indien we nu tonen van andere frequentie
alle met dezelfde spanning door de geluidsschrijver laten optekenen,
zullen zij ook alle dezelfde snelheidsamplitude moeten bezitten. Men
spreekt daarom van een constante snelheidsaniplitude. Hiervoor kiest
men een bepaalde waarde en daaruit volgt, dat hoe hoger de frequentie
is, des. te kleiner moet de amplitude van de groef worden. Al te klein
mag deze niet zijn, omdat deze altijd nog groot moet blijven in
vergelijking tot de korrelgrootte van het plaatmateriaal, daar hierdoor
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het geruis ontstaat (§ 92). Gaat men uit van een hoogste frequentie
van b.v. 5000 c/sec en neemt men, zoals men gewoonlijk doet, aan,
dat de amplitude niet kleiner mag zijn dan 0,0003 cm, dan komt men
tot een snelheidsamplitude van 6,28 . 5000 . 0,0003
9,4 cm/sec.
In de practijk neemt men gewoonlijk een snelheidsamplitude van
10 cm/sec.
Stellen we de maximaal toelaatbare amplitude op 0,063 mm, dan
vinden we, dat tot een frequentie van 10 : (628 . 0,0063) = 10 :
0,0395 = ca. 250 c/sec, de constante snelheidsamplitude kan worden
gehandhaafd. Lagere tonen dan 250 c/sec zullen een kleinere snel-

Snelheidsamplitude in afhankelijkheid van de fre
quentie; beneden 250 c/sec neemt de snelheidsam
plitude regelmatig af; daarboven is deze constant.

heidsamplitude moeten bezitten en wel des te kleiner, naarmate de
toon lager is; zij krijgen alle de grootst toelaatbare amplitude, zodat
hiervoor een constante amplitude geldt. Voor een toon van b.v. 50
c/sec zal de snelheidsamplitude nog maar i/a = 2.7t. 50.0,0063 =
1,96 cm/sec kunnen bedragen. We hebben in fig. 209 een beeld
gegeven van de snelheidsamplitude. Het spreekt van zelf, dat volgens
het bovenstaande een toon van 50 c/sec bijna 5 maal te zwak wordt
weergegeven, m.a.w. de lage tonen zullen, als we afzien van de eigen
schappen van opnemer, versterker en luidspreker, te zwak worden
weergegeven.
Om hieraan tegemoet te komen heeft men wel voorgesteld een
zodanige vernuftige opneeminrichting te maken, dat de onderlinge
afstand der groeven niet volkomen vastligt, maar zich automatisch
regelt naar de naast elkaar liggende amplituden; voor de laagste tonen
Radta'Ontvangst III 19
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zou dan de groefafstand vergroot worden, maar daarentegen zou op
andere plaatsen de afstand verkleind kunnen worden, zodat de speelduur
niet korter zou behoeven te zijn.
Het is ten slotte nog wel merkwaardig, dat het diepteschrift, aanvankelijk
toegepast door Edison, in Europa geen ingang gevonden heeft; dit
heeft toch onmiskenbaar het grote voordeel t.o.v. het dwarsschrift, dat
de dieptemodulatie geen zijdelingse amplitudebegrenzing oplegt en dat
de groeven belangrijk dichter bij elkaar gebracht kunnen worden,
waardoor bij eenzelfde plaatoppervlak een 3 a 4 maal zo grote speelduur
is te verkrijgen; blijkbaar staan er bezwaren tegenover.
Wanneer de naald een sinusvormige groef op de plaat doorloopt, krijgt deze
een uitwykingssnelheid, die ook sinusvormig verloopt.
De maximale uitwijkingssnelheïd, Welke daarbij verkregen wordt, heet de
snelheidsamplitude.
De snclheidsamplitude is evenredig met de frequentie en de amplitude van de
trilling.
Tonen van verschillende frequentie, welke met gelijke sterkte aan de geluidsschrijver worden toegevoerd, zullen een groef moeten vormen, waarvan de snelheidsamplitude even groot is, omdat bij de vroeger algemeen gebruikelijke
elect.romagnctische opnemers de opgewekte spanning evenredig is met de snel
heid, zodat ook tonen van gelijke sterkte worden weergegeven.
Men kan alleen voor het toongebied boven ca. 250 c/sec een constante snelheidsamplitude aanhouden, daar met het kleiner worden van de frequentie de
amplitude der trillingen toeneemt en bij frequenties lager dan ca. 250 c/sec de
groeven in elkaar zouden lopen; daarom past men voor dit toongebied een con
stante amplitude toe.

§ 89. De opnemerarm.
Zoals we reeds opmerkten, wordt de groef van de plaat gesneden
door de geluidsschrijver. Deze loopt straalsgewijze naar het middel
punt en de gedachte ligt voor de hand om bij de weergave van de
plaat de opnemer ook langs een radiaal geplaatste geleider te laten
verschuiven. Het grote bezwaar, dat hier optreedt is, dat, als we
afzien van kostbare oplossingen, de naald de opnemer zijwaarts moet
bewegen, zodat een te grote kracht op de groefwand optreedt. Deze
methode wordt dan ook nooit gevolgd en men heeft de oplossing
daarin gezocht de opnemer te verbinden aan een arm. Nu blijkt daarbij
het ideaal, dat het naaldvlak, d.i. het vlak,[dat door de hellend geplaatste
naald gaat en loodrecht op het plaatoppervlak staat, dit snijdt volgens
de raaklijn aan de groef. Indien dit het geval is, verandert dus de
stand van de naald t.o.v. de verschillende groeven niet. Dit is van
belang met betrekking tot de slijtage van naald en plaat. Indien niet
aan genoemde voorwaarde wordt voldaan, wordt de naald bij het
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doorlopen van de groef geleidelijk anders geslepen. Dit kan nooit
een voordeel zijn, maar ernstiger is het als men met een dergelijke
naald dan weer een volgende plaat gaat spelen'; dan werkt de door
het afslijpen verkregen kant als een beiteltje en beschadigt de groef.
Neemt men een rechte arm en plaatst men die als in fig. 210 aange
geven, dan kan in slechts één stand tussen de beide eindstanden aan
het ideaal worden voldaan. In de eindstanden is de hoek van afwijking
links:

r+Yoa B

Fig. 210
Slechte gramofoonarm.
De rechte arm zal het naaldvlak in
het midden van het speelvlak samen
vallen met de raaklijn aan de groef;
naar de zijden neemt de hoek van
afwijking toe; deze is des te groter,
naarmate de arm korter is.
Fig. 211
Goede gramofoonarm.
Indien men wenst, dat het naaldvlak
gaat door de raaklijn van de binnen
ste en buitenste groef, moet de arm
een „knik” hebben en wel zo groot,
dat OC = r + 1/2 a is.

Binnenste groef

1

I

A
Buitenste groef

\

het grootst; de hoek a tussen het naaldvlak en de raaklijn bedraagt bij
een armlengte (d.i. van naaldpunt tot draaipunt) van 20 cm 15°, bij
een van 30 cm 9°. Verplaatsing van het draaipunt kan, over het geheel
genomen, geen noemenswaardige verbetering geven. Bij deze uitvoering
was het beslist noodzakelijk, dat telkens, na het afspelen van een
plaatkant, een nieuwe naald werd ingezet.
Met de rechte arm zou alleen nog verbetering te bereiken zijn, ais
men deze zeer lang maakte, doch dit heeft practisch grote bezwaren.
Er is echter op eenvoudige wijze een andere oplossing te vinden,
n.1. door de arm te buigen, zodat het naaldvlak niet door het draai
punt gaat. Stelt in fig. 211 AB het naaldvlak en O het draaipunt voor, dan
zwaait AB meteen arm OC om O. We houden ons aan de voorwaarde, dat
het naaldvlak loodrecht op de plaat staat en door de binnenste en buitenste
groef gaat volgens een raaklijn. We krijgen nu niet alleen veel kleinere
afwijkingen t.o.v. het naaldvlak, maar bovendien zal de naald, die
opnieuw een groef moet doorlopen en van de binnenste groef naar
de buitenste wordt verplaatst, deze laatste groef nooit beschadigen.
Wordt aan genoemde voorwaarden voldaan, dan kan meetkundig
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bewezen worden, dat OC = r + V2 a> waarin r de straal van de
spiegel en a de afstand tussen de uiterste groeven is. Voor 30 c =
platen met groefdiameters van 10 en 29,5 cm, is r = 5 cm en a =
19,5 : 2 = 9,75 cm, zodat OC = 5 + (9,75 : 2) = 9,87 cm.
Bij kleine platen van 25 cm en met groefdiameters van 9,2 en 24
cm, vindt men voor OC = 4,6 + 3,7 =8,3 cm. Gewoonlijk bedraagt
de afstand OC omstreeks 9,5 cm. De afwijkingen, die bij een dergelijke
opnemer in het middengebied van de plaat optreden, zijn weer afhankelijk
van de armlengte, doch bedraagt bij een lengte CN (fig. 211) van
20 cm niet meer dan 3°, hetgeen zeer aanvaardbaar is. Men heeft dan
een armlengte ON van ca. 22,5 cm.
Als zich de vraag voordoet om bij een gegeven gramofoonschijf
de opnemer op de beste wijze te plaatsen, hetgeen weliswaar tegen
woordig weinig meer voorkomt, dan tekene men op een stuk wit
karton van b.v. 35 cm diameter, een cirkel van 14,75 cm en een van
5 cm straal en trekt aan beide ergens een raaklijn. Men legt dit op
de platenschijf en plaatst de naald in de raaklijn van de kleinste
cirkel, waarna men het draaipunt van de opnemer zolang verplaatst
tot het naaldvlak het papier volgens de raaklijn snijdt, m.a.w. tot de
hartlijn over de opnemerkop volkomen boven de raaklijn ligt. Men
houdt nu het draaipunt vast, verdraait opnemer en karton zolang, tot
de naaldpunt op het raakpunt van de raaklijn van de buitenste cirkel
komt. Valt het naaldvlak daarmede ook samen, dan is de juiste stand
gevonden. Treedt een kleine afwijking op, dan is deze gewoonlijk
zo gering, dat deze wel te aanvaarden is, omdat op de buitenste groef,
waar de richting van de raaklijn niet zo snel verandert, als aan de
binnengroef, de afwijking minder schadelijk voor de groef is.
Wil men bereiken, dat de groeven zo weinig mogelijk worden beschadigd, dan
moet het naaldvlak van de opnemer zo klein mogelyke afwijkingen met de
raaklijnen aan de groef maken.
Daartoe wordt de opnemerarm een zodanige knik gegeven, dat de heiboomsarm tot het naaldvlak gelijk is| aan de straal van de spiegel, vermeerderd met
de halve afstand tussen de uiterste groeven.

§ 90. Gramofoonopnemers.
Gramofoonopnemers werkten tot voor enkele jaren uitsluitend volgens
het electromagnetische principe. In latere jaren is met succes ook het
piezo-electrische en nog later het electrodynamische principe toegepast.
A. Het electromagnetische principe.
Wij geven in fig. 212 de bij de Philips-opnemer toegepaste constructie.
Aan de permanente hoefmagneet zijn 4 poolschoenen bevestigd, waar-
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tussen een draaibaar anker is aangebracht, dat tevens als houder van
de naald gebruikt wordt. Om de naald, tussen de poolschoenen, is
een vast spoeltje aangebracht. Wordt de naald heen en weer bewogen,
dan gaan het ene ogenblik de krachtlijnen van N naar Z, en bij
uitwijking in de andere stand van N, naar Z, zodat de krachtlijnen
richting in het anker omkeert. Op deze wijze wordt het spoeltje met afwis
selende sterkte en in tegengestelde rich
Permanente
magneet
ting door krachtlijnen gesneden en wordt
daarin een wisselspanning opgewekt.
Indien de gramofoonopnemer volkomen
getrouw
werkte, zou, volgens hetgeen in
Anker
§88 werd gezegd, de spanningsfrequentie~vT| ['fez, s
karakteristiek zijn voor te stellen door
de grafiek in fig. 209. Het zou ideaal
^ Pool
schoenen zijn, indien de opnemer deze karakteris
Z "
tiek tot één enkele rechte horizontale lijn
Spoeltje
ns
zou maken, daar dan alle lage tonen
TNaald
beneden 250 c/sec even sterk als de
anderen zouden worden weergegeven.
Fig. 21?
Philips electromagnetische op
Nu moeten we opmerken, dat dit'pracnemer; doordat het anker heen tisch onmogelijk is, want bij een zeer
en weer schommelt in het mag
kleine frequentie, b.v. van 10 c/sec zou
netisch veld, gaan de kracht
lijnen beurtelings van
naar daartoe de amplitude veel te groot moe
Z en van N naar Zy door het ten zijn. Wanneer we nu zien wat met
anker en daardoor wordt een behulp van Philips-opnemer te bereiken
wisselspanning in het spoeltje valt (fig. 213), dan mag dit toch zeer
opgewekt.
bevredigend genoemd worden. Tot een
frequentie van ca. 80 e/sec is, gerekend van af de hoge tonen, de
opgewekte spanning nog 1 volt. Dit resultaat is verkregen door de
eigen-frequentie, ontstaan door de massa van de opnemer, te brengen
in het lage tonengebied. Wij merken op, dat deze en volgende karakte
ristieken werden verkregen door de opnemers te gebruiken bij een
H. M. V. proefplaat DB4037 bij een naaldsnelheid van 2,7 cm/sec.
In het hoge-tonengebied, bij 2000 tot 3000 c/sec vertoont de karak
teristiek een stijging, welke een gevolg is van de eigen-frequentie van
het ankertje van de opnemer. Het streven is deze piek zoveel mogelijk
naar het hoogste tonengebied te verschuiven, om daardoor de goede
weergave van de hoogste tonen, welke de plaat nog bevat, weer te
geven. Bij sommige fabricaten wordt daartoe de stalen naald alleen
als ankertje gebruikt.
Bij de meeste electromagnetische opnemers ligt het frequentiegebied,
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dat nog behoorlijk wordt doorgegeven, tussen 100 en 6000 c/sec.
De .spanning, welke een opnemer gewoonlijk afgeeft, kan het best
bij een bepaalde frequentie opgegeven worden, waartoe men 1000
c/sec kiest; deze bedraagt bij de Philips-opnemer 0,45 tot 0,50 V.
Ook wordt van de opnemer de gevoeligheid wel opgegeven. Men
verstaat daaronder de spanning, welke afgegeven wordt bij 400 c/sec,
als de naaldsnelheid 1 cm/sec bedraagt; zij bedraagt bij genoemde
opnemer ca. 0,6 V. Fig. 213 is gebaseerd op de naaldsnelheid.
Een zeer belangrijk punt bij de opnemers is ten slotte het gewicht,
waarmee de opnemer op de plaat drukt. Bij de oudere typen bedroeg
dit 150 a 200 gram, terwijl men tegenwoordig streeft naar een gewicht
van 20 a 30 gram en zo mogelijk nog kleiner. Hoe strammer het

Frequentie (c/sec)

Fig. 213
Spannings-frequentiekarakteristiek van Philips electromagnetische opnemer 2957, opgenomen met een H.M.V. proefplaat
DB 4037 (naaldsnelheid 2,7 cm/sec.)

electrische systeem is, des te groter moet het gewicht van de opnemer
zijn, want dit systeem moet bewegen t.o.v. het opnemerlichaam.
Het gewicht is daarom van zo'n groot belang met betrekking tot
de plaat, omdat de groef de opnemer opzij moet drukken; is de
groefwand wat dun uitgevallen als gevolg van dicht elkaar naderende
geluidssporen, dan bestaat de kans op afbrokkelen. Des te groter is
dit gevaar, als de trillingen in het onderste resonantiegebied liggen;
dan speelt de traagheid een grote rol en kan de zijdelingse druk
gemakkelijk veel te groot worden. Zijdelings werkende krachten van
300 gram blijken hierbij geen zeldzaamheid te zijn; omgerekend op
het zeer kleine naald-aanrakingsoppervlak komt men dan tot drukken
van enkele duizende kilo's per cm2, die echter maar uiterst kort duren.
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Het is intussen wel zeer belangrijk, met het oog op het behoud
van de platen, de opnemer licht uit te voeren, maar anderzijds moet
het geheel nog voldoende zwaar zijn om niet toe te geven aan de
bewegende krachten, die op de naald werken en die het ankertje in
het magnetisch veld bewegen.
B. De electrodynamische opnemer.
Philips heeft een dergelijke opnemer geconstrueerd, waarvan we in
fig. 214 het principe weergeven. Binnen een cylindervormige ruimte,
gevormd door de beide poolschoenen van
Permanente
magneet
een permanent magneetsysteem, bevindt zich
een weekijzeren cylindrisch kerntje, als bij
- Poo/schQen
een
draaispoelinstrument. In de spleet tussen
ÉSlCIJ
kern en poolschoenen is een dunne cylinder
Veer
Ë
aangebracht, die van onder wordt afgesloten
door een conusvormig deel, waarin de safier
is bevestigd. Om de cylinder in de spleet is
een spoeltje aangebracht. Dit geheel is beves
tigd op een platte veer, waarvan de uiteinden
aan een platte ring (fig. 214b) zijn verbonden.
Het veertje geeft de richtkracht. Wordt de
Fig. 214
safier heen en weer bewogen volgens de
pijltjes, tegen de werking van de veer in, dan
Philips electrodynami
sche opnemer.
worden in het spoeltje e.m.k.-en opgewekt,
Een safiernaaldje is be zodat op deze wijze de geluidstrillingen in
vestigd aan een conus
vormig lichaam,
dat electrische worden omgezet. De gehele op
aansluit op een cylinder- nemer is zeer licht geconstrueerd, terwijl in
vormig, hetwelk voorzien het draaipunt nog een veer is aangebracht,
is van een spoeltje; dit die een deel van het gewicht van de arm op
laatste wordt in een vangt, zodat de druk op de plaat slechts ca.
krachtig veld van een
permanente magneet be 20 gram is.
wogen, waardoor in het
C. De kristalopnemer.
spoeltje spanningen
We denken ons twee rechthoekige kristalworden opgewekt.
plaatjes, gesneden volgens het in fig. 159 a
en b gegeven principe en uitgevoerd volgens fig. 215a en b. Beide
zijn aan het ene einde ingeklemd en aan beide zijden met een
metaalfolie belegd. Legt men hieraan een spanning, dan zal afhan
kelijk van de polariteit der bekleedsels het plaatje een weinig naar
‘boven (a) of naar beneden (b) buigen.
Deze twee plaatjes worden nu door samenkitten gevormd tot een
dubbelkristal, dat weer aan het ene einde is ingeklemd en waarbij
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de twee buitenste bekleedsels aan elkaar zijn verbonden (fig. 215c).
Zou men nu de in c aangegeven polariteit aanbrengen, dan zou
het naar boven buigen van a en
het naar onder buigen van b tot
gevolg hebben, dat het losse einde
gewrongen wordt (fig. 215d).
Natuurlijk zal omgekeerd, als men
het vrije einde mechanisch linksom
en rechtsom wringt, op de bekleed
sels een wisselende spanning ont
staan. Hiervan wordt nu bij de gramofoonopnemer gebruik gemaakt.
Daartoe zijn twee kristalplaatjes van
ca. 3 cm lengte en 1 cm breedte en
b
0,8 mm dikte, met een tussenlaag
Q
van een metaalfolie aan elkaar gekit
(fig. 216), welk stelsel met het ene
Fig. 215
einde
in een aluminium doosje is
Principe v.h. opnemerkristal.
De twee kristallen in a en b verto geklemd. Aan het andere einde is
nen door de aangelegde spanning
een beugeltje geklemd, waaraan
een buigneiging in verschillende
een asje is bevestigd. In dit asje
richting; door er een dubbelkristal
van te maken (c), zal het geheel bij wordt de naald geklemd. Wordt
de aangelegde spanning getordeerd de naald door een groef heen en
worden.
weer bewogen, dan wordt het stelsel
gewrongen en ontstaan tussen de
beide electroden wisselspan
ningen.
De grootte orde der
Klemplaatjes
Gummi
Krlsfal
opgewekte
spanningen is ca.
\
3,5 V bij 1000 c/sec, dus veel
groter dan bij de electromagnetische opnemer.
lansbiHng
Naald
Het belangrijke onderscheid
van
deze opnemer met de
Fig. 216
Bij de Philips kristdlopnemer zijn twee voorgaande is verder, dat de
kristallen aan elkaar gekit; de gramofoon- opgewekte spanning niet af
naald veroorzaakt wringing van de kris
hankelijk is van de s nel heid stallen, waardoor electrische spanningen wor
den opgewekt (omgekeerde van fig. 215). amplitude, maar van de am
plitude der uitwijkingen. We
mogen dus verwachten, dat de frequentiekarakteristiek voor de lage tonen
tot ca. 250 c/sec als een horizontale lijn zal lopen; voor de hoge moet
ze een steeds lagere spanning aanwijzen, daar immers bij dezelfde
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snelheidsamplitude door de hogere frequentie de amplitude van de
groef steeds kleiner wordt. Dit blijkt wel duidelijk uit kromme A in
fig. 217.
Deze en ook kromme B werden opgenomen door middel van een
gramofoonplaat met langzaam afnemende frequentie (const. snelh.
ampl.) Wij zien bij A, dat vanaf ca. 250 c/sec tot 8000 c/sec de
karakteristiek vrijwel geleidelijk daalt, terwijl de opgewekte spanning
voor frequenties van 250 tot 50 c/sec ongeveer dezelfde is. Bij 50 en
8000 c/sec valt de karakteristiek zeer snel, hetgeen geen bezwaar is.
Het is dan ook in de practijk zo, dat, als men de kristalopnemer
zonder meer voor de electro-magnetische in de plaats stelt, men veel
te sterke lage tonen te horen krijgt. Wij komen daarop in §91C terug
v
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Fig. 217
Spannings-frequentiekarakteristiek van Philips
kristalopnemer opgenomen met H. M. V. proefplaat
DB 4037.
A. opgenomen zonder filter.
B. opgenomen met filter (fig. 221).

De opnemer is verder belangrijk lichter dan de oude electrom. (ca.
75 gram). Is het kristal van goede kwaliteit, dan is de levensduur
onbeperkt. Echter wordt de levensduur in gevaar gebracht, als de
opnemer door onvoldoende voorzichtigheid via de naald wordt gestoten.
Tegenover de electro-magnetische opnemer heeft deze opnemer nog
het voordeel, dat men minder last van brommen heeft. Bij de eerste
kan het voorkomen, dat het wisselveld van de onder de platenschijf
geplaatste motor inducerend werkt op het spoeltje, waardoor een
hinderlijk bromgeluid ontstaat; die mogelijkheid bestaat hier niet.
De electroinagnetisclie opnemer berust op het principe, dat een door de
naald in een magnetisch veld in trilling- gebracht stukje weelwijzer een wissel-
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spanning in een spoeltje opwekt; de opgewekte spanning is voor tonen boven
250 c/sec evenredig met de snelheidsamplitude van de naald.
l>e gevoeligheid van deze opnemer wordt bepaald door de spanning, welke by
een snelheid van 1 cm/sec van de naald en bij 400 c/sec wordt opgewekt * zij
bedraagt ca. 600 mV.
De electrodynamische opnemer berust op het. principe dat in een door de
naald in een magnetisch veld in trilling gebrachte geleider, een wisselspanning
wordt opgewekt; de opgewekte spanning is voor tonen boven ca. 250 c/sec
evenredig met de snelheidsamplitude van de naald.
De gevoeligheid van deze opnemer varieert sterk en hangt vooral af van de
daarop volgende transformator; in het algemeen is deze kleiner dan van de
electromagnetische.
De kristalopnemer berust op het principe, dat tussen de electroden van twee
op bepaalde wyze aan elkaar gekitte plaatjes van een seignettezout-Icristal een
wisselspanning ontstaat, als het geheel door de naald links- en rechtsom ge
wrongen wordt; dd opgewekte spanning is evenredig met de amplitude van de
groef.
De gevoeligheid van deze opnemer kan, als correctie heeft plaats gevonden,
gewoonlijk iets hoger gesteld worden dan die van de electromagnetische.

§ 91. Aansluiting van de opnemer.
A. De electromagnetische opnemer.
De meest eenvoudige aansluiting van de gramofoon op de radioontvanger voor versterking der opnemertrillingen bestaat hierin, dat
men gebruik maakt van het l.f. gedeelte van de ontvanger. Bij voor
keur heeft men daartoe 2 of 3 buizen ter beschikking; één buis geeft
gewoonlijk te weinig versterking, al kan men vaak met een kristal
opnemer nog wel een behoorlijk resultaat bereiken.
Wij geven in fig. 218 het schema voor de aansluiting van een
Radio-onfvanger
Afgeschermde kabel

a
B
Afscherming

r™

A

Mi

V) Gr. opnemer

$

b
Fig. 218

\Rk

Aansluiting van een
electromagnetische
gramofoonopnemer
aan een radio-ontvanger.
b. vereenvoudigd
schema van a.

I
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electromagnetische opnemer. De trillingen worden toegevoerd aan
een weerstand AB met schuifcontact S (potentiometer van 50 000 tot
500 000 .ol), welke in de gramofoonkast kan zijn aangebracht, doch
bij de radio-ontvanger niets anders is dan de gebruikelijke geluidssterkteregelaar, zoals ook in fig. 218 is verondersteld. Het schuif
contact S is met het rooster en het uiteinde B met de —leiding (aarde)
verbonden. Hoe dichter S bij B staat, des te kleiner is het span
ningsverschil, dat op de buis komt en des te zwakker is het geluid.
De nodige voorspanning op het rooster wordt verkregen door de
kathodeweerstand Rk. Het is gewenst de afstand tussen opnemer en
buis zo kort mogelijk te maken, daar zich anders heel gemakkelijk bromen gilverschijnselen voordoen. Dikwijls wordt een tweepolig, afge
schermd kabeltje gebruikt, doch voldoende is een eenpolig, waarvan
de ader naar het rooster gaat. De mantel moet goed geaard zijn. Het
is vooral zaak om de mantel zover mogelijk tot aan de beide onder
delen te laten doorlopen, daar anders toch nog vrij gemakkelijk stoorspanningen worden opgevangen.
B. De electrodynamische opnemer.
Het spoeltje van de Philips-opnemer (fig. 214) heeft een kleine weerstand
en kan niet direct op een versterker worden aangesloten. Daartoe is
een aanpassingstransformator nodig (fig. 220), om zodoende de weer
stand van opnemer van 3,4 -n. te vervangen door een van ca. 200 n.
(§45). Zou men de opnemer zonder meer zo aansluiten, dan mag men van
tonen beneden ca. 250 c/sec nog geen sterke weergave verwachten, daar
deze opnemer een spanning geeft, die evenredig is met de snelheidsamplitude. De frequentiekarakteristiek loopt derhalve in dit gebied naar
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Fig. 219
Frequentiekarakteristieken van Philips electrodynamische opnemer (type 2936).
A. zonder filter.
B. met filter.
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Fig. 220
Aansluiting van Philips electrodynamische
opnemer met behulp van een aanpassingstransformator en ophaalfilter.

beneden (fig. 219
zie A).
Door een filter van bepaalde
samenstelling toe te passen,
(fig. 220) kan de karakteris
tiek over dat deel omhoog
gehaald worden, waarom
men spreekt van een opkacilfilter (fig. 219
zie B).
De opnemer is echter zo
niet op een ontvanger aan
te sluiten.; daartoe is nog
een tussentrap nodig.

C. De kristalopnemer.
Zoals we in § 90C zagen, geeft deze opnemer overmatig sterke lage
tonen; daar echter de gevoeligheid over het gehele gebied groter
is dan van een electromagnetische opnemer, kan men zonder veel
bezwaar een rechte karakteristiek trachten te benaderen, zoals door
kromme B (fig 217) is aangegeven; ’tgeen is bereikt door gebruik te
maken van een filter (fig. 221). Dit bestaat uit twee in serie geschakelde
weerstanden van 0,2 en 0,8 M .n. en een condensator van 640 pF parallel
aan de laatste. Om de werking te begrijpen, denken we de conden
sator even weg. De door de opnemer opgewekte spanning zal zich,
als we afzien van de potentiometer in het ontvangapparaat, die
gewoonlijk 0,5 M sl is, evenredig over beide weerstanden verdelen,
zodat de spanning aan de kleinste weerstand 4 maal zo klein is als
aan de grootste. Dit geldt voor alle trillingen en er komt dus maar
0,2 van de totale spanning
.-------------- n Afscherming
beschikbaar voor de potentioriF
meter AB. Nu is die verzwak
10.8 MJl
! C=fr—;
king alleen maar gewenst voor
= =j 640pF , ["
de lage frequenties en niet voor
L-A J!
de hoge en om deze laatste
\Q2 MJl
weer te bevoordelen, is de
*T-J
Rk
0,5 MSP
condensator (C) aangebracht;
B
deze biedt aan de lage tonen
een grote weerstand en aan
Fig. 221
de hoge een kleine. Daardoor
Kristalopn&mer met filter.
krijgen
we voor de hogere
Om de kristalopnemer geschikt te kun
tonen
toch
weer een grotere
nen toepassen, moet gebruik gemaakt
spanning op AB; de conden
worden van een filter, waardoor de lage
tonen onderdrukt worden.
sator werkt voor deze tonen
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als een soort kortsluiting, die des te groter is, naarmate de frequentie
hoger is. Op deze wijze wordt aan de potentiometer de spanning
afgegeven, die veel minder sterke afwijkingen vertoont (kromme B —
fig. 217) dan aanvankelijk (kromme A).
De aansluiting; van een electromagnetisclie opnemer aan een verstcrkbuis
geschiedt steeds door tussenschakeling; van een potentiometer van 50 000 tot
500 000
voor regeling van de geluidssterkte.
De kristalopnemer zal, aangezien deze de lage tonen te sterk weergeeft, moe
ten worden aangesloten aan een verstcrkbuis met behulp van een filter, dat
de lage tonen verzwakt, terwijl verder nog een potentiometer voor sterkteregeling nodig is.

§ 92. Platen, naalden en geruis.
Zoals reeds werd opgemerkt, maken alle platenfabrikanten helaas niet
een groef van gelijke doorsnede. We geven in fig. 222 enige voorbeelden
van groefvormen. Nu moeten we als voor
waarde voor goede weergave stellen, dat
de naaldpunt zodanig in de groef rust, dat
deze daarin geen zijdelingse beweging kan
uitvoeren, omdat dit het produceren van
extra tonen van hoge frequentie betekent
en het ruisen sterk bevordert. Om in zulke
gevallen een naald te hebben, die bij alle
groeven past, blijft er niets anders over dan
een zodanige naaldpunt te kiezen, dat deze
Gramofoongroeven.
Enige typen van door ver op de kanten van de groef rust, maar onge
twijfeld zal men veel liever hebben, [dat de
schillende fabrikanten
gebruikte groeven.
groef in de diepte iets uitslijt, dan dat juist
de randen van de groef het sterkst worden
belast. Dit zal toch heel spoedig ten gevolge
hebben, dat op de plaatsen, waar tussen
twee groeven weinig materiaal is blijven
staan, de groeven in elkaar overlopen. Een
goede oplossing geeft derhalve fig. 223 a,

Fig. 223
Groef- en naaldvorm.
a. Nieuwe naald in een groef van een moderne plaat.
b. de naald zover afgesleten, dat deze „schouders”
heeft gekregen (125-voudige vergroting).
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waarbij is uitgegaan van de in fig. 206 bedoelde groef; de naaldpunt
is hier beschreven met een straal van 0,05 mm.
Nu zal door de wrijving slijtage optreden. Daarbij zal het veel van
de hardheid van de naald en de soort van het materiaal van de plaat
afhangen, wat het meeste slijt, de naald of de plaat. Uit de aard der
zaak kan de naald beter afslijten dan de plaat, waarom men dan ook
aan het plaatmateriaal gewoonlijk een slijpmiddel toevoegt en niet in
zo’n geringe mate.
Opmerking: Volgens een artikel in „Wireless World” van 1939 schijnt een
veel gebruikte samenstelling te zijn: 56% leisteenpoeder, 22% lak, 16% schellak,
4% hars, 1,5% lampenzwart, 0,5% katoenvezels, zodat meer dan 50% uit ge
malen steen bestaat.

Het is dan geen wonder, dat bij de hoge druk van de opnemer
op de plaat, welke aanvankelijk meer dan 150 gram was en bij vele
opnemers nog ca. 75 gram bedraagt, de naald reeds na enige omwen
telingen ingeslepen is op de groef. Gebruikt men dan een naald te
lang, dan krijgt deze „schouders” (fig. 223b) met het gevolg, dat nu
de kans op het beschadigen van de walkanten van de groef toeneemt.
Door belangrijk kleiner opnemerdruk (b.v. 20 a 25 gram) toe te
passen behoeft de naald niet zachter te zijn dan de plaat, maar kan
integendeel van zeer hard materiaal gemaakt worden. Dit rechtvaardigt
dan het gebruik van de z.g. lange-speelduur-naalden. Nog een stap
So
-• verder is het gebruik van de safiernaald, waarmee men wel 2000
r 5° LP .i-jf -platen kan afspelen. De safier is zeer hard, kan evenwel niet zo
gemakkelijk verwisseld worden als de stalen naald en het is een eerste
eis, dat de gebruiker er angstvallig voor zorgt, dat de opnemer niet
op de plaat valt, daar dit beschadiging van de safier ten gevolge
kan hebben.
Een van de moeilijkheden bij de gramofoonweergave is het naaldgeruis, dat ongetwijfeld bij het ene fabrikaat sterker is dan bij het
andere en bij alle platen van hetzelfde fabrikaat ook niet even sterk
is. De oorzaak van het geruis moet gezocht worden in de oneffen
heden, die in de groef bestaan en die vooral het gevolg zijn van de
korreltjes van het slijpmateriaal, waar de naald overheen hobbelt. De
grootte van deze korreltjes is ca. 0,00003 mm (= 0,03 u). Een andere
oorzaak moet gezocht worden in het feit, dat de matrijzen, waarmee
de platen geperst worden, niet hooggepolijst waren; allicht zullen bij
de bestuiving van de wasplaat (§ 86) microscopische oneffenheden
gevormd zijn, die zich bij „moeder” en „zoon” en bij elke afdruk
herhalen. Het naaldgeruis blijkt bij het doorlopen van de buitenste
groeven steeds sterker te zijn dan bij de binnenste. Dit vindt zijn
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verklaring in het volgende. Tengevolge van de oneffenheden der groef
ontstaan een reeks trillingen van allerlei frequenties, een ruisfrequentiespectrum. Hoe hoger deze frequenties zijn, hoe meer ze in het algemeen
opvallen doordat ze als het ware moeilijker door de muziekfrequenties
worden gecamoufleerd. Nu is de omtreksnelheid van de plaat aan de
buitenste groef ca. 3 maal zo groot als aan de binnenste groef en
daardoor worden, als de naald in de buitenste groef rust, belangrijk
hogere ruisfrequenties opgewekt dan in de binnenste groef.
Zoals de sterkte van de spanning bij de muziekfrequenties wordt
bepaald door frequentie maal amplitude, (§88) zo wordt ook de sterkte
van de spanning door de oneffenheid opgewekt, de ruisspanning,
bepaald door de frequentie maal de korrelgrootte. Daarom zal bij
toenemende frequentie (ongeveer vanaf 500 c/sec) de ruisspanning
stijgen. Ook in het lage tonengebied (beneden 500 c/sec) treden nog
betrekkelijk grote ruisspanningen op, doch die zijn niet het gevolg van
de oneffenheden, maar ontstaan door storende trillingen van de opnemer
en van de geluidsschrijver. Men duidt dit geluid gewoonlijk aan als
achtergrondgeruis of achtergrondlawaai. Aangezien het oor in dit lageonengebied veel minder gevoelig is, zijn deze ruisspanningen gewoonlijk
té verwaarlozen.
Met die uit het hoge-tonengebied is dit niet het geval. Om deze
weg te nemen, kan men een condensator van passende grootte parallel
over de opnemer schakelen, doch deze vormt dan ook meteen voor
de hoge tonen een meer of minder grote kortsluiting, zodat de muziekkwaliteit in dit opzicht achteruit gaat.
Er bestaat nu eenmaal niet een speciaal „ruisfilter’’, dat alleen de
ruistrillingen wegneemt en de gewenste geiuidstrillingen van dezelfde
frequentie doorlaat (zie ook §71).
Het is verder voor de hand liggend, dat naarmate de opnemer
gevoeliger is, ook het ruisen toeneemt. Hoe men het ook neemt, men
kan nooit een goede oplossing vinden. Men dient alleen een betere
kwaliteit platen te eisen. Zou men het slijpmiddel geheel kunnen weg
laten, dan was er enorm veel gewonnen, want de zelf opgenomen
wasplaten ruisen doorgaans belangrijk minder. In Amerika zijn in de
laatste oorlog platen van een of ander plastisch materiaal vervaardigd,
maar voor zover ons bekend is, schijnen deze niet geheel te voldoen.
Wil men bij behoud van een slijpmiddel het bezwaar opheffen,
dan moet men zorgen, dat de amplitude bij de hoogste frequenties
nog altijd groot is t.o.v. de korrelgrootte.
Zoals we zopas zagen is de korrelgrootte 0,03 /j, terwijl we in
§88 opmerkten, dat men er van uitgaat, dat men bij 5000 c/sec een
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amplitude van 0,0003 cm of 3 ju heeft. De verhouding van deze
amplitude en de korreldiameter is dan als 100 : 1, d.w.z. de verhouding
van nuttige en ruisspanning is 100 = 10- of 20 dB. Daar het vermogen
evenredig is met het kwadraat van de spanning (N = E. I — E2 :
R) en de trillingssterkte een vermogen is (I - § 48), is de verhouding
der trillingssterkten in bovengenoemd voorbeeld 10000 = 10‘, ofwel
de geluidssterkteverhouding is 40 dB. Aangezien men in de muziek
de verhouding van sterkste en zwakste passages de dynamiek noemt
(II - § 61), kan men zeggen, dat de gramofoonplaat maximaal een
dynamiek van 40 dB toelaat. Laat men b.v. in een kamer bij gramofoonmuziek een maximale geluidssterkte van 75 phoon toe, dan zal,
als de geluidssterkte met 35 phoon is gedaald, het ruisen even sterk
zijn als de zachtste muziek, wat natuurlijk geen aanbeveling verdient,
omdat het muziekniveau altijd nog voldoende boven het ruisniveau
moet blijven.
Het is wel duidelijk, dat verkleining van de korrels en vergroting
van de amplitude der muziektrillingen verbetering kan brengen, maar
dit laatste brengt mee öf verkorting van de speelduur öf vergroting
der platen, tenzij men overgaat tot minder brede groeven.
Ten slotte dienen we nog aandacht te schenken aan de stijfheid
van de naald. Dikke stalen naalden noemt men „hard” en dunne
„zacht”, omdat de eerste een veel sterker (harder) geluid geven dan
de tweede. Dit brengt mee, dat hoge tonen bij de zachte naald heel
gemakkelijk verdwijnen. De dunne naald veert meer en het is door
deze verende werking, dat de over de oneffenheden van de groef
voortslepende naald zeer weinig ruistrillingen op het electrisch systeem
overbrengt. De zachte naald ruist derhalve ook belangrijk minder.
Hetzelfde ervaart men bij gebruik van naalden van hout, fiber, doorns
of welk buigzaam materiaal ook. Stalen naalden, welke een stijfheid
bezitten, die ligt tussen die van harde en zachte naalden, noemt men
„middel harde” ook wel minder gelukkig „halftoon” naalden.
Het naaldgeruis komt voort uit de korreligheid van de plaatmassa, die groten
deels uit een slijpmiddel bestaat en verder uit kleine oneffenheden in de groeven
der matrijzen.
Het naaldgeruis is in de buitenste groeven sterker dan in de binnenste.
Het naaldgeruis is verdeeld over alle frequenties, doch treedt het sterkst in
het hoge-tonengebied op en is daarom door verzwakken van dit gebied te ver
minderen.
Daar by kamersterkte van gramofoonplatenweergave het ruisniveau 35 a 40
phoon bedraagt en de dynamiek van de platen ca. 40 dB is, zal de maximale gegeluidssterkte 75 & 80 phoon bedragen.
Door de stijfheid van de naald wordt bepaald of men een harde of een zachte
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weergave heeft, terwijl bij een geringe stijfheid veel van het hoge-tonengebied
verloren gaat en het geruis sterk vermindert.

§ 93.

Invloed van de omwentelingssnelheid.

A. Toerental, stemming en tempo.
De platen worden opgenomen door een machine met een constant
gehouden toerental van 78 omwentelingen per minuut. Voor een goede
weergave is het noodzakelijk dit aantal ook aan te houden. Terwijl voor
den dirigent toonhoogte en tempo volkomen van elkaar gescheiden
zijn en hij ten hoogste gebonden is aan de opvatting van den componist,
worden bij de opname beide onafscheidelijk aan elkaar gekoppeld.
Laat men de motor sneller lopen, dan wordt de toonhoogte verhoogd
en het tempo versneld, wat niet in overeenstemming geacht moet
worden met de opvatting van componist en dirigent. We hebben in
fig. 224 aangenomen, dat de stemming gebaseerd is op de standaardtoon a1
440 c/sec (I - § 48A). Wordt het aantal omwentelingen
veranderd (zie links), dan zien we hoe de frequentie (toonhoogte) zich
wijzigt (zie hor.as), terwijl tevens is aangegeven (zie rechts) hoeveel
percent het tempo versneld of vertraagd wordt.
Men kan nu de vraag stellen, welke kleine verandering in de frequentie
nog waarneembaar is. Het blijkt, dat de kleinst waarneembare ca.
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0,05 % van de gegeven frequentie kan bedragen.
Er zijn in de loop der jaren onderzoekingen daarnaar gedaan.
Zo vond de onderzoeker Stucker, dat men onderscheid heeft te maken
tussen muzikalen en onmuzikalen. De eerste bezaten bij frequenties
tussen 2000 en 3000 c/sec de grootste gevoeligheid; zij namen frequentieverschuivingen van ca. 0,06% waar, terwijl deze bij 440 c/sec ca.
0,2% bedroegen. De onmuzikalen hadden de grootste gevoeligheid
bij ca. 1000 c/sec; zij namen een frequentieverandering van ruim 1 %
waar en bij 440 c/sec van ca. 1,5%. Bij latere onderzoekingen van
de Amerikanen Shower en Biddulph vonden deze eveneens, dat de
gevoeligheid in de buurt van 2000 en 3000 c/sec het grootst is. Verder
vonden ze, dat hoe sterker de toon is, des te groter de gevoeligheid
is, m.a.w. bij een toon van 60 phoon neemt men een belangrijk
kleinere frequentieverandering waar dan bij dezelfde toon van b.v.
10 phoon; in het laatste geval neemt men bij de grootste gevoeligheid
een verandering van 0,4 % en in het eerste geval een van ca. 0,05 %
nog waar; bij 440 c/sec zijn deze percentages 1% en 0,2 %.
Gaan we uit van de standaardtoon 440 c/sec, waarvoor de toestand
nog niet eens het meest kritisch is en waarvoor een verandering van
ten hoogste 0,2 % toelaatbaar is, dan mag deze toon zich bewegen tussen
440 en 440,88 c/sec en tussen 440 en 439,12 c/sec (fig. 224). Dit komt
hierop neer, dat de gramofoonmachine ook 0,2 % te snel of te langzaam
zou mogen lopen. Onvermijdelijk is dan, dat het tempo een even groot
percentage versnelt of vertraagt, doch deze verandering is veel minder
opvallend dan die van de toonhoogte. Voor de regeling van het
toerental verwijzen we naar § 46B.
B. Toerenverandering door wijziging van de momentarm.
Een der moeilijkheden, die zich voordoet, is, dat het toerental zich
tijdens het spelen ongemerkt kan wijzigen, wat een gevolg is van de
constructie van het gehele mechanisme. Om dat in te zien hebben
we te letten op de belasting van de motor, die voor ’t behoud van een
constant toerental theoretisch volkomen gelijk moet blijven bij het
afspelen van een plaat. Genoemde belasting wordt gevormd door de
draaischijf, de wrijving en verder door de gramofoonopnemer. Rust
deze in de buitenste groef, dan is de hefboomarm van de last 3 maal
zo groot dan wanneer hij in de binnenste groef loopt, waardoor de
motor in het eerste geval zwaarder belast wordt. De belasting door
de opnemer wordt, behalve door het gewicht van de opnemer en de
arm van de last, bepaald door de wrijving en de wisselende tegen
stand, die de naald oplevert door de zijdelingse bewegingen in de
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groef. Het is duidelijk, dat hoe groter het vermogen van de motor
bij een gegeven opnemer is, hoe kleiner de invloed door de verschillende
belastingen door die opnemer zal zijn. Hier spelen gewicht en kostprijs
vaak een zodanige rol, dat het resultaat is, dat bij menige gramofoonmachine de schijf sneller gaat draaien, naarmate de naald meer de
spiegel van de plaat nadert. Veelal ontgaat de luisteraar het verschil
van het daardoor ontstaande toonhoogteverschil, doch dit komt b.v.
aan het licht, als een violist voor oefening een concert met de plaat
wil meespelen; dan valt de ontstemming tegen het einde op. Men
is in dit geval genoodzaakt om tijdens het draaien het toerental regel
matig te controleren.
Wordt deze afwijking geconstateerd, dan is het een fout van de
machine. Wenst men de muzikalen volkomen te bevredigen met de
gramofoon, dan moet men er naar streven, dat de toerendaling zeker
minder dan 0,2% bedraagt; men houde 0,05% aan.
C. Toerenverandering door wijziging van de momentkracht.
Een tweede oorzaak van toerenverandering spruit voort uit de
veranderlijke belasting als gevolg van de tegenstand in het geluids
spoor. Het is een bekend verschijnsel, dat pianomuziek op gramofoonplaten lang niet altijd mooi wordt weergegeven; vaak krijgt men
min of meer jankende tonen te horen, die des te hinderlijker zijn,
naarmate ze langer duren en in het gebied liggen van grote gevoeligheid
van ons gehoor voor frequentieveranderingen. De reden hiervan is,
dat de karakteristiek van deze muziek zo is, dat de inzet heel sterk
is om dan geleidelijk in sterkte af te nemen, zoals fig. 225 aangeeft.
Deze sterke inzet betekent, dat de motor plotseling sterk belast en
dus geremd wordt; indien deze dan niet een voldoend groot vermogen
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en energiereserve bezit, is ze niet in staat de stoot op te vangen, zo
dat het toerental vermindert. Het is dan ook mogelijk, dat een piano*
reproductie op een goedkope machine gespeeld, volkomen mislukt
schijnt.
Opmerking: Wij merken hierbij op, dat een harp een dergelijke karakteristiek
bezit als de piano. Bij een orgel is de toestand omgekeerd; daarbij zwelt de
toon langzaam aan om dan meer of minder abrupt af te breken. Laat men
derhalve een pianoplaat in tegengestelde richting afdraaien, dan klinkt de
muziek enigszins orgelachtig.

Nu kan men met een machine met een klein vermogen toch nog
wel veel bereiken, als men zorgt, dat er steeds voldoende arbeids
vermogen van beweging voorhanden is; m.a.w. als de draaischijf
een voldoend grote traagheid bezit.
In dit verband merken we op, dat men bij de omroepstudio’s en
ook in moderne radiocentrales gebruik maakt van synchrone motoren
(§95), welke veel zwaarder zijn dan die van de gebruikelijke gramofoonmachines, terwijl de draaischijf een gewicht van ca. 10 kg heeft.
Om bovendien het overbrengen van eventuele schokken en trillingen
van de machine tegen te gaan, is de as van de platenschijf met gummi
gekoppeld aan de motoras, zodat de hier genomen voorzorgen wel
ver uitgaan boven die van een gewone gramofoonmachine.
Door wijziging van het aantal omwentelingen van de gramofooninotor wijzigt
men toonhoogte en tempo.
Indien de motor een te klein vermogen heeft, loopt de machine bij het be
spelen van de binnengroef iets sneller dan bij dat van de buitengroef, zodat
tempo en stemming niet volkomen juist meer zijn.
De gevoeligheid van ons gehoor voor frequentieverandering is het sterkst in
het tonengebied van ca. 2000 tot 3000 c/sec en wordt groter naarmate de ge
luidssterkte groter is.
Voor een uitstekende weergave mag het aantal omwentelingen van de
machine niet meer dan 0,05% afwijken van 78 omw./min.
Instrumenten als piano en harp, geven, als gevolg van de sterke inzet van
hun geluiden, een plotselinge belastingstoot, die aanleiding kaji geven tot ver
mindering van het toerental, dus tot dalen van de toonhoogte (janken); hier
kan een motor van voldoend groot vermogen en uitgerust met een draaischijf
van voldoende traagheid, de oplossing geven.

§ 94.

De slingerende gramofoonplaat.

Ligt een plaat excentrisch, dan ziet men de opnemer heen en weer
gaan en krijgt men een meer of minder sterk jankend geluid te horen.
Dit verschijnsel doet zich voor doordat, hetzij het gat in de plaat te
groot is, hetzij doordat het gat zich niet centrisch in de spiegel van
de plaat bevindt. Er is dan één diameter, waarop alle punten de juiste
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omtreksnelheid bezitten; aan de ene zijde daarvan wordt de groef te
snel en aan de andere zijde te langzaam doorlopen. Alle door een
even grote sector begrensde delen van een groef zullen bij de centrisch
liggende plaat (fig. 22óa) in gelijke tijdsdelen worden doorlopen. Deze
tijd bedraagt bij 12 sectoren voor elke sector 60 : (78 X 12) =0,064
sec. Denken we nu'deze plaat, waarop één toon is aangebraclit,
naar links verschoven, zoals in fig. 226a sterk overdreven is voor
gesteld. De punten a en b verplaatsen zich daarbij naar a, en b ï >
terwijl c en d naar c, en d i
gaan. Nu zal de boog c2 en d2
in dezelfde tijd worden door
lopen als c d (dit geldt voor
alle bogen binnen de stralen
door c en d). Het is dus dui
delijk, dat er voor c, en d ï
een langere tijd nodig is, het
geen tot verlaging van de toon
voert. Gesteld eens, dat er op
c d 100 trillingen voorkomen
en dat er nu van deze 100
b.v. 99 op c> en cl., liggen,
dus in dezelfde tijd worden
doorlopen; de toon zou dan
1 % te laag zijn. Bekijken we
nu de toestand voor de bogen
a b en aL en bj, dan blijkt,
dat deze vrijwel in dezelfde
tijd worden doorlopen en
hetzelfde geldt voor de dia
metraal gelegen punten. Voor
de boog e f is de toestand
zo, dat de 100 trillingen, lig" gende tussen eL en f,, in een
—r-Cirkeisectoren
kortere tijd worden door
lopen, zodat toonverhoging
moet optreden. Berekent men
Fig. 226
De slingerende plaat.
nu hoeveel het wegverschil
a. Een naar links verschoven gramcvan c, d, en c2 en d2 is, als
foonplaat.
de plaat 0,1 mm is verschoven
b. de frequentieverandering in % ge
(0 - - 0t = 0,1 mm) en drukt
durende een omwenteling bij een
men dit uit in % van c d,
excentriciteit van ca. 0,1 mm.
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dan blijkt, dit, als de hoek a kleiner dan 10° is, 0,068% te zijn. Voor
de binnenste groef is dit bijna 3 maal zo groot, dus 0,2 %.
De toonverlagingen rechts bij het passeren van stand 3 en de toonverhogingen rechts bij het passeren van 9 zijn derhalve voor buiten
en binnengroef 0,068 en 0,2%. We hebben nu door figuur 226b
aangegeven, hoe de frequentie als het ware om de eigenlijke waarde
slingert, wat een jankend geluid ten gevolge heeft. Dit zal echter
alleen maar sterk opvallen, als een toon voldoende lang wordt aange
houden en bovendien een hoogte en sterkte heeft, waarvoor ons
gehoor een grote frequentiegevoeligheid bezit (§ 93). Gaat men uit
van een normaal tempo (75 a 100 tellen per minuut) dan kan men
zeggen, dat één tel (kwart noot) overeenkomt met één omwenteling;
hierbij zal het verschijnsel merkbaar moeten zijn, doch liet wordt
bij langer aangehouden tonen (halve en hele noten, enz.) wel zeer
hinderlijk.
Het slingeren van de gramofoonplaat komt veel meer voor dan
men gewoonlijk meent; men lette maar eens aandachtig op de beweging
van de opnemer.
Wij hebben eens de moeite genomen een collectie van ca. 120
concert- en symphonieplaten te controleren en vonden daarbij maar
enkele percenten, waarbij het speelvlak concentrisch met het gat was
en dit zo sluitend om de pen ging, dat de plaat altijd goed lag. Op
nagenoeg alle plaatzijden moesten we door een teken aangeven hoe
de plaat het beste lag. Bij ca. 40 % van de plaatzijden was uitvijlen
van het gat noodzakelijk om een goede centrering te verkrijgen. De
excentriciteit van de beide speelzijden van een plaat bestond doorgaans
in verschillende richtingen.
Dat betrekkelijk sterk slingeren ons gehoor vaak volkomen ont
gaat, is alleen maar een gevolg van het gelijktijdig optreden van
verschillende tonen van korten duur; het valt gewoonlijk op bij lang
aangehouden enkele tonen. Niettemin moet ook dan, als het niet
opvalt, het slingeren als een fout worden aangezien.
Opmerking: Voor een waar muziekliefhebber is het zeker de moeite waard
de correcties aan te brengen. Hiertoe heeft men een controle-inrichting nodig.
Wij gebruikten hiervoor een hefboom, waarvan de ene arm 10 maal zo lang
was als de andere; aan deze laatste (ca. 2 cm) was een gewicht met naald
verbonden, welke de groef volgt bij het met de hand draaien van de schijf. Het
uiteinde van de lange arm laat men over een mm-schaalverdeling bewegen.

Het komt heel vaak voor, dat de gramofoonschijf enigermate wiebelt.
Dit moet al evenzeer de muziekkwaliteit benadelen, al ontgaat dit ook
dikwijls den luisteraar. Heeft men toevallig een plaat, die wat veel
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gekromd is, dan kan de weergave totaal bedorven zijn en in wezen
heeft men nu een wat sterkere vorm van wiebelen.
Platen met een excentriciteit van 0,1 mm kunnen reeds aanleiding tot een
zodanige frequentieverandering geven, dat jankende tonen ontstaan.
Dit verschijnsel valt het sterkst op bij lang aangehouden enkele tonen in het
hoge-tonengebied en neemt toe met de sterkte van de toon.

§ 95.

De gramofoonmachine.

Deze bestaat uit een motor, welke door middel van een worm en
wormwiel, de platenschijf aandrijft (fig. 229). Ten einde het toerental
te kunnen regelen en daarbij constant te houden, is een centrifugaalsysteem aangebracht. Ten slotte is het geheel nog uitgerust met een
mechanisme, waardoor de machine na het doorlopen van de binnenste
groef, automatisch wordt uitgeschakeld.
De eerste eisen, waaraan dit geheel moet voldoen, zijn:
a. de platenschijf moet met volkomen constant toerental lopen,
onafhankelijk van de belastingverandering,
b. het gehele stelsel moet geruisloos en zonder schokken of trillen
werken,
c. de platenschijf mag niet wiebelen, want ook dit kan, evenals
een niet vlakke plaat, aanleiding geven tot jankende tonen.
Helaas moet geconstateerd worden, dat weinig uitvoeringen aan al
deze eisen voldoen.
De aandrijving geschiedt gewoonlijk door een wisselstroommotor,
waarbij we onderscheiden: a. synchronemotor, b. asynchronemotor,
c. seriemotor. We willen de principes van deze hier in het kort nagaan.
A. Synchronemotor.
Gesteld, dat we twee spoelen tegenover elkaar plaatsen en dat een
permanente magneet hiertussen kan draaien (fig. 227). De spoelen
zijn zo geschakeld, dat, als er een stroom door beide gaat, twee
ongelijknamige polen tegenover elkaar liggen. Gaat er een wissel
stroom door, dan zullen elke halve periode de polen verwisselen, wat
dan bij 50 c/sec 100 maal per sec geschiedt. Nemen we nu eens aan,
dat we een der einden van de magneet in eens een zeer sterke stoot
in een der draairichtingen geven; dan bestaat de mogelijkheid, dat
deze blijft draaien. Dit vindt plaats, als de magneet even snel een
halve omwenteling volbrengt als de beide spoelen hun polen verwis
selen; men moet in het oog houden, dat de magneet met zijn noordpool
altijd tegenover de zuidpool van de spoel wil komen. In 0,01 sec
wordt dan 1/.2 en in J/r>oe sec een hele omwenteling volbracht, m.a.w.
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het aantal omwentelingen per minuut is 60 X 50 = 3000. Aangezien
de magneetstaaf hier in volkomen gelijke tijd, als het magnetisch veld
der spoelen, omdraait, noemt men dit het synchrone (syn
gelijk;
chronos — tijd) motorprincipe en men zegt: de magneetstaaf loopt
synchroon niet het draaiveld. In welke richting de staaf zal draaien,
hangt van de richting der gegeven stoot af. In de practijk maakt men
niet van een, maar van meer paren spoelen gebruik. Zo gebruikte
Philips bij de draagbare gramofoon „Porteldisc” in het vaststaande
deel of stator vier spoelen en een ringvormig
I
draaiend stelsel (fig. 228) de rotor genaamd,
bestaande uit magneetstaal en zodanig ge
magnetiseerd, dat er twee zuid- en twee noordpolen gevormd zijn. Deze synchronemotor
maakt 1500 omw. per min. (Wij merken hierbij
op, dat ook de electrische klokken steeds zijn
uitgerust met een synchronemotor. Een derge
lijke motor is als het ware „onwrikbaar” ge
koppeld aan de frequentie van het wisselstroomnet; blijft deze constant, dan blijft ook
de tijdaanwijzing constant.)
Voor de gramofoon heeft dit principe twee
grote voordelen, ten eerste, dat de motor on
afhankelijk van een toelaatbare belastingverandering altijd even snel blijft lopen en ten
Fig. 227
Principe van een syn tweede, dat het toerental onafhankelijk is van
chrone motor; de in snel- spanningsveranderingen in het net. Overschrijdt
draaiïng gebrachte mag men de toegestane belasting, dan gaat de
neetstaaf volbrengt elke
periode één omwenteling motor echter stilstaan. Men kan de machine
(zij loopt synchroon met zo construeren, dat deze juist 78 omwente
het draaiveld van beide lingen per minuut maakt, omdat tegenwoordig
magneten).
alle platen bij dit toerental worden opgenomen;
controle hiervan is dus ook niet nodig. Nu geldt
dit allemaal als in het overbrengmechanisme geen slip optreedt; is
dat wel het geval, dan zijn de voordelen verloren. Als bezwaar kan
men aanvoeren, dat men de motor altijd door een stoot moet aanzetten.
*\j

B. De asynchronemotor.
Deze wordt overwegend bij de gramofoon toegepast. De stator
kan op gelijke wijze uitgevoerd zijn als bij de synchronemotor. De
rotor bestaat niet uit een permanente magneet, maar uit een ijzeren
kern met spoelen aan de omtrek. In deze laatste worden door de
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wisselstroom, die door de statorspoelen vloeit, wisselstromen geïndu
ceerd, die op hun beurt weer magneetpolen doen ontstaan. Daarom
noemt men dit ook wel een inductiemotor. Het magnetische veld van
de stator, waarvan zich de polen voortdurend langs de omtrek ver
plaatsen, dat dus ook weer ronddraait (draaiveld), neemt de rotor
mee. Loopt een dergelijke motor zeer licht en is deze onbelast, dan
zal de rotor nagenoeg even snel als het
draaiveld lopen; het aantal omwentelingen
zou bij een 4 polige machine 1500 per
min. bedragen. Steeds blijft het toeren
tal daar beneden en des te meer, naar
mate de belasting toeneemt; er bestaat
„slip” en men spreekt daarom van een
asynchronemotor (a = niet).
Uit de aard der zaak is deze eigen
schap niet bepaald gunstig voor de
gramofoon, daar niet alleen de belasting
door de opnemer bij het afdraaien van
een plaat steeds kleiner wordt, maar ook,
Principe van een 7/-polige
omdat door wisseling van fortissimo en
synchronemotor; hierbij wordt pianissimo de belasting zeer snel kan
gedurende 1 periode een halve
wisselen. Aan dit laatste bezwaar kan
omwenteling- volbracht.
gemakkelijk, mits de motor voldoende
sterk is, tegemoet gekomen worden door de platenschijf een behoorlijk
gewicht te geven. Deze krijgt dan bij het draaien arbeidsvermogen
van beweging en kan uit de energievoorraad tijdelijk putten, zij het
dan ook, dat de snelheid zich op die ogenblikken toch altijd iets moet
wijzigen. Een ander bezwaar is, dat als de netspanning verandert,
dit ook wijziging van het toerental ten gevolge heeft.
C. De seriemotor.
Geen van beide hiervoor genoemde motoren is te gebruiken bij
gelijkstroomvoeding. Indien men een gramofoon wenst, die zowel op
wissel- als gelijkstroom moet kunnen worden aangesloten, dan maakt
men gebruik van een seriemotor (§ 26D).
Hierbij is de rotor, nu anker genaamd, uitgerust met een aantal
wikkelingen, die alle verbonden zijn met smalle koperen strookjes,
welke tezamen de collector (collectie — verzameling) vormen. Hierop
rusten twee koolborstels. De stroom, onverschillig of het wissel- of
gelijkstroom is, doorloopt nu achtereenvolgens de spoelen van de
stator en daarna, via de borstels, de wikkelingen van het anker. Stator
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en anker staan dus in serie; vandaar de naam seriemotor. Ook wei
spreekt men van een collectorniotor. De stroom door de ankerwikkelingen doet de polen ontstaan en ten gevolge daarvan gaat het
anker draaien.
Tegenover het voordeel van het gebruik op gelijk- en wisselstroomnetten, staat ten eerste het nadeel, dat de motor gevoelig is voor
belastingverandering en ten tweede, dat gewoonlijk vonkverschijnselen
aan de borstels optreden. Deze zullen gemakkelijk krasstoringen ver
oorzaken tijdens de weergave, daar allerlei stoorspanningen in de
opnemerleidingen worden geïnduceerd, in welk geval ontstoringsmiddelen moeten worden toegepast (§26D).
Verder is het toerental afhankelijk van de netspanning.
Het is niet onwaarschijnlijk, dat in de toekomst de synchronemotor
gevoed door een trilleromvormer, de oplossing zal zijn voor op gelijkstroomnetten aan te sluiten toestellen.
Dc synchronemotor loopt alleen op wisselstroom en geeft bij wisselende be
lasting en wisselende netspanning een constant aantal toeren; bij moet echter
door een stoot worden aangezet.
De asynchronemotor loopt alleen op wisselstroom; het toerental is afhankelijk
van de belasting- en netspanningsveranderingen.
De seriemotor loopt zowel op gelijk- als op wisselstroom; het toerental is af
hankelijk van de belasting en de netspanningsveranderingen, terwijl vonken aan
de borstels krasstoringen kunnen veroorzaken.

§ 96. Toerenregeling.
A. De regulateur.
Ten einde het toerental van de machine te kunnen veranderen, is
op de motoras een remschijfje aangebracht, dat meer of minder tegen
een remblokje drukt. Het remschijfje is verschuifbaar over de as en
verbonden aan 2 of 3 platte veren, die aan een op de as bevestigd
blokje zijn verbonden (fig. 229).
De veren zijn voorzien van metalen ballen. Indien de motor loopt,
bewegen de ballen zich door de centrifugale kracht naar buiten en
trekken het remschijfje over de as naar rechts. Dit zal dan over het
remblokje glijden.
Door de regelende werking van het centrifugale systeem wordt een
constant toerenaantal verkregen. Drukt men het remblokje in de richting
van het schijfje, dan wordt de wrijving groter en vermindert het toerental.
Hoewel bij het handeltje, waarmee men het remblokje verplaatst, een
schaal is aangebracht voor aflezing van het toerental, is het in het
algemeen raadzaam hier niet te veel waarde aan te hechten; immers,
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afhankelijk van de gladheid van de wrijvingoppervlakken en slijtage,
zal de stand van de regelhefboom zich wijzigen.
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Fig. 229

Principe van aandrijving en toerenregeling bij de
gramofoonmachine.
Naarmate de motor sneller gaat lopen, bewegen de
ballen zich meer naar buiten en wordt het remschijfje tegen het remblokje gedrukt, waarbij een con
stant aantal toeren wordt verkregen.

B. De stroboscopische schijf.
Om een juiste controle te hebben op het toerental, is het nodig
gebruik te maken van een stroboscopische schijf, d.i. een schijfje,
waarop radiaal 77 zwarte lijntjes zijn aangebracht (fig. 230). Deze
schijf make men zo, dat deze kleiner is dan de spiegel van de plaat
en tijdens het afspelen van de plaat daarop geplaatst kan worden,
om op elk ogenblik controle uit te kunnen oefenen op de snelheid.
Zo’n controle is alleen mogelijk, als de schijf door wisselstroom
verkregen gloei- of gasontladingslicht verlicht wordt. Het karakteris
tieke van dit licht is, dat het als gevolg van de 50 perioden van de
wisselstroom om de 100e sec een maximale lichtsterkte heeft; het
flikkert dus min of meer. Gesteld eens, dat we een schijfje maken,
dat voorzien is van 4 zwarte lijnen of spaken
(fig. 231) en nemen we aan, dat de schijf zo
snel draait, dat in 0,01 sec een hoek van 90°
wordt doorlopen; spaak a is dan op de plaats
van b, b op die van c gekomen, enz. Omdat
Fig. 230
het binnen die 0,01 sec donkerder was, hebben
Een stroboscopische
schijf voor het controle we van de verplaatsing zo goed als niets
gezien en we krijgen de indruk alsof de schijf
ren van het toerental.
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stil staat. (Dit verschijnsel doet zich bij het gasontladingslicht
neon-,
natrium-, of kwiklamp
wel het sterkst voor, omdat dit licht om elke
0,01 sec een ogenblik geheel verdwijnt.) Men noemt dit een stroboscopisch verschijnsel(strobeui = ronddraaien;
scopein = kijken).
De weg a b wordt dus in 0,01 sec
afgelegd en de gehele omtrek in 4 X
0,01 = 0,04 sec, m.a.w. er zijn 25 om
wentelingen per sec of 25 X 60 = 1500
per minuut.
Gesteld eens, dat we 77 lijnen aan
brachten; dan moet één lijnafstand in 0,01
sec worden afgelegd en wordt één om
wenteling in 0,77 sec volbracht. Er zijn
dan per sec 1 : 0,77 en per minuut
Fig. 231
60 : 0,77 = 78,0519 of rond 78 om
Principe van de stroboscopiwentelingen; bij dit aantal omwentelingen
sche schijf.
Als de schijf bij een wissel
staat dan schijnbaar het schijfje stil.
stroom van 50 p/sec 1500
Loopt de schijf (fig. 231) te snel, dan
omwentelingen maakt, blij
komt lijn a verder dan b te staan en
ven de spaken schijnbaar
dat herhaalt zich voor alle lijnen. Men
op hun plaats.
ziet dan de schijf schijnbaar in de draai
richting mee lopen. Draait de schijf te langzaam, dan ziet men deze
schijnbaar langzaam terug lopen.
Hetzelfde verschijnsel doet zich ook bij de schijf met 77 lijnen voor.
De regulateur heeft ten doel een constant aantal toeren te verkrijgen; dooi
de rem wordt de mogelijkheid geboden om het aantal toeren te wijzigen.
Controle der toeren is op voldoende nauwkeurige wyze mogelijk met de stro_
boscopische schijf, die zo uitgevoerd dient te zijn, dat men deze tijdens het
spelen op de plaat kan plaatsen.

§ 97.

Vervanging van de gramofoonplaat.

Een gramofoonplaat kan bij een goede opnametechniek, bij gebruik
van ruisarm plaatmateriaal en met toepassing van een goede gramofoonmachine en opnemer, een weergave hebben, die kwalitatief zeer
hoog staat.
Er is echtereen groot aantal platen, dat hinderlijk ruist, dat excentrisch
ligt, er zijn heel wat machines, die niet aan behoorlijke eisen (volko
men geruisloosheid, ongevoeligheid voor belastingveranderingen, niet
wiebelende draaischijf) voldoen, terwijl aan vele opnemers ook nog
bezwaren kleven.

'
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Maar zelfs, al zouden deze bezwaren alle overwonnen zijn, dan
blijven er nog twee over, n.1. de noodzakelijke compressie voor de
sterke passages en de lage tonen en de korte speelduur (ca. 4 a 5 min),
waardoor b.v. symplionische werken meerdere malen onderbroken
moeten worden, want slechts weinig gramofoonbezitters willen en
kunnen zich de luxe van een dubbele machine en een dubbel stel
platen veroorloven.
Het moet wel verwondering wekken, dat de fabricage van platen
met diepte- of Edisonschrift in Europa geen ingang gevonden heeft,
aangezien ten eerste 3 a 4 maal zoveel groeven per plaatoppervlak
mogelijk zijn, zodat een speelduur van 15 a 20 minuten bereikt zou
kunnen worden en ten tweede, dat de dieptemodulatie geen grenzen
stelt aan de amplitude.
Waren hier waarschijnlijk patentmoeilijkheden, anderzijds was de
kans om tot een andere oplossing te komen vóór de oorlog vrijwel
onmogelijk, omdat de gramofoonmaatschappijen de wereldmarktgeheel
beheersten en de volledige beschikking hadden over de auteursrechten
van de belangrijkste kunstenaars en dirigenten. Hadden we tijdens
de oorlog de verwachting, dat na de oorlog andere oplossingen zich
een weg zouden banen, tot op heden blijkt zulks niet het geval te zijn,
al schijnt er enige kentering te zijn.
We willen hier iets zeggen over andere oplossingen, die reeds voor
de oorlog zich ontwikkelden, maar waarvan de toepassing zich beperkte
tot bioscoop en radio-omroepstudio.
A. Het gewone filmsysteent.
Het is mogelijk, dat men het geluid, evenals bij de geluidsfilm,
vastlegt op een filmbandje, dat b.v. een totale breedte van 8 mm of
nog smaller heeft en welk filmbandje gemakkelijk een speelduur van
15 a 20 minuten zou kunnen hebben.
Bij de tot nog toe
algemeen gebruikelijke
g' | g
1 —Geluidsstrook
3 l'N'llü' H j; 11 lil 8
geluidsfilm maakt men
I__ I v 1 _ j L
Perforatie
gebruik van tweeërlei
systeem, n.1. het lad
derof intensiteitsb
•-Geluidsstrook
(fig. 232a) en het zaag
Perforatie
tand- of aniplitudesysteem (fig. 232b).
Fig. 232
Bij het eerste ver
Filmgeluidsstroken. a. intensiteits- of laddersysteem.
toont de geluidstrook
b. amplitude- of zaagsysteem.

,
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r.

streepjes van meer of minder zwarting en bij het tweede bezit de
strook een zwart- en witgedeelte, waarvan de afscheiding gevormd
wordt door de geluidskromme. Deze geluidstrook wordt bij de film
met grote snelheid (ca. 46
Geluidsstrook
cm/sec) en eenparige be
i!i
weging voorbij een zeer
fnjr
nauw spleetje (b.v. 0,01
mm) getrokken. Voor dit
ui
Lichtspleet
Lens
spleetje (fig. 233) is een
&
lens met een gloeilampje
/vip:
geplaatst, terwijl achter de
Fotocel
Gloeilamp
film, tegenover de spleet,
Fig. 233
een foto-electrische cel (II
Geluidsaftasting bij de film.
§121) is aangebracht. Door
Hoe licht bij een geluidfilm van het gloei
lampje door een smal spleetje door de ge de snelle verplaatsing van
luidsstrook in de fotocel terecht komt; het de filmband verandert in
trillingsbeeld op de bewegende filmstrook het rhythme der zwarting
wordt omgezet in electrische trillingen. bij het intensiteitssysteem,
of in dat der trillingskromme bij het amplitudesysteem, de hoeveelheid
door de geluidfilm doorgelaten licht, m.a.w. bij deze aftasting van de
geluidstrook door het licht ontstaan lichtvariaties.
In de foto-electrische cel worden deze lichtvariaties omgezet in
stroomvariaties; ze worden versterkt, hetgeen na voorversterking door
het l.f. gedeelte van de radio-ontvanger zou kunnen geschieden en
de weergave is tot stand gekomen.
Nu bestaan er tegen een dergelijk systeem bezwaren. De opname
van de geluidsstroken moet geschieden door licht, dat door een nauw
spleetje valt. Hoe hoger de toon, dus hoe kleiner de golflengte wordt
en hoe meer de breedte van de spleet van invloed wordt; zo wordt b.v.
bij het amplitudesysteem de vorm der geluidskromme steeds minder
scherp en vager, waardoor voor die frequentie een soort vervlakking
ontstaat. Bovendien laat ook de korrel en de structuur van de film
zijn invloed gelden. Het door de film vallende licht wordt n.1. door
de korreltjes in verschillende richtingen verspreid of gediffuseerd,
waardoor men een resultaat krijgt, alsof de geluidskromme vervaagd
is; hetzelfde verschijnsel doet zich voor bij het intensiteitssysteem.
Het opgenomen negatief moet derhalve te kort schieten in de hoge
tonen en dit laat zich bij de afdrukken, d.w.z. de voor het gebruik
bestemde positieven, in nog sterker mate gevoelen.
Kwalitatief staat het resultaat vrijwel gelijk met dat van een perfecte
gramofoonplaat, doch men heeft het voordeel van de grote speel-
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duur en mist de nadelen van de mechanische opnemer, als b.v.
slijtage van het geluidspoor, mits men een goede verzorgde geleiding
van de strook heeft.
B. Het Philips-Millersysteem („Philirnil”).
De Amerikaan Millcr heeft, om aan genoemde bezwaren van de
film tegemoet te komen, het denkbeeld naar voren gebracht om de
geluidsstrook niet langs fotografische, maar langs mechanische weg
tot stand te brengen. Zo is nu door Philips’ Laboratorium het „Philimil” systeem ontwikkeld, waardoor een belangrijke betere weergave
van de hoge tonen kan worden verkregen, doordat hier bij de opname
een vlijmscherp mesje in de plaats treedt van het bij de opname
nodige lichtspleetje, dat altijd vele malen wijder is, dan de dikte van
de snede. Met het mesje is het
mogelijk tonen van 10 000 c/sec
Bewegmg v.h.mes
nog volkomen getrouw op te nemen.
Het geluidsbeeld wordt hierbij als
// Beweging
volgt
verkregen.
v v. d. film
De ca. 10 mm brede filmstrook
/^-Zwartelaag bestaat uit drie lagen (fig. 234).
-Doorzichtige
De onderste, dikke laag is de
laag
celluloidfilm; daarop is aangebracht
Celluloidfilm
een dun, doorzichtig laagje van
0,06 mm en daarop bevindt zich een
L
zwart laagje van 3 tot 5 /< dikte.
Deze filmband beweegt zich met
Fig. 231
een snelheid van 32 cm/sec en
„Philips~Milleiopname methode.
met een eenparige beweging onder
Het mes gaat in het rhythme van
de te tekenen geluidstrillingen op het V-vormige, scherpe mesje, dat
en neer, terwijl de filmband met een door de van de microfoon komende
parige beweging daaronder wordt en daarna versterkte electrische tril
voortgetrokken, zodat het geluids lingen op en neer wordt bewogen.
spoor in de twee bovenste filmlaagHoe groter de amplitude, des te
jes gegrafeerd wordt.
dieper wordt het mes naar beneden
gedrukt; hoe hoger de frequentie is, des te sneller gaat het mes op
en neer. Op deze wijze wordt nu door het mes in het zwarte en
doorzichtige laagje een soort bedding gegrafeerd; het mes dringt niet
door tot de dikke filmlaag, zodat de mechanische sterkte van de film
niet wordt aangetast. De maximale spoorbreedte bedraagt bij een
dergelijke „Philimilvfilm 2 mm. In fig. 235 is door kromme A aange
geven, hoe de frequentiekarakteristiek van de enkele „PhilimH” geluids-
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schrijver eruit ziet. Deze is verkregen door bij de verschillende
frequenties een even grote stroom (15 mA) toe te voeren en te meten,
hoe groot de amplitude of spoorbreedte daarbij is. Men gaat uit van
de amplitude, die bij 500 c/sec verkregen wordt. De grootte van die
amplitude bepaalt de gevoeligheid.
In fig. 235 is deze 1 (dus 0 dB) gesteld en heeft de bij andere
frequenties verkregen amplitudes in dB-verhouding opgetekend.
Door bij de geluidsschrijver geschikte electrische filters toe te passen
dB
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Fig. 235
De frequentiekaraktenstiek van de „Phïlïinil” ge
luidsschrijver; zij geeft het verband tussen de amplitudeverhouding der trillingen en de frequentie,
m.a.w. de gevoeligheid van de snijder bij diverse
frequenties in verhouding tot de gevoeligheid bij
500 c/sec. A. van de enkele schijven.
B. bij toepassing van geschikte filter.

is het mogelijk een zeer grote gelijkmatigheid in de gevoeligheid over
een uitgestrekt tonengebied te verkrijgen, zoals door kromme B wordt
aangegeven.
Voor de opnametechniek heeft het „PhilimiF’systeem, boven het
hiervoor behandelde fotografische opnamesysteem dit voor, dat de
film ca. 1/5 sec na de opname direct kan worden weergegeven, zodat
de persoon, die met de opname belast is, en de uitvoerenden op de
voet kunnen volgen, hoe de kwaliteit van de opname is.
Natuurlijk zal een dergelijke film langs fotografische weg weer
vermenigvuldigd moeten worden. Men maakt daartoe van de gesneden
film eerst een fotografisch negatief, waarvan men nu de nodige positieven
afdrukt. Ongetwijfeld staat het nu verkregen positief in kwaliteit boven
dat van de fotografische opname; in nog sterkere mate is dit het
geval nu Dr. Dippel van Philips’ Laboratorium er in geslaagd is een
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voortreffelijk korrelloos filmmateriaal te vervaardigen. Het weergaveapparaat kan in alle gevallen hetzelfde zijn.
Een groot verschil met de gramofoonplaatweergave is nog, dat de
filmstrook, met constante snelheid over een schijf van ca. 25 cm loopt,
terwijl bij een gramofoonplaat de groefdiameter steeds kleiner wordt.
De geluidskwaliteit staat, mede door het uiterst geringe ruisen,
belangrijk boven die van de tot nog toe gebruikelijke gramofoon
plaat en bovendien kan men een speelduur van een half uur tot
drie kwartier bereiken. Ten slotte heeft men belangrijk minder ruimte
nodig dan voor een discotheek.
Het „PhilimiP’systeem werd voor de oorlog reeds door de N.C.R.V.
in haar omroepstudio gebruikt en is thans meer algemeen in gebruik
bij de Nederlandse omroep voor het opnemen en weergeven van
hoorspelen, concerten, enz. Moge spoedig de tijd komen, dat b.v.
ook instellingen voor muziekonderwijs van de grote voordelen van
het „PhilimiP’systeem kunnen profiteren.
C. Het magnetofoonsysteent.
Reeds in 1898 werd door den Deen Poulsen een systeem uitgevonden,
dat enige jaren voor de laatste oorlog de aandacht vooral in Amerika
en Duitsland had getrokken en o.a. in Duitsland in toepassing was
gebracht in enkele omroepstudio’s.
Bij dit systeem worden de geluidstrillingen via electrische trillingen
omgezet in magnetische veldveranderingen, die men laat inwerken
op een snel aan dit veld voorbijgaand ijzerhoudend filmbandje, zodat
daarin een magnetisch spoor ontstaat, dat een „beeld” vormt van de
geluidstrillingen.
Aanvankelijk gebruikte men hiervoor een staalbandje, doch al heel
spoedig verving men dit door een filmbandje van 6,5 mm breedte,waarop een laagje staalpoeder was aangebracht.
Thans gebruikt men een bandje met een dikte van 30
terwijl
daarop aan de ene zijde een bindmiddel met magnetiseerbare deeltjes
als een laagje van 20 ju dikte is aangebracht.
Ook wel brengt men de magnetiseerbare deeltjes (van
1 ,u) door
het gehele filmmateriaal.
Het onmiskenbaar grote voordeel van het magnetofoonsysteem is,
dat de inrichting betrekkelijk eenvoudig is en het wil ons voorkomen,
dat hierin in de toekomst een grote mogelijkheid ligt om met succes
de gramofoonplaat te vervangen, ja meer dan dat; om thuis, luisterende
naar een uitzending, deze zelf op de band vast te leggen. Dit vastleggen behoeft slechts tijdelijk te zijn, want men is met een eenvoudig
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middel in staat het magnetisch spoor weer te doen verdwijnen om
dan het bandje opnieuw te gebruiken. Het principe willen we aan
de hand van fig. 236 slechts oppervlakkig beschrijven. De filmband
wordt door A met een snelheid van ca. 77 cm/sec opgewonden
en door B afgewonden; omgekeerd kan B de film ook opwinden.
Onder de film bevinden zich 3 magneetsystemen („koppen” ge
naamd), waarlangs de film zich beweegt. De hoefijzervormige weekijzeren kernen zijn voorzien
Film
van een spoel. Tengevolge
van de luchtspleet der kop
pen zal, als door het spoeltje
Film
E
een stroom gaat, spreiding
Af-en terugOpspoelen
der krachtlijnen boven de
spoelen
kop in het filmmateriaal
Ontmagnetiserings- Opnameplaats vinden.
,kop~
.kop.kopHet spoeltje van E staat
Fig. 236
via een versterker in ver
Magnetofoonsysteem
binding met een microfoon.
Wordt hiervoor gesproken, dan zullen de door het spoeltje gaande
trillingen, overeenkomstige veranderingen van de magnetische kracht
lijnen ten gevolge hebben en, terwijl de film aan E voorbij gevoerd
wordt, wordt hierin een magnetisch spoor gevormd, waarin al deze
veranderingen zijn vastgelegd.
De kop F is via een versterker verbonden aan een luidspreker.
Het magnetisch spoor wekt inductielijnen in het weekijzer op met
het gevolg, dat in het spoeltje van F overeenkomstige electrische tril
lingen ontstaan. Zodoende kan men ogenblikkelijk, na de opname
door E, controleren hoe de kwaliteit van de opname is. Bevalt deze
niet, dan laat men de film terug lopen en nu is het de kop D, die
het magnetisch spoor „uitwist” door middel van een h.f. trilling, die
men door het spoeltje van D laat gaan.
Het is mogelijk om een gehele symphonie op een filmbandje vast
te leggen. Het aanvankelijke bezwaar, dat men deze bandjes wegens
de onderlinge ontmagnetisering der windingen slechts enkele jaren
kan bewaren, is thans zo goed als geheel overwonnen. Natuurlijk
vervalt hierbij het geruis als bij de gramofoonplaat.
Hoge tonen tot ca. 8000 c/sec worden nog zeer goed weergegeven.
Het laat zich aanzien, dat deze methode, die in principe een minder kost
bare apparatuur vereist dan het „PhilimiP’systeem, een grote kans maaktde
gramofoonplaat in een brede kring van muziekliefhebbers te verdringen
en om een verdienstelijke plaats bij het muziekonderwijs in te nemen.
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HOOFDSTUK VIII.
Microfoons.
§ 98.

Soorten microfoons.

Na de ontdekking van de telefonie door Bell (1875) en de microfoon
door Hughes (1878), waarop we in § 119 nog terugkomen, heeft de
microfoon zich eerst vrij langzaam, doch met de opkomst van de
radio in zeer snel tempo tot een hoge graad ontwikkeld.
De microfoon heeft ten doel om de daarop vallende luchttrillingen
via een membraan, dat deze trillingen overneemt, om te zetten in
electrische, m.a.w. er worden electrische wisselspanningen opgewekt;
deze zijn gewoonlijk zeer zwak, maar kunnen door versterkers tot
elke gewenste grootte worden opgevoerd. De wijze, waarop de lucht
trillingen in electrische worden omgezet, kan verschillend zijn.
Naar de constructie of het principe onderscheidt men:
a. de koolmicrofoon,
b. de bandmicrofoon,
c. de spoelmicrofoon,
d. de kristalmicrofoon,
e. de condensatormicrofoon.
§ 99. Gevoeligheid en richteffect.
Bij de beoordeling van microfoons heeft men te letten op de
volgende eigenschappen:
1. gevoeligheid bij een gegeven frequentie (meestal 1000 c/sec),
2. gevoeligheid over het gehele tonengebied,
3. richtingsgevoeligheid,
4. ruisen en vervorming,
5. weer- en windbestendigheid.
Een microfoon is des te gevoeliger, naarmate , een grotere wissel
spanning voor een bepaalde trillingsdruk (I - § 48B) op het membraan
van de microfoon wordt verkregen.
Oewoonlijk wordt de gevoeligheid opgegeven voor een frequentie
van 1000 c/sec en wordt uitgedrukt in mV/bar. Onder één bar verstaat
men een druk van 1 dyne/cm2, dus ongeveer 0,001 gram = 1 mgram
per cm2.
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Brengt men een geluidstrilling voort, b.v. een sinusvormige trilling,
dan ontstaat een gemiddelde trillingsdruk op het membraan, die ook
in bar is uit te drukken. Indien men op een afstand van ca. 90 cm
van de microfoon staat en recht daarvoor normaal spreekt, krijgt men
een gemiddelde trillingsdruk van ongeveer 1 bar.
Een verdere eis, althans voor microfoons voor muziekweergave, is,
dat de microfoon een gelijke frequentiegevoeligheid bezit, d.w.z. dat de
gevoeligheid voor trillingen van alle frequenties in het hoorbare gebied,
dus tussen ca. 50 en 10 000 c/sec vrijwel even groot is. Is de micro
foon alleen maar voor opname van spraak bestemd, zoals bij de
telefoon, dan worden gewoonlijk lagere eisen gesteld. Geeft men de
gevoeligheid in het eerste geval aan als een functie van de frequentie,
dan ontstaat een frequentiekarakteristiek, die een rechte lijn moet zijn
evenwijdig aan de frequentieas. Als gevolg van de verschillende prin
cipes der microfoons zal de gevoeligheid bij de verschillende typen
ook verschillend zijn; er zullen ook meer of minder grote afwijkingen
van de rechte lijn optreden. Bovendien brengt hun verschillende bouw
nog mee, dat de richtingsgevoeligheid ook niet gelijk is, d.w.z., dat
trillingen van gelijke sterkte, maar uit verschillende richtingen komende,
niet even grote spanningen opwekken. Men kan deze richtinggevoeligheid tot uitdrukking brengen door een richtingsdiagram, dat voor
de microfoon is, wat het stralingsdiagram voor de luidspreker is. Men
kan uit dit diagram afleiden of de microfoon richtingseffect bezit en
daaruit tevens bepalen in welke omstandigheden de microfoon wél of
niet bruikbaar is.
Het is belangrijk, dat de microfoon zelf geen of ten hoogste zeer
zwakke trillingen voortbrengt, die aanleiding geven tot ruisen bij de
weergave van het opgenomen geluid.
Ten slotte moet nog gelet worden op vervorming. Alle luchttrillingen
moeten omgezet worden in volkomen identieke electrische trillingen,
zodat een to.egevoerde enkelvoudige trilling niet als een electrische
verschijnt, die vergezeld is van hogere harmonischen.
§ 100.

De koolmicrofoon.

A. Constructie.
Deze kan op verschillende wijze zijn uitgevoerd.
We willen ons hier bepalen tot het beste en grootste
gebruik gemaakt wordt van een cylindrisch of vierkant
(marmerblokmicrofoon), waarin enerzijds een uitholling
Op de bodem hiervan (fig. 237) zijn twee concentrische

type, waarbij
stuk marmer
is gemaakt.
ringen A en
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B en een centraal contact C aangebracht; dit laatste is met de ring
A verbonden. De gehele uitholling is
Marmer
blok
y
verder gevuld met koolpoeder (bij
Geperforeerde
aM beschermplaat
telefoonmicrofoons gebruikt men vaak
koolkorreltjes) (I - § 66) en wordt afge
r J ‘ Ë —Membraan
sloten
door een mica plaatje, dat het
I c'im
(mica)
r ■/.'« i—Koolpoedermembraan vormt en door een plaat,
kamer
voorzien van een aantal gaatjes, stevig
op het marmerblok wordt geklemd. De
—Afgeschermde kabel
ringen A en B zijn met tussenscha
Aanpassingskastje
keling van een batterij aan de pri
maire wikkeling van een transformator
verbonden, terwijl de secundaire wik
Balt.
keling aan een versterker is aangesloten.
Deze transformator past de microfoon,
Potentiomeler
Naar
versterker
die bij 1000 c/sec een impedantie van
omstreeks 50 j~l heeft, aan aan de
Fig. 237
Marmcrblok-koolmicrofoon
l.f. versterkbuis, welke aan de rooster
r.ir.t aanpassingskastje.
zijde een grote weerstand nodig heeft.
Daarom heet het kastje, waarin stroombron en transformator zijn aange
bracht, het aanpassingskastje. Over de secundaire zijde van de transfor
mator is een weerstand van ca. 50 000 -o. geschakeld, welke als potentiometer wordt gebruikt, om de trillingssterkte in de buizen te regelen
(geluidssterkteregelaar). Microfoon en aanpassingskastje en dit laatste
en de versterker worden verbonden door microfoonkabel, d.i. een
2-aderige afgeschermdé kabel, welke vooral voor de laatst genoemde
verbinding een zeer geringe eigen-capaciteit tussen de draden moet
bezitten, opdat van de hoge tonen zo weinig mogelijk verloren gaat.
De mantel van de kabel heeft ten doel om de draden af te schermen
tegen inducties (b.v. door het wisselstroomnet); bovendien wordt de
mantel geaard, waardoor brommen wordt voorkomen.
Wordt voor de microfoon gesproken, dan neemt het membraan
de trillingen van de lucht over en het koolpoeder ondervindt over
eenkomstige drukveranderingen, waardoor de electrische weerstand
tussen de polen, gevormd door de ringen A en B en het centrale
contact C, op gelijke wijze verandert, zodat stroomveranderingen
optreden, die nu via de aanpassingstransformator en potentiometer de
versterkbuis bereiken. Aangezien de opgewekte spanning afhankelijk
is van de door de geluidstrillingen veroorzaakte druk (I - § 48B),
behoort de kool microfoon tot de drukmicrofoons.
Van alle microfoons bezit de koolmicrofoon de grootste gevoe-
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ligheid. Dit sluit in, dat hierbij de kleinste versterking nodig is om
een bepaalde sterkte der electrische trillingen te verkrijgen, wat onge
twijfeld. in verschillende gevallen met het oog op de kosten van de
versterker een voordeel is.
Tegenover dit voordeel staat het nadeel, dat de microfoon gemak
kelijk aanleiding geeft tot sterk ruisen. Er treden n.1. tussen de kooldeeltjes zwakke vonkverschijnselen op, die ruisen veroorzaken. Hoe
hoger men de microfoonspanning kiest, des te groter wordt de microfoonstroom en des te groter is de kans op ruisen. Een lagere micro
foonspanning werkt dus in dit opzicht gunstig, maar heeft ook ten
gevolge, dat de nuttige spanning evenredig afneemt. Het ruisen neemt
ook toe, naarmate de kooldeeltjes groter zijn. Daarom zal de koolkorrelmicrofoon ook sterker ruisen dan de koolpoedermicrofoon. Van
zelfsprekend moet de uiterste zorg besteed worden
aan de fabricage van het poeder.
We hebben in fig. 238 de Philips microfoon type
4210 aangegeven, Deze is schokvrij opgeliangen
aan 4 veren, zodat trillingen van de vloer niet op
de microfoon kunnen worden overgedragen. De
voedingsspanning bedraagt 6 V en de gevoeligheid
1,3 mV/bar, terwijl de aanpassingsimpedantie 30 .ois. Bij deze microfoon zijn de contactringen A en
B en het centraalcontact C (fig. 237) van een goudFig. 238
Philips marmer- faagje voorzien om corrosie, d.i. het invreten door
blokmicrofoon
chemische invloeden, te voorkomen. De microfoon
type J/210.
wordt gebruikt in combinatie met het aanpassingskastje 4228, waarin zich een transformator met wikkelingsverhouding
van ongeveer 1 : 40 bevindt.
Opmerking: Is de microfoonimpedantie 30 _o. en de potentiometerweerstand
50 000 -fi, dan volgt de windingsverhoudings n van de transformator (volgens
§ 78C) uit:
n = T 50 000 : 30 = 1 1670 = 41.

Behalve dit type worden door Philips nog tal van andere koolmicrofoons, echter voldoende aan minder hoge eisen ten aanzien van
de gevoeligheid over het gehele frequentiegebied, aan de markt gebracht.
Deze zijn voornamelijk bedoeld voor opname van spraak; zij hebben
een gevoeligheid, welke kleiner is dan 0,3 mV/bar en een impedantie,
welke 40 -o. of meer bedraagt. Als voorbeelden hiervan noemen we
de „croner”-, de hand-, de knoopsgat-, de keel- en de touringcarmicrofoon.
De knoopsgatniicrofoon heeft kleine afmetingen en wordt op een
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afstand (van de mond af gerekend), die bij voorkeur kleiner is dan
20 cm, in een knoopsgat opgehangen, zodat de spreker of zanger
volkomen vrij in zijn bewegingen is.
De keelmicrofoon is bedoeld om gebruikt te worden in ruimten,
waar een sterk lawaai optreedt (vliegtuigcabines, ketelmakerijen, enz.).
Ze bestaat uit een geslo- dB
10
ten doosje, waarin zich
een koolmicrofoontje be
.1*
Mierofoor <210 j j
vindt. Dit doosje wordt
1e _0
verbonden aan de teles
i
■§
foonlepel van het tele
H-H
V
$Pi »
foontoestel en wordt
J
A ! i;jl
I
I
tegen de keelwand ge
I .
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I
drukt, zodat de trillingen
!
VA
van deze op het mem\
±
30
ioooo
braan worden overge
w
1000
10
Frequentie (c/sec)
dragen, hetgeen voor de
lawaaitrillingen niet mo
Fig. 239
gelijk is. Is bij een lawaaiFrequentiekarakteristiek
niveau van 90 phoon het
van Philips microfoon 4210 en van een gewone
telefoneren met een ge
telefoonmicrofoon.
wone microfoon niet
meer mogelijk, met de keel
microfoon gaat dit nog zeer
goed, ja, zelfs is het nog moge
lijk bij een zeer hoog lawaainiveau van b.v. 120 phoon.
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B. De frequentiekarakteristiek.
Wij geven in fig. 239 de
karakteristiek van de Philips
koolmicrofoon 4210; hieruit
zien we, dat bij ca. 4000 c/sec
de gevoeligheid vrij snel begint
af te nemen. Echter is deze
karakteristiek nog heel wat
gunstiger dan een gewone

Fig. 240
Richtingsdiagram van Philips
koolmicrofoon 4210.
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telèfoonmicrofoon, welke door de gestreepte kromme is aangegeven.
Men mag hierbij niet verwachten, dat b.v. de medeklinkers s en f
scherp zijn te onderscheiden, doch afgezien daarvan is een goede
verstaanbaarheid te bereiken.
C. Het richtingsdiagram.
De gevoeligheid van een koolmicrofoon, en dit geldt voor elke
drukmicrofoon, zal, als we te doen hebben met lage tonen, waarvan
de golflengte groot is t.o.v. de afmetingen van de microfoon, in
alle richtingen even groot moeten zijn, d.w.z. het komt er niet op
aan of we recht voor, of terzijde van de microfoon staan te spreken;
als de afstand tot de microfoon gelijk is, worden even grote electrische
spanningen opgewekt. De reden hiervan is de volgende: als er een
geluidstrilling optreedt, zal in een willekeurig punt in het trillingsveld
een drukverandering optreden. Allicht denkt men, dat deze alleen
werkzaam is in de voortplantingsrichting, doch dit is niet het geval;
de drukverandering werkt naar alle zijden. Het richtingsdiagram zal
derhalve een cirkel zijn (fig. 240). Dit geldt echter alleen voor de lage
tonen; naarmate de tonen hoger zijn en hun golflengte meer nadert
tot de afmetingen van het membraan (§ 69B) treden sterkere afwij
kingen op en vertoont de microfoon richteffect, zoals uit fig. 240 blijkt.
Het is de gewoonte om de richtingsdiagrammen op decibelschaal
te tekenen, zodat men direct de verhouding der gevoeligheid in de
verschillende richtingen vindt; daarbij is de maximale gevoeligheid 1
(dus 0 dB) gesteld. Let men op de richtinggevoeligheid van de kool
microfoon, dan is deze, voor het geval een spreker een grote zaal
moet bespreken, niet de beste, omdat alle geruis uit de zaal en de
nagalm sterk werken op de microfoon, welke geluiden mee versterkt
worden, wat des te sterker optreedt, naarmate de frequenties der
storende geluiden kleiner zijn (lage tonen). Ook zullen de versterkte
geluiden, afkomstig van de luidsprekers, gemakkelijk terugwerken op
de microfoon, zodat een acoustische terugkoppeling optreedt (microfonisch effect), zodat het stelsel begint te gillen of te fluiten (I - § 85C).
§ 101. De bandmicrofoon.
A. Constructie en werking.
De bandmicrofoon (fig. 241) bestaat uit een permanente magneet M
met lange poolschoenen ter breedte van ca. 1 cm, waartussen een
aluminium bandje AB van ca. 0,004 mm dikte, 5 mm breedte en 4 a
5 cm lengte is aangebracht en dat als membraan dienst doet. Dit bandje
is niet vlak, maar gegolfd, waardoor bereikt wordt, dat de eigen-
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frequentie zeer laag (bij ca. 15 c/sec) komt te liggen. Door de ribbeling
heeft het bandje een zekere stijfheid tegen wringen en wapperen.
Wordt liet bandje in beweging gebracht, dan
B
wordt daarin een electrische spanning opge
wekt, die des te groter is, naarmate het veld
sterker, het bandje langer en de snelheid,
waarmee de verplaatsing geschiedt, groter is
(electrodynautische principe). Bij deze micro
foon kunnen de luchtdrukveranderingen van
kMLr1
voren, zowel als van achteren, toegang vinden
tot het bandje. Vonden ze volkomen gelijk
tijdig plaats, dan zou het bandje in rust blijven,
Versterker
maar voor de golven, die van achter het
bandje bereiken, is de weglengte iets groter
en dat brengt mee, dat de golven van voor
en achter in verschillende fase het bandje be
reiken. Er ontstaat daardoor een zeker druk
Fig. 241
verschil; onder de invloed daarvan verplaatst
Bandmicrofoon.
het bandje zich in het magnetisch veld en
De uitgangstransformator dat is de reden, waarom men spreekt van
bezit 3 uitgangen (b.v. 200
een drukgradiëntmicrofoon. Ook wel noemt
_n_, 500 -Cl en 10 000 jtl).
Bij lage-ohmsuitgang wordt men het een snelheidsniicrofoon, omdat de
via een transformator op de snelheid, waarmee het bandje zich door het
le l.f. versterkbuis aange veld beweegt (deze hangt af van het drukver
sloten.
schil), de grootte van de opgewekte span
ning bepaalt.
(M
De verkregen wisselspanningen zijn doorgaans zeer
l
zwak, waarom men ze direct aan een transformator
toevoert, die ze optransformeert (fig. 241). De secun
daire wikkeling heeft gewoonlijk drie uitgangen, welke
aangepast moeten worden op de weerstanden van
resp. b.v. 200 , 500 -Cl en 10 000 xi. Bij lage-ohmsuitgang wordt de microfoon met een 2-aderige, capaciteitsarme, afgeschermde en geaarde kabel aan de ver
sterker verbonden, waarbij de ingang door een trans
formator gevormd wordt en waardoor ca. 1000-voudige
Fig. 242
versterking verkregen wordt; bij hoge-ohmsuitgang
Philips band wordt aangesloten op de roosterweerstand van de le
microfoon,
type 9522, ge- versterkbuis.
Wij geven in fig. 242 de Philips bandmicrofoon (type
schikt voor muziek en spraak. 9522), bestemd voor radio-studio’s en gebruik binnens-
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huis. De eigenlijke microfoon is in rubber in het huis schokvrij opge
hangen. Het bandje kan ter plaatse direct verwisseld worden door een
nieuw. In het huis is de uitgangstransformator opgenomen; de uitgaande
leidingen kunnen direct op de microfoon-vóórversterker, welke in de
meeste Philips versterkers is aangebracht, worden aangesloten.
Behalve bovengenoemd type wordt nog een type 9536 geleverd,
welke speciaal voor spraak bedoeld is en wel bij studio- en toneel
uitvoeringen binnenshuis. De gevoeligheid is even groot als van de 9522.
B. De frequentiekarakteristiek.
Zoals we hiervoor zeiden
is de grootte van de
spanning evenredig met
o
de veldsterkte, de lengte
1van het bandje en de
3,
£ 10
snelheid. Aangezien nu
*
de snelheid in het al
o:
gemeen genomen even
10
100
1000
10000
redig toeneemt met de
Frequentie (c/sec)
Fig. 243
frequentie van de trilling,
Frequentiekarakteristiek
als de amplitude dezelfde
van Philips bandmicrofoon type 9522.
is, zou men allicht ver
wachten,
dat de opgewekte
30°
0°
30°
spanning met de frequentie
toeneemt. Dit is hier niet het
geval, hetgeen verkregen is
door een zodanige keuze van
massa en stijfheid van het
60'
60° bandje, dat een zeer lage
eigen-frequentie bestaat. Theo
retisch kan men aantonen, dat
gQo voor frequenties, die boven
90c
de eigen-frequentie liggen, de
opgewekte spanningen onaf
hankelijk van de frequentie zijn.
60°
60° In fig. 243 is de frequentiedB
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30°

0

30°

Fig. 244
Philips
van
Richtingsdiagram
bandmicrofoon type 9522 geleidend
voor frequenties van 50 tot 8000
c/sec.
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karakteristiek van Philips bandmicrofoon type 9522 gegeven. Uit een
vergelijking met fig. 239 blijkt, dat deze microfoon in frequentieonafhankelijkheid boven de koolmicrofoon staat.
We kunnen hierbij opmerken, dat de karakteristiek rechtdoor loopt
tot een grens, die bepaald wordt door het feit, dat de golflengte van
de grootte-orde wordt van de dikte der gebruikte poolschoenen.
Tegenover het gebruik van twee transformatoren bij de bandmicrofoon
staat, dat men nu geen batterij nodig heeft, zoals bij de koolmicrofoon,
te meer daar deze gemakkelijk een bron van storing kan vormen.
C. Het richtingsdiagram.
Het richtingsdiagram is volkomen anders dan van de koolmicrofoon
en dit is het typische onderscheid tussen druk- en drukgradiëntmicrofoons. De laatste bezitten in principe een richtingsdiagram, dat bestaat
uit twee elkaar rakende cirkels. Wij geven in fig. 244 het richtings
diagram van Philips bandmicrofoon type 9522, bij trillingen van 50
tot 8000 c/sec. De krommen wijken betrekkelijk weinig van cirkels af.
Blijkbaar is de microfoon het gevoeligst voor trillingen uit rich
tingen loodrecht op de microfoon,. terwijl uit richtingen in het vlak
van de microfoon de gevoeligheid practisch nul is. Dat dit laatste zo
moet zijn, volgt direct hieruit, dat de weg voor de trillingen naar de
voor- en achterkant van het bandje even groot is. De maximale gevoe
ligheid treedt in die richting op, waar het weglengteverschil het grootst is.
De bandmicrofoon is daar van toepassing, waar sterke storingsgebieden van terzijde optreden.
§ 102.

De spoel- of electrodynamische microfoon.

A. Constructie.
Deze microfoon berust ook op het electrodynamische principe. In
plaats van een bandje
Membraan
is hier een spoeltje ge
bruikt, dat bewogen
Versterker
Spoel—Jp'
wordt in een krachtig
magnetisch veld (fig.
245).
Het platte, ringvor
—
mige magneetgestel
bezit een cirkel vormige
sleuf, waarin zich een
Fig. 245
aluminium
kokertje
Electrodynamische- of spoelmicrofoon.
met een daarop geDe aansluiting is gelijk aan die in fig. 241.
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wonden spoeltje bevindt; eerstgenoemde is gelijmd aan het papiermembraan.
Evenals bij de permanent dynamische luidspreker, moet er voor
gezorgd worden, dat geen stof, en in het bizonder geen ijzerdeeltjes,
in de spoelgleuf komen; daarom is de gehele microfoon omgeven
door een zijden doekje.
Voor- en achterzijde van het membraan worden door de geluids
golven getroffen, zodat we ook nu te doen hebben met een drukgradiëntmicrofoon.
Dank zij het spoeltje wordt nu bij een zeer grote en even snelle
beweging als bij de bandmicrofoon een grotere spanning opgewekt.
Dat men hier de magneet niet geheel cylindrisch
zoals bij de luidsprekers — maar in drie sectoren heeft uitgevoerd, vindt zijn reden
daarin, dat men dan een luchtkolom zou krijgen, die een eigenfrequentie heeft, die ongewenst zou zijn.
De aansluiting van deze microfoon is in principe
volkomen gelijk aan die van de bandmicrofoon.
Philips spoelmicrofoon (fig. 246) is zowel voor muziek
als voor spraak te gebruiken en in tegenstelling met
de bandmicrofoon geschikt om buitenshuis toe te passen.
De gevoeligheid van deze microfoon is belangrijk
groter dan van de voorgaande en bedraagt bij een
aanpassingsimpedantie van 10 000 XL 4 mV/bar.

Fig. 246
Philips
spoelmicrofoon
type 9528.
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B. De frequentiekarakteristiek.
Deze is, zoals uit een vergelijking met fig. 247 en
243 blijkt, minder ideaal dan van de bandmicrofoon
en is in het lage-tonengebied minder goed dan een
koolmicrofoon, doch in het hoge beter. De gevoelig
heid, gemeten op de uitgangsimpedantie van 500
.n. bedraagt 0,9 mV/bar.
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Fig. 247
Frequentiekarakteristiek
van Philips spoelmicrofoon type 9528.
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C. Het richtingsdiagram.
spoelmicrofoon
De
heeft het karakteristieke,
cirkelvormige
dubbel
richtingsdiagram. In fig.
248 is het richtingsdia
gram van Philips spoel
microfoon type 9528
voor tonen van 30 tot
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30°

0°

30°

CO0

500 c/sec en voor een van
1000 c/sec weergegeven. Hoe
meer men de frequentie van
1000 c/sec overschrijdt, des te
meer nadert het diagram een
ellipsvorm en ten slotte de
cirkelvorm.

60°

§ 103. Kristalmicrofoon.
A. Constructie.
9QO
Bij deze microfoon wordt
9C°
gebruik gemaakt van één of
twee kristalelementen (fig. 249
en 250), welke onder hoeken
60°
60° van 45° met de b- en c-as
zijn gesneden (fig. 159). Nemen
we twee plaatjes en kitten we
deze met tegengestelde richting
van de a-as op elkaar en be
dekken we de buitenste vlak
30°
0°
30°
ken met een staniollaagje,
Fig. 248
dan zal blijken, dat, als men
Richtingsdiagram van Philips spoelmicrodit stelsel op twee punten Iaat
foon type 9528 a) voor 30—500 c/sec.
rusten en bloot stelt aan
b) voor 1000 c/sec.
luchttrillingen, op de bekleed
sels tegengestelde spanningen worden opgewekt, zoals door fig. 249
is aangegeven.
Deze constructie veronderstelt, dat nu gelijktijdig vrijwel gelijke
Naar
versterker
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Fig. 249
Een enkel kristalelement onder de
werking van lucht
drukveranderingen
aan de bovenzijde.
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Fig. 250
Twee kristalelementenmicrofoon.
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Fig. 251
Kristalmicrofoon
met aansluiting.
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Fig. 252
Philips kristalmicrofoon
a. type 9529 voor muziek en
spraak,
b. type 9535 voor spraak.
aan
drukveranderingen
beide zijden van het kristalelement kunnen optreden,
zodat de doorbuiging mini
maal is. Het is om die
reden, dat men gewoonlijk
twee kristalelementen kiest,
zoals fig. 250 aangeeft.
Beide elementen zijn hierbij
parallel geschakeld. Men
heeft nu een drukmicrofoon
gekregen.
De kristalelementen zijn
slechts ca. 1,5 X 1 cm.
10000 Daar ze gevoelig zijn voor
Frequentie (c/sec)
vocht wordt vochtbescherFig. 253
ming verkregen door ze te
Frequentiekarakteristiék van Philips kristalbeplakken met een dun
microfoons type 9529 en 5935.
geparafineerd laagje. De
temperatuur
mag niet meer bedragen
150°
180°
1500
dan 55°. Soms wordt aan het kristal
ook wel een conusvormig membraan
verbonden, doch dan is de geluids
kwaliteit minder goed door optre,2°' dende resonanties. Fig. 251 is het aansluitschema van de microfoon, dat
wel zeer eenvoudig is.
90°
Het voordeel der kristalmicrofoons is, dat ze ongevoelig zijn
voor mechanische trillingen en voor
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Fig. 254
Richtingsdiagram voor Philips kristal
microfoon type 9529 voor trillingen tot
7000 c/sec.
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vochtigheid, zodat ze zowel binnens- als buitenshuis gebruikt kunnen
worden.
In fig. 252a geven we Philips kristal-eikelmicrofoon type 9529, welke
zowel voor muziek als spraak is te gebruiken, terwijl het doosvormige
type 9535 (fig. 252b) alleen voor spraak bedoeld is.
In het bizonder lenen de kristalmicrofoons zich voor redenaars,
omdat ze klein van afmeting zijn en derhalve weinig storend werken
voor het publiek.
Wat de aansluiting betreft zij opgemerkt, dat de kristalmicrofoon
een capacitief karakter heeft (C = 2000 pF). Dit betekent, dat de
impedantie van de microfoon afhankelijk is van de frequentie; deze
neemt toe met lager wordende frequentie. Om nu de lage tonen ook
nog goed te krijgen, moet de aansluitweerstand groot zijn t.o.v. de
impedantie, waarom een weerstand van 1 M _tl wordt gebruikt.
Bij deze impedantie is de gevoeligheid 0,45 mV/bar.
De kristalmicrofoon wordt ook in nog veel kleinere afmetingen
uitgevoerd als knoopsgat- en als keelmicrofoon. De laatste bestaat uit
een gesloten doosje, waarin zich een kristalelement bevindt; dit doosje
wordt door een halsband tegen de keelwand geklemd, of is opge
nomen in de halsafsluiting van een vliegenierskap en wordt gewoonlijk
niet bij het gewone telefoontoestel gebruikt. De kristalkeelmicrofoon
heeft boven de kool keelmicrofoon voor, dat de frequentiekarakteristiek
wat gunstiger is, zodat bij sterke lawaainiveau’s, als 120 phoon, de
verstaanbaarheid nog belangrijk beter is; de gevoeligheid van de
koolmicrofoon is wat gunstiger. Hetzelfde kan ook voor de knoopsgatmicrofoon gezegd worden.
B. De frequentiekarakteristiek.
Deze wijst er op (fig. 253), dat de kristalmicrofoon in het lagetonengebied minder goed is dan de kool- en bandmicrofoon en in
het hoge-tonengebied nagenoeg even goed als de bandmicrofoon.
C. Het richtingsdiagrani.
Het richtingsdiagram is, aangezien we met een drukmicrofoon te
doen hebben, een cirkel. In fig. 254 geven we het richtingsdiagram
voor de Philips kristalmicrofoon type 9529 voor 30—7000 c/sec.
§ 104.

De Condensatormicrofoon.

A. Constructie.
Deze microfoon heeft lang niet die verbreiding gevonden als de
hiervoor genoemden; zij wordt niet als handelsartikel door Philips
vervaardigd. Zij bestaat uit een metalen plaat (fig. 255), waarvoor op
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zeer korten afstand een metalen plaatje, uit aluminium of staal van ca.
0,005 mm, als membraan geïsoleerd gespannen is, terwijl een gaas
het membraan tegen beschadiging beschermt; ook wordt voor het
membraan wel bladgoud gebruikt. De metaal electrode is van enkele
gaten voorzien om de lucht tussen membraan en electrode een uitweg
te verlenen. Men heeft nu weer te doen met een drukmicrofoon.
Wordt voor de microfoon gespro
Versterker
ken, dan raakt het membraan in tril
ling en daarbij verandert de capaciteit
Mmbntn tussen membraan en metalen plaat
etectroje-l
>
voortdurend.
Legt men daaraan een
*| '
spanning, dan verandert ook de lading
Lcht-'
H.-Xcrt
op dezelfde wijze. Het membraan wordt
+ nu aan het rooster van een versterkbuis
verbonden, terwijl de andere electrode
Fig. 255
via een weerstand de anodespanning
Condensatormicrofoon
toegevoerd
krijgt. Eventuele ladingsmet aansluiting.
veranderingen worden dan enerzijds
rechtstreeks aan het roos
dB
£ 10
ter, anderzijds via een con
ii
densator aan de kathode
1+
ffl
M
o
toegevoerd.
TT
De gevoeligheid van een
dergelijke
condensatormiJw
crofoon bedraagt ca. 3
i
mV/bar.
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B. De frequentiekarakFrequentie (c/sec)
teristiek.
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Fig. 256
Frequentiekarakteristiek
van een condensatormicrofoon.

Wij geven in fig. 256
een frequentiekarakteristiek
van een condensatormicrofoon. Zoals hieruit blijkt, heeft deze zeer goede eigenschappen.
§ 105.

Gebruik van twee verschillende microfoontypen.

Het kan soms voordeel opleveren twee microfoons, waarvan de
ene een drukmicrofoon en de andere een drukgradiëntmicrofoon is,
in serie te schakelen.
Men krijgt dan een spanning, welke gelijk is aan de som van beide
opgewekte spanningen. Dit komt, wat de richtingsgevoeligheid betreft,
op hetzelfde neer, alsof men één microfoon heeft, waarvan het rich-
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tingsdiagram hartvormig is, zoals fig. 257 aangeeft.
Hoe deze kromme ontstaat, is gemakkelijk na te gaan. Denken we,
dat de maximale opgewekte spanningen van beide microfoons even
groot zijn. In de richting 0 c wordt in de ene een spanning 0 a en
in de andere een van 0 b opge
wekt. Daar beide in gelijke zin wer
ken is 0 c resultaat (0 a + 0 b
= 0 c).
In de richting 0 f is de toestand
anders. We moeten n.I. bedenken,
dat bij een drukmicrofoon (b.v.
koolmicrofoon) de luchtdruk slechts
van één kant het membraan kan
bereiken en bij de drukgradiëntmotor (b.v. de bandmicrofoon) van
twee kanten. Toen de trillingen van
beide van voren (in de figuur van
boven) op [de membraan vielen, ont
stonden — althans zo namen we
gelijkgerichte electrische
aan
Hartvormig richtingsdiagram
spanningen en ze versterkten elkaar,
verkregen door het serie schake
maar als trillingen van achter in
len van een druk- en een
de drukgradiëntmicrofoon komen,
drukgradiëntmicrofoon.
ontstaan tegengesteld gerichte span
ningen en de spanningen van de beide microfoons werken elkaar tegen.
In de richting 0 f hebben we derhalve 0 f te verminderen met 0 c,
zodat 0 g = 0 f — 0 e ontstaat. Voor trillingen, die de microfoon
recht van achter treffen, is de opgewekte spanning nul.
Het spreekt vanzelf, dat deze oplossing zich bizonder leent voor
zulke gevallen, waarbij van achter de microfoon sterke storende geluiden
optreden of zijn te verwachten.

Radfo-ontvangst III 22

■-

HOOFDSTUK IX.
Een kijkje bij het omroepwezen in Nederland.
§ 106. De inrichting van een omroepstudio.

/

A. Inleiding.
In een boek over radio-ontvangst mag geen uitvoerige beschrijving
worden verwacht van het gehele omroepsysteem, doch voor enige
oriëntering kan het
M/ zijn nut hebben hier
een kort overzicht te
Microfoon Versterker
Modulatorbuls Koppeling
Zendbuis
t1
geven.
O
->
Vooraf iets over het
LAAGFREOUENT
GEMODULEERD
principe van het zen
den (fig. 258).
Oscillatorbuis
/
Om de h.f. trilling
HOOGFREQUENT
voor de draaggolf te
krijgen is een stelsel
Fig. 258
nodig, waarin de h.f.
Grondprincipe van een oniroepzender.
De oscillatorbuis levert de h.f. trillingen, die door oscillaties worden op
de van de microfoon komende en door de versterker gewekt. Deze worden
versterkte l.f. trillingen in de modulatorbuis worden
verkregen doormiddel
gemoduleerd; de gemoduleerde trillingen worden door
de
van
een buis
de zendbuis versterkt aan de antenne afgegeven.
oscillatorbuis — waar
van rooster- en anodekring op een of andere geschikte wijze geschakeld
zijn (I - § 85). Deze trillingen worden toegevoerd aan een tweede buis,
welke ook de van de microfoon komende l.f. trillingen, nadat deze
een versterker gepasseerd zijn, ontvangt en waarin de h.f. trillingen
door de l.f. trillingen worden gemoduleerd, waarom men dit de
modulator buis noemt. Bij kleine zenders kan de buis direct aan de
antenne worden aangesloten; bij grote zenders worden de verkregen
trillingen nog via een koppelend element toegevoerd aan een zendbuis,
die de trillingsenergie aan de antenne aflevert.
x Bij de amateurzenders kan zich alles in eenzelfde kamertje bevinden,
doch bij de ontwikkeling tot een omroepbedrijf was het noodzakelijk
de microfoon in een andere ruimte dan het overige deel op te nemen
en zo ontstonden de studio en de zenderruimte.
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Deze sobere toestand, zoals we die in de eerste jaren van de omroep
bij de H. D. O. (Hilversumse Draadloze Omroep) kenden, heeft in de
loop der jaren plaats moeten maken voor een grootse opzet, waarbij
Nederland in de voorste rijen der landen kwam te staan.
De studio’s der 4 verschillende omroepverenigingen groeiden voor
de oorlog uit tot studiogebouwen, bij de ene van meer, bij andere van
minder grote omvang en kosten noch moeite zijn gespaard om de best
mogelijke resultaten en de grootst mogelijke bedrijfszekerheid te bereiken.
Ook de zenderruimte is geworden een zendergebouw, waarin twee
zenders zijn ondergebracht, geplaatst te Lopik (fig. 16 en § 14).
De radiotechnische verzorging van de omroepstudio’s der A.V.R.O.
en K.R.O. en van de zenders geschiedde door de N.S.F.-Philips, die
wel tot de meest geperfectioneerde behoren.
B. Het A.V.R.O. studiogebouw (Hilversum).
Dat men van een enkel studiolokaaltje is gekomen tot een?gebouw
als de A.V.R.O. in 1936 in het leven riep, zit hierin, dat men ten
eerste ruimten nodig had, waarin men concerten en zanguitvoeringen
kon geven, waarin kamer- en amusementsmuziek kon worden voortgebracht, waarin hoorspelen konden worden opgevoerd en lezingen
worden gehouden, waar een uitgebreide discotheek geborgen kon
worden; ten tweede omdat allerlei hulpmiddelen, die technisch nodig
•waren, een plaats moesten vinden en ten derde — en zeker niet het
minst
omdat er bedieningsruimten voor het uitvoeren van allerlei
schakelingen nodig waren, o.a. twee centrale punten, vanwaar uit de
uitzendingen, eventueel van twee zenders gelijktijdig, konden worden
geregeld en orders konden worden gegeven, opdat alles vlot kon
verlopen en men de zekerheid had, dat een eenmaal gepubliceerd
programma zonder enige hapering kon worden afgewerkt.
Aan de studio’s zelf worden hoge acoustische eisen gesteld, variërende
met de bestemming hiervan, opdat de aesthetische verzorging van
een uitvoering zo goed mogelijk tot zijn recht komt, terwijl aan de
installatie de voorwaarde gesteld wordt: a. dat de kwaliteit der weer
gave niets te wensen overlaat, b. dat vergissingen in schakelingen,
zo niet onmogelijk, dan toch tot een uiterste minimum beperkt blijven.
Bij verschillende uitvoeringen, men denke b.v. aan hoorspelen, is
het vaak nodig een zekere achtergrond van geluiden te hebben (b.v.
straatrumoer of muziek) ofwel, dat tussen de dialogen bepaalde geluiden
optreden. Men noemt dit het acoustische decor. Ook komt het nog al
eens voor, dat men de illusie van een grote ruimte wil verwekken.
Zulk een ruimte wordt gekenmerkt door een grote nagalm. Aangezien
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de studioruimte altijd maar een korte nagalm heeft, heeft men in het
gebouw een kelderruimte (de echokelder) aangebracht, waarin men
door een luidspreker het b.v. door een spreker voortgebrachte geluid,
laat klinken; door een daarin geplaatste microfoon wordt de stem
met grote nagalm opgenomen en na versterking toegevoegd aan het
oorspronkelijke geluid. Dan zijn er verder verschillende hulpmiddelen
nodig om allerlei geluiden na te bootsen, b.v. trappelen van paarden,
druppelen van water, loeien van de wind, donderslagen enz., die ook
alle in een vertrek (de effectenstudio) zijn ondergebracht en tot het
acoustisch decor behoren. Soms moeten ook op gramofoonplaten vast
gelegde geluiden daartoe dienen.
Het in 1936 in gebruik gestelde A.V.R.O.-studiogebouw bevat een
grote en een kleine concertzaal, een dansmuziekstudio, een grote en
een kleine hoorspelstudio, verder meerdere ruimten voor sprekers en
omroepers, een bedieningsruimte, een echokelder, een effectenstudio
en verder nog allerlei technische ruimten, benevens recreatie- en ontvang
zalen. In 1940 werd daaraan nog een grote en een kleine concertstudio toegevoegd, ondergebracht in een tweede gebouw.
Het spreekt wel vanzelf, dat het continue dagbedrijf van de omroep
verlangt, dat er voortdurend door de orkesten moet worden gestudeerd
en gerepeteerd. Daardoor zijn in den regel meerdere lokalen gelijk
tijdig in gebruik en nu is het een eerste vereiste, dat de uitvoering,
voor een microfoon gegeven, niet in het minst gestoord mag worden
door geluiden van repetities Jof uitvoeringen in andere zalen, door
geloop in gangen en portalen, enz. Er zijn dus de allerhoogste eisen
te stellen aan de geluidsisolatie, waartoe zeer bizondere maatregelen
zijn genomen, die we hier niet zullen noemen. Maar zeer belangrijk
is het toch zeker op te merken, dat de studio’s als het ware grote dozen
zijn, die geheel geïsoleerd binnen de bouwmuren zijn aangebracht.
C. De schakeling.
Wat ons nu wel bizonder interesseert is de wijze, waarop alles
centraal door de uitzendingsleider wordt geregeld. Wij bezoeken daartoe
het studiogebouw van de A.V.R.O. van 1936. De leider heeft in een
regelkamer binnen de U-vormige regeltafel plaats genomen; hij heeft
het oog gericht op de voor hem geplaatste kast, aan welks voorzijde
zich een groot aantal knoppen en meters, resp. voor de uitzending,
het geven van orders en voor controle der uitzending (fig. 259) bevinden.
Rechts van hem is de contröleluidspreker aangebracht door middel
waarvan hij het uitgezondene zelf beluistert.
Volgen we nu het schema in fig. 260.
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Fig. 259
A-V .R.O.-regeltafels
(Hilversum).
Een der twee regeltafels in het A.V.R.O.
studiogebouw (1936).
Dit is de plaats van
waar uit de gehele
uitzending wordt ge
regeld.
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Fig. 260
Vereenvoudigd overzichtschema van de schakeling in het umroeystudiogebouw
van de A.V.R.O. (1936).
De hoorspelstudio is aangesloten onder gebruikmaking van echokelder, effecten
studio en gramofoon, terwijl ook van buiten door de telefoonleidingen binnen
komende geluiden nog zijn toe te voegen.
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Laten we veronderstellen, dat er een hoorspel in de hoorspelstudio
wordt gegeven. Er zijn daar twee microfoons aangebracht, in tegen
stelling met b.v. de grote concertzaal, waarin zich een vijftal bevinden,
die aan lange uitgebalanceerde armen zijn opgehangen en zonder ook
maar enigermate de uitvoerenden te storen, op verschillende hoogte
en plaats kunnen worden ingesteld, hetgeen bij de repetities geschiedt.
De microfoonstromen gaan, na te zijn versterkt, door de microfoonversterker V naar een bord A (fig. 260), waarop door „klinken" allerlei
verbindingen tot stand kunnen worden gebracht, evenals in een telefoon
centrale; dit is het centrale klinkenveld. De twee hier tot stand gebrachte
verbindingen gaan naar een kastje II, waarop 5 sterkteregelaars zijn
aangebracht, die tezamen een menggroep vormen. De beide micro
foonstromen komen hier via de sterkteregelaar 3 en 4 bij elkaar en
de uitzendingsleider heeft het in zijn macht om naar smaak de invloed
van de ene of de andere microfoon te vergroten of te onderdrukken.
Na deze menging wordt de totale sterkte nog door de knop 5 gere
geld, waarna het mengsel aan een versterker B wordt toegevoerd.
Hierna wordt het mengsel in drie wegen via de regel knoppen 6, 7
en 8 en de daarbij behorende drie eindtrappen gesplitst in de geleiders
a, b en c. De stromen in a gaan via de regelaar 9 naar de in cascade
geschakelde versterkers C en D. Met knop 9 brengt de uitzendingsleider
de stromen op lijnniveau. Dit moet' zo gekozen worden, dat sterke
passages van het geluid geen hinderlijke vervorming ondergaan, terwijl
anderzijds moet worden gezorgd, dat de zachtste passages nog vol
doend boven het geruis uitkomen. De knop 9 moet dus voortdurend
bediend worden.
Van de versterker D gaan 3 geleidingen uit, 1 b.v. naar de zender
(kabel Hilversum-Lopik), 2 naar de controle luidsprekers in het gebouw,
3 naar een apparatuur voor geluidsregistratie, d.i. het vastleggen van
het uitgezondene op gramofoonplaten.
Wanneer de omroeper zich moet laten horen, wordt door middel
van 9 de uitzending verzwakt of onderbroken en wordt 10 ingeschakeld,
zodat de microfoonstromen via de voorversterker V de versterkers C
en D bereiken.
Bij het hoorspel behoort een acoustisch decor. Het moet dus mogelijk
zijn om de geluiden uit de echokamer en de effectenstudio bij de
eerstgenoemde te voegen. De microfoon M in deze studio is via de
voorversterker V en het centrale klinkenveld aan de menggroep lil
verbonden, waar de stroom over de regelaars 2 en 5 in de versterker
B komt en via de regelaars 6 en 7 en de eindtrap in de geleiders a
en b. In a mengt deze stroom zich met die van het gesproken woord
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en wordt dus mee uitgezonden. Daar het van belang is, dat de
spelenden tijdens de uitvoering ook zelf in de juiste sfeer gebracht
worden, worden de stromen uit b via regelaar 11, de versterker V
en de decörluidspreker DL in de hoorspelstudio gebracht. Maar ook
moet het mogelijk zijn muziek in het hoorspel te brengen, waarom
de stromen van een der gramofoons Gr via een gramofoonregelaar
een versterker V, en de regelknop 14 op de menggroep III kunnen
worden gebracht, waarna ze via 3 .en 5 hiervan en de versterker B, de
geleidingen a en b bereiken.
Ten slotte is er nog de echokelder, welke uit geleider c het gesproken
woord via de regelaar 12 toegevoerd krijgt; de echomicrofoon. EM
neemt het geluid met nagalm op en zo worden de door de V versterkte
stromen via regelaar 13 aan geleider a toegevoerd, zodat dat geluid
zich mengt met het oorspronkelijke geluid.
Indien een uitvoering buiten het studiogebouw moet worden uitge
zonden, b.v. een concert van het Concertgebouworkest te Amsterdam,
dan worden daar ter plaatse enkele microfoons geplaatst, welker stromen
aldaar samen komen in een mengkastje, dat bediend wordt door een
deskundige, die weer heeft te zorgen, dat de uitzending op lijnniveau
komt en dat sterke passages worden gedrukt en zeer zachte wat
worden versterkt (dynamiekcompressie: II - § 61). De aldus verkregen
l.f.-stromen komen dan door een der telefoonlijnen (links in fig. 260)
binnen op het centraalklinkenveld.
De uitzendingsleider heeft in dat geval niet anders te doen dan te
zorgen, dat het ontvangene op juiste sterkte in de lijn naar de zender
komt. Ook is het mogelijk om het per telefoonlijn ontvangene te mengen
met een uitzending in een der studio’s, wanneer zulks gewenst
mocht zijn.
Overigens is de taak van den leider een, die maar niet aan een
ieder kan worden toevertrouwd. Behalve, dat hij een behoorlijk technisch
inzicht moet hebben, moet hij bekend zijn met toneelregie en mogen,
gevoel voor, kennis en inzicht van muziek van allerlei aard, hem niet
ontbreken. Aan hem wordt overgelaten de dynamiek in de muziek
alle recht te laten wedervaren, die de dirigent beoogt en om de
sterkte der geluiden en effecten bij hoorspelen te bepalen. Bij de
muziek heeft hij in het bizonder te zorgen, dat door plotseling sterke
passages niet hier of daar in de zendinstallatie overbelasting optreedt
en dus vervorming plaats vindt; bij zachte passages moet hij er op
letten, dat deze niet door geruis overstemd worden en ten slotte dient
alles zo te verlopen, dat de luisteraar niets bemerkt van de regelende hand.
Met de partituur der muziek voor zich, aandachtig de repetities
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volgend, heeft hij er zich op in te stellen, dat hij bij de uitvoering
tijdig de regelknoppen op de juiste wijze bedient.
Daarnaast heeft hij voor de controle nog te letten op een drietal
vóór hem geplaatste meetinstrumenten, die hem objectieve, kwantitatieve
aanwijzingen geven.
Het ene is de piekmeter, die de maximaal voorkomende pieken
aanwijst; het tweede geeft de zachte passages en het derde de gemiddelde
sterkte aan. Op deze wijze wordt hij voortdurend op de hoogte
gehouden van de resultaten van zijn regeling, die hij daarnaar moet instellen.
Nu is in vele gevallen de hier gegeven oplossing niet ideaal, omdat
de leider wel eens uitdrukking aan de muziek of aan het hoorspel
zou kunnen geven, die niet geheel strookt met de opvattingen van
dirigent of regiseur. Om daaraan tegemoet te komen heeft men in de
grote concertzaal van het eerste studiogebouw een cabine geplaatst
met ramen van drievoudig glas, waarin een mengeenheid is geplaatst
en de leider plaats kan nemen om visueel de intenties van den dirigent
te kunnen volgen.
In het in 1940 in gebruik genomen gebouw zijn beide concertzalen
gescheiden door een ruimte met drievoudige glaswanden, in welke
ruimte twee regeltafels geplaatst zijn. Nii kan de leider van hieruit
alles gemakkelijk volgen.
Ten slotte merken we op, dat bij de uitvoering van de installatie
van deze nieuwe studio’s, verschillende vereenvoudigingen en verbete
ringen zijn aangebracht, die we hier onbesproken laten.
Bij het K.R.O. studiogebouw zijn de grote en kleine hoorspelstudio
en de kamermuziekstudio ook door een glaswand van de regelkamer
gescheiden. De inrichting van deze studio is verder zo, dat men hier
gelijktijdig 3 zenders zou kunnen verzorgen.
Voor de N.C.R.V. was juist vóór de laatste oorlog, een studio-inrichting ontworpen, die nog weer moderner zou zijn dan die van A.
V.R.O. en K.R.O.
De V.A.R.A. had er blijkbaar de voorkeur aan gegeven haar studio
door een buitenlandse firma te laten inrichten.
§ 107. De Nederlandse omroepzenders.
A. Enige bizonderheden omtrent zenders.
Alvorens de zenderinstallatie te bespreken, iets over enkele onder
delen. In de eerste plaats het h.f. gedeelte. De schakeling van de oscillatorbuis kan verschillend zijn. Nemen we eenvoudigheidshalve aan,
dat deze de voor ons bekende vorm had van fig. 261.
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Nu is het een zeer belangrijke eis, dat van de draaggolftrilling,
behalve de amplitude, ook de frequentie constant is. Aan deze laatste
eis kan des te moeilijker
voldaan worden, naar
mate de frequentie hoger
-M
.• Kristal
is, dus de golven korter
•>*_
zijn. Men is daarin zeer
goed
geslaagd, dank zij
I____
H
b
het gebruik van een z.g.
Fig. 261
stuur- of oscillatorkristal.
Een oscillatorsysteem met kristalbesturing.
Zoals in § 66E is uit
Hierbij is parallel op de roosterkring een kristal eengezet, bestaan er kris
geschakeld, dat er voor zorgt, dat de frequentie tallen, zoals kwarts en
binnen zeer nauwe grenzen constant blijft.
tourmallijn, die, als ze
blootstaan aan een electrische spanning, gaan inkrimpen of uitzetten,
afhankelijk van de polariteit op de beide electroden. Legt men een
wisselspanning hieraan, dan volbrengt het kristal mechanische trillingen.
Bij voortgezette onderzoekingen bleek omstreeks 1920, dat een dergelijk
kristal één frequentie bezit, waarbij het bij voorkeur trilt, m.a.w. het
bezit een eigen-frequentie. De grootte van de eigen-frequentie is bepaald
door de dikte van het kristal.
Van deze eigenschap maakt men gebruik, door parallel aan de
roosterkring (fig. 261) zulk een kristal te schakelen. Brengt men de
frequentie van het oscillerend systeem in het nauw begrensde gebiedje
der eigen-frequentie van het kristal, dan zal dit heftig beginnen te
trillen en eenmaal in die toestand gebracht, wil het daarin volharden,
waarbij het zorgt, dat de frequentie tussen a en b gehandhaafd blijft.
Het kristal zorgt er als het ware voor, dat het „de maat er in houdt”
m.a.w. de oscillatorfrequentie is zeer vast geworden. De kristalbesturing
is kort na deze vinding op alle midden-, korte- en ultrakorte golfzenders algemeen toegepast en is tot op heden nog niet door andere
hulpmiddelen overtroffen.
Aangezien het kristal temperatuurgevoelig is en daarbij zijn eigenfrequentie iets wijzigt, wordt het opgesloten in een doosje — het
waarvan de
kristal heeft ongeveer de grootte van een gulden
temperatuur met behulp van een thermostaat constant gehouden wordt.
Een ander belangrijk onderdeel is de eindbuis. Het gaat hierbij om
buizen, die t.o.v. de ontvangbuizen, gigantische afmetingen hebben.
Zo heeft de TA 20/250 een hoogte van 1,40 m, de gloeidraad vraagt
bij 35 V een stroom van 425 A (15 kW); de anodespanning bedraagt
20 000 V, terwijl een vermogen van 250 kW kan worden afgegeven.
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De belasting, die de anode van dergelijke buizen heeft te verdragen,
is zo groot, dat deze'veel te heet zou worden, als geen doeltreffende
maatregelen werden genomen. Daarom is de buis zo geconstrueerd,
dat de anode een deel van de buitenwand van de buis vormt, welke
door water wordt gekoeld (watergekoelde buizen). Dit stroomt met
een gemiddelde snelheid van 2 m/sec voorbij de anode, zodat het
waterverbruik 120 liter per minuut is; zodoende kan men de anode
met 100 W/cm2 belasten. Nu moet er voor worden gezorgd, dat door
het water geen contact tussen aarde en anode wordt gemaakt. Daarom
bestaat de waterafvoer uit een tot een spiraal van 12 windingen opge
wonden porceleinen buis (isolatiespiraal).
Natuurlijk zijn er bij een grote zender veel meer afwijkingen t.o.v.
de ontvanger, ook al doordat alle afmetingen veel groter zijn. Afstemcondensatoren zijn ook hier nodig, doch ze worden met motoren
aangedreven; afstemspoelen hebben een halve manshoogte, enz.

Zender te Lopik.
Een der zenders met 'daar tegenover geplaatst contróletafel
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B. De omroepzenders te Lopik.
Als we liet zendergebouw betreden, komen we op de begane grond
in de machinezaal, een zaal met machines, motoren, dynamo’s, gelijkrichters, enz., die ons al direct overtuigen van de grootse opzet. Al
deze toestellen dienen voor de voeding van de verschillende soorten
buizen van de kleinste tot de grootste, die voor de zenders nodig zijn.
Boven de machinezaal bevindt zich de zenderzaal. Aan de langswanden staan tegenover elkaar de twee zenders opgesteld. Ze bestaan
uit een aantal wegneembare panelen met meters en bedieningstoestellen
(fig. 262); achter deze panelen is een groot deel der onderdelen verborgen.
Midden in de zaal zijn tegenover elke zender flauwgebogen contröleen bedieningslessenaars geplaatst. Dit zijn de plaatsen vanwaar uit elk
der beide zenders worden bestuurd. We willen hier niet nagaan, als
bij de omroepinstallatie, hoe deze bediening plaats vindt, m.a.w.
hoe verschillende verbindingen tot stand worden gebracht en alleen
even bij het overzichtsschema (fig. 263) van de zender stil staan.
Hierin stelt I de oscillator- of stuurtrap voor, die naar believen aan
een der oscillatorkristallen 0, of 0.» is te verbinden. Op I volgt een scheidingstrap II, waarin wordt gezorgd, dat geen hogere harmonischen
de zender zullen bereiken, m.a.w. er wordt een zo zuiver mogelijke,
enkelvoudige hoogfrequente trilling, de draadgolftrilling, doorgelaten,
die zich splitst in twee delen, welke nu in III, en III.» worden versterkt.
Van hier af worden ze nogmaals in groepen van twee gesplitst naar IV,
m.a.w. ze worden gesplitst in 4 kanalen.
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Fig. 263
Grondschema van elk der beide omroepzenders te Lopik.
De in I opgewekte h.f. trillingen, bestuurd door een
der oscillatorkristallen O, splitsen zich in twee kanalen
over III en van daar in 4 kanalen over IV, waarin de
modulatie plaats vindt. In V en VI vindt versterking
plaats, waarna de trillingen via het netwerk VII de
antenne bereiken.
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De van de omroepstudio komende l.f. trillingen worden toegevoerd
aan een l.f. versterker V, die in de zendtechniek de modulator wordt
genoemd, doch waarin niet de modulatie plaats vindt. Deze versterker
brengt de l.f. trillingen op het niveau, dat gewenst is in verband met
de sterkte der h.f.trillingen. In IV vindt de modulatie plaats. Daarna
volgt in V en VI de gewenste versterking. In VI bevinden zich de
• grote zendbuizen, zoals we hiervoor noemden.
Zo bereiken dan ten slotte de gemoduleerde trillingen langs de 4
kanalen het netwerk VII. Hierin worden ze op een zeer bepaalde
wijze aan elkaar gekoppeld en van daaruit wordt de energie aan de
mastantenne (§ 14) toegevoerd.
De splitsing in 4 kanalen moet worden opgevat als een verbetering
van het oude systeem, waarbij alles langs één kanaal verloopt. Op
deze wijze is het rendement van de zender van ca. 20% op ten
minste 35% gebracht en dat betekent voor elk der zenders een besparing
van 250 kW.
§ 108. Opkomst der radiocentrales in ons land.
Nadat in 1923 de H.D.O. (Hilversamse Draadloze Omroep) in het
leven was geroepen en de grote belangstelling voor radio-ontvangst
begon te ontwaken, werden al heel spoedig pogingen gedaan om
buurtgenoten mee te laten luisteren en dit leidde er toe de radioontvanger te laten volgen door een versterker, welke voldoende energie
voor meerdere luidsprekers kon afgeven. Zo werd in ons land de
eerste radiocentrale in de Zaanstreek geboren.
Met rasse schreden groeiden in aantal en om vang nieuwe radioondernemingen op dit terrein. Bedroeg het aantal aangeslotenen in
1926 naar schatting 1500, op 31 December 1939 bedroeg dit aantal
411 720 en in het begin 1940 waren in 684 gemeenten radiodistributiebedrijven in exploitatie, waarvoor in totaal door de P.T.T. 812 machti
gingen waren uitgereikt.
Ter vergelijking diene, dat er op 31 December 1938 bij de P.T.T.
behalve de radiocentrales, 1 025 876 radio-ontvanginrichtingen waren
ingeschreven.
Aanvankelijk beschikten de radiocentrales over een of meer radioontvangers, maar als gevolg van een destijds optredende sterke storing
onzer omroepzenders door krachtige Russische zenders, ging men er
in 1930 toe over om in Hilversum een radiocentrale-onlvangpost te
plaatsen, waar men de programma’s van verschillende zenders opving
en de na detectie verkregen l.f. trillingen onder lage spanning langs
telefoonleidingen uitzond naar de radiocentrales. Hier werden ze
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versterkt en vandaar uit naar de abonné’s doorgezonden.
In de loop der jaren wijzigde deze toestand zich, doordat öf afzon
derlijke „muziekkabels”, öf in de telefoonkabel opgenomen „muziekaders” werden gelegd. Terwijl telefoonkabels slechts frequenties tot ca.
2800 c/sec behoeven over te brengen, moeten muziekaders feitelijk
geschikt zijn voor de overdracht van frequenties van 30 tot en met ten
minste 10 000 c/sec.
Al heel spoedig verdween de ontvangpost en werd met de omroep
organisaties en P.T.T. een regeling getroffen, waarbij de uitzendingen
rechtstreeks vanuit de studio konden plaats vinden, zodat de radiooverdracht geheel werd uitgeschakeld, althans voor de uitzendingen
van beide zenders, de lange- en de middengolf (1875 en 301,5 m).
In begin 1040 bestonden voor beide intercommunale draadnetten.
Voor de middengolf liep er een verbinding van Hilversum naar
Amsterdam, die zich daar vertakte in de richtingen: Den Helder,
Haarlem, ’s-Gravenhage en Utrecht, welke laatste doorliep over Rot
terdam, Dordrecht, ’s-Hertogenbosch naar Tilburg, waar deze zich
weer splitste in de richting Middelburg en in de richting Eindhoven,
Venlo, Maastricht. Verder liep er een verbinding van Hilversum over
Amersfoort naar Deventer, waar deze zich weer splitste in de richtingen:
Arnhem, Hengelo en Meppel-Groningen; in welke laatste plaats splitsing
plaats vond in de richtingen: Leeuwarden, Baflo, Delfzijl en Zuidbroek.
Het net voor lange golfontvangst loopt niet volkomen gelijk, maar
vertoont toch wel grote overeenkomst daarmede.
De voeding dezer intercommunale lijnen geschiedt niet rechtstreeks
vanuit de studio’s. Er is n.l. een aftakking gemaakt op elke studiozenderlijn, welke gaat naar de Bedieningspost-Radiokamer van de
P.T.T. te Hilversum. Het bleek n.l. al spoedig, dat de geluidssterkteoverdracht van studio naar zender niet met voldoende constantheid
geschiedt. In deze radiokamer wordt deze constantheid langs automa
tische weg verkregen.
Het gebruik maken van de lijnoverdracht heeft ongetwijfeld enkele
voordelen; doordat men het uitgezondene rechtstreeks, dus zonder
radio-overdracht, ontvangt is men bevrijd van verschillende storingen
en de kwaliteit van het uitgezondene kan onder bepaalde omstandig
heden beter zijn, dan met een gangbare radio-ontvanger te bereiken is.
Uit onderzoekingen van de P.T.T. bleek, dat zelfs op grote afstanden
het gehele frequentiegebied nog zeer goed wordt ontvangen; zo bleek
b.v., dat bij een rechte frequentiebandkarakteristiek te Hilversum het
geluidssterkteniveau tussen 50 en 5000 c/sec op de verst afgelegen
punten van het net ten hoogste 3 dB onder het Hilversumse niveau
I
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lag; dit is trouwens eenjeis, welke ook aan de radio-ontvanger mag
worden gesteld.
In een goed ingerichte radiocentrale zal men ook buitenlandse
zenders willen kunnen geven en wil men in staat zijn om bij gebrek
aan een goed programma, zelf de aangeslotenen een gramofoonmuziekprogramma te kunnen geven, ofwel men wenst zelf zakelijke
mededelingen te kunnen doen aan de luisteraars.
Zo is de radiocentrale uitgegroeid tot een bedrijf, dat vele moge
lijkheden moet bieden en bovendien een zeer grote bedrijfszekerheid
moet bezitten.
Een afzonderlijke plaats in het radiocentralewezen nemen de gemeente
lijke radiodistributie te Den Haag en die te Rotterdam in. In Den
Haag heeft de Gemeente Telefoon aldaar de mogelijkheid om via de
telefoonlijnen een radio-aansluiting te verkrijgen, zodat de distributie
zich hierbij bepaalt tot de telefoonabonné’s. Ieder abonné, die een
radioaansluiting wenst, krijgt een versterker, waarop de luidspreker
kan worden aangesloten. De l.f. trillingen kunnen «hier alleen maar
onder zeer lage spanning over de telefoonkabels verspreid worden,
daar ze anders op de telefoonlijnen duidelijk inducerend zouden werken.
In Rotterdam worden in de telefoonkabels 4X2 aders meege
voerd voor radiogebruik. Hierop kunnen niet alleen telefoonabonné’s,
maar ook anderen worden aangesloten. Om dezelfde reden als zopas
genoemd, moet de spanning eveneens laag zijn, waarvoor iedere
abonné een versterker nodig heeft.

’MËWS W

§ 109. Een moderne radiocentrale.
A. Inleiding.
We hebben in fig. 264 een overzichtschema gegeven van een moderne
radiocentrale, waarbij uitgegaan is [van de eis, dat 4 'programma’s
kunnen worden uitgezonden en dat de mogelijkheid bestaat daaraan
een 5de toe te voegen.
Indien we in vogelvlucht dit schema doorlopen, dan vinden we
rechts de toestellen, die de muziek of het gesproken woord moeten
leveren, de programmabronnen. De door deze geleverde l.f. trillingen
moeten zodanig beïnvloed kunnen worden, dat men de hoge, zowel
als de lage tonen kan versterken en verzwakken. Deze kwaliteitsregeling
geschiedt in de filterversterkers (FV), welke de spanningen afgeven
aan de energieversterkers (EV), die ten slotte de energie aan het distri
butienet, dat uit een meer ofjminder groot aantal 10-aderige distributiekabels bestaat (A, B, C enz.), afleveren.
Zoals we opmerkten, kunnen ten [hoogste 5 programma’s worden
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gegeven. Men spreekt daarom van 5 kanalen, waarvan één als reserve
dient. Elk kanaal bezit één filterversterker, doch gewoonlijk meer dan
één versterker; dit hangt van de belasting van elk kanaal af.
B. Het niveau.
Wil men de programmabronnen naar willekeur op de filter- en de
energieversterkers over kunnen schakelen, dan moeten de eerste steeds
aangepast zijn aan de tweede. Men gaat daarbij uit van het feit, wat
door de Rijksradiolijnen geleverd wordt; deze zijn zo uitgevoerd, dat
als men de beide draden van de kabel afsluit met een daarvoor gunstigste
weerstand, welke 500 a 600 xl bedraagt, men bij de uitzending een
gemiddelde spanning van 0,14 V verkrijgt. Men noemt dit het lijnniveau,
hetgeen men aanduidt door: 0,14 V op 500 xl of 600 xl.
Feitelijk wordt met niveau het vermogen bedoeld, dat beschikbaar
komt; dit bedraagt in het algemeen N = E . I = E- : R (I - § 16B)
en in dit geval dus: 0,142 : 500 = 0,0000392 W = 0,0392 mW.
Indien men nu de programmabronnen onderling wil kunnen verwis
selen, dan moeten ze alle op dit niveau gebracht worden.
C. De programmabronnen.
1. Ontvangers met antenne.
We hebben verondersteld, dat alle vier gebruikte ontvangers voor
zien zijn var. een antenne. Dit is niet de meest moderne oplossing en
zeker niet in steden. Daar make men liever gebruik van één antenne,
welke is aangesloten op een „AntennephiT’-versterker (§ 36).
Er zijn 4 ontvangers aangegeven, die wel zelden alle 4 in gebruik
zullen zijn, zodat men gewoonlijk één of twee in reserve heeft, waar
door men in staat is andere programma’s zelf ,te beluisteren en zo
nodig van een minder goede naar een betere zender over te gaan.
Gebruikte men aanvankelijk gewone ontvangers, spoedig wijzigde
dit zich door het toestel van de kast te ontdoen en in een rek te
monteren. Met het oog op hogere eisen van geluidskwaliteit, kwam
er vraag naar een beter soort ontvanger, die een weergave-frequentiekarakteristiek heeft, die van 50 tot 10 000 c/sec vrijwel recht is.
Het vermogen, dat een ontvanger bij gebruik gemiddeld aan een
luidspreker afgeeft, is ca. 2 W, een niveau, dat hier veel te hoog is; bij
een luidspreker van 8 xl, zou dat een niveau van 4,45 V op 8 xl zijn.
Nu is die spanning wel veel door de sterkteregelaar te verminderen,
doch dit sluit toch niet uit, dat het toestel voorzien moet worden van
een zodanige uitgang, dat de eindbuis is aangepast op een weerstand
van 500 a 600 xl, zodat men ook hier het lijnniveau kan verkrijgen.
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Philips bouwde daarom voor de oorlog speciale radiocentrale-ontvangers en wel de typen 7574 en 7578.
2. Gramofoon en microfoon.
Er zijn steeds 2 gramofoonmachines nodig, zodat, als zulks nodig
is, ononderbroken doorgespeeld kan worden. Hiervoor worden machines
van bizondere constructie gebruikt, zoals ook in de omroepstudio’s
in gebruik zijn (§ 93).
Oewoonlijk wordt bij de geluidssterkteregeling gebruik gemaakt van
een regelaar (,,fader”potentiometer), waarbij men slechts één knop
heeft te bedienen en geleidelijk de geluidssterkte van de ene plaat
kan laten afnemen en die van de andere toenemen.
Worden electromagnetische opnemers gebruikt, dan moet men
bedenken, dat deze gemiddeld een spanning van 0,5 V op een afsluitweerstand (sterkteregelaar) van 50 000 -n. geven. Laat men deze volgen
door een transformator van 10:1, dan zal de weerstand aan de
secundaire 102 maal zo klein zijn, dus 500 -n., terwijl de spanning
10 maal zo klein, dus 0,05 is. Om nu het gewenste niveau te verkrijgen,
moet men versterking toepassen.
Maakt men gebruik van een koolmicrofoon, zoals vroeger steeds
het geval was, dan heeft men slechts een omschakelinrichting nodig,,
daar het niveau van deze microfoon goed overeen komt met dat varë^
de opnemers en men heeft de versterker type 4583 nodig.
Steeds meer komen band- en kristalmicrofoons in gebruik; de eerste^
heeft een niveau van 0,2—0,5 mV op 500 sl en de tweede een van
0,02—0,05 mV op 500 .o., zodat een afzonderlijke versterker nodig
is. Hiervoor komt in aanmerking de modulatieversterker type 2845.
D. Filterversterkers (FV).
Door middel van telefoonklinken is het mogelijk de programmabronnen op elke willekeurige filterversterker te brengen. Programmabronnen en filterversterkers vormen gewoonlijk de programmaverzorgingsinrichting, waarvan de controle- en bedieningsmiddelén op een
of twee panelen zijn ondergebracht.
E. Energieversterkers (EV).
Deze zijn alle van dezelfde ingang voorzien, zodat het onverschillig
is, welke filterversterker daarop wordt aangesloten. Zij bezitten geen
kwaliteits- en geen geluidssterkteregelaar; de sterkteregeling kan, voor
zover dit niet aan de programmabron geschiedt, plaats vinden door
de filterversterker. Zij hebben een uitgang, welke 20, 40, 60, 80 of
RadfO'Ontvangst III 23
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100 V ter beschikking stelt. Gewoonlijk wordt 60 V voor het distri
butienet gebruikt.
De energie, welke minimaal voor elke abonné is voorgeschreven,
bedraagt 0,3 W, doch men is het er over eens, dat het beter is 1 W
beschikbaar te hebben. Natuurlijk maakt dit de installatie direct belangrijk
kostbaarder, omdat men bij 1000 abonné’s in het eerste geval een
vermogen van 300 W en in het tweede van 1000 W beschikbaar moet
stellen. Gebruikelijk zijn versterkers van 100 W (type 2823) 180 W
(type 2823-03) en 300 W (type 2825-03). Al de versterkers zijn (wij
tekenden in elk kanaal slechts één) verenigd tot een versterkerbatterij.
F. Afluisterversterker (AV).
Het is gewenst, dat de met de controle belaste persoon telkens zich
kan overtuigen van de kwaliteit van het geluid. Daarvoor is een
afluisterversterker aanwezig (type 4586), geschikt voor aansluiting van
één luidspreker, welke naar willekeur achter een der filterversterkers
aangesloten kan worden.
G. Schakel- en verdeelpaneel.
Men moet de mogelijkheid hebben elke filterversterker op een wille
keurige energieversterker of versterkergroep, welke zich in een kanaal
bevindt, aan te sluiten, zodat men bij eventuele storing in een der
kanalen, direct kan omschakelen op een ander kanaal. Daartoe maakt
men gebruik van contactblokken. Elk dezer blokken is met een
versterker verbonden, terwijl alle filters met deze blokken in verbinding
staan (we tekenden dit alleen voor het bovenste blok).
Indien men nu de steker S2, waarvan de 4 contactpennen twee aan
twee verbonden zijn, b.v. in de contactrij 3 (bovenste schakelaar) plaatst,
dan wordt daardoor de filterversterker FV3 verbonden aan de energie
versterker EVX. Dit houdt in, dat een der programmabronnen door
zijn steker Sx aan FV3 moet zijn verbonden. 'Zou men S2 in de 2e
omschakelaar van boven ook in rij 3 gestoken hebben, dan zou FV3
aan EV2 verbonden zijn geweest.
Om nu de verbinding van
met het net te maken, moeten we
steker S3 in de le rij van de versterker-net-omschakelaar steken.
Door S4 in 1 en 0 van de bovenste omschakelaar te brengen, wordt
Pi van kabel A ingeschakeld.
Als er in ’t geheel 3 kabels zijn, bevinden zich in elk kanaal nog
een omschakelblokje, waarop enerzijds de geleiders B en C links zijn
aangesloten en anderzijds de aders van de kabels B en C rechts.
Indien men S3 niet in het bovenste schakelblok, maar b.v. in het
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vierde van boven en in de le rij steekt, dan’wordt de ader P4 gebruikt,
aangenomen, dat S4 ook in het vierde blok wordt geplaatst.
De weg van de trillingen is dan: programmabron, FV3, S2 in bovenste
blok en 3e rij, EV4, S3 in 4e blok le rij, S4 in 4e blok (0—1), ader P4.
Zo kan men 4 programma’s willekeurig over de versterkers en aders
verdelen. Het 5e kanaal is als reserve bedoeld en moet dus één der
4 kunnen vervangen. Daarom bevat elk der rechter contactblokken een
rij onderling verbonden contacten 2.
Gesteld eens, dat zich in ader P4 een storing voordoet; dan neemt
men S4 uit het 4e blok en plaatst S5 daarvoor in de plaats, terwijl
S4 in het onderste blok komt en 0 en 2 verbindt. Zodoende is dan
de reserveader ingeschakeld.
Veronderstellen we ook eens, dat EVi defect is en dat nu EV5
ingeschakeld moet worden. Dan wordt S2 in het onderste omschakelblok in rij 3 geplaatst, S3 komt in het vierde blok van boven (als
zopas) in rij 5, waarmee de schakeling is volbracht.
H. Bij de abonné.
De radiocentrale mag voor 100% in orde zijn en ook het distri
butienet, voor een goed functionneren moet verder nog de eis gesteld
worden, dat elke aansluiting van een abonné niet de minste aanleiding
kan geven tot storing. Immers, één slechte aansluiting kan een hele
groep abonné’s hinderen. Daarom moet, aangenomen, dat alle zorg
aan de montage is besteed, de afsluiting bij de abonné door de
aansluiting van de luidspreker via een geluidssterkteregelaar volkomen
in orde zijn. De regelaar moet derhalve zodanig zijn uitgevoerd, dat
geen kraken optreedt, dat de geluidskwaliteit bij iedere stand zo goed
mogelijk is, dat de door het net te leveren energie evenredig verandert
met de energie, die de luidspreker vraagt, dat sluiting in het luidsprekersnoer geen overmatige verhoging
van energielevering vraagt, dat aardsluiting achter de sterkteregelaar geen
«SEaardsluiting van het net meebrengt.
Er zijn in de loop der jaren vele
r
F
constructies ontwikkeld, waarbij men
lang niet altijd er in slaagde aan al
de gestelde eisen te voldoen. Veel
vuldig is gebruik gemaakt van een
grote weerstand van b.v. 50 000 xl,
Fig. 265
welke als potentiometer over het net
Philips Programmakiezerwerd geschakeld. Ook wel heeft men,
sterkteregelaar (type 7727).
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in plaats daarvan, gebruik gemaakt van een smoorspoel met een
aantal aftakkingen, zodat de geluidssterkteregeling in een aantal trappen
geschiedde. De meest ideale oplossing is gegeven door Philips Programmakiezer-slerkteregelaar type 7727 (fig. 265).
Deze bevat ten eerste een schakelaar (programmakiezer), waardoor
aansluiting op 5 programma’s mogelijk is en die tevens een nulstand
bezit. Hierdoor schakelt men telkens een der programma-aders van
het net aan de primaire wikkeling van een transformator, die drie
aansluitmogelijkheden bezit, om zodoende de beste aanpassing te
verkrijgen; men kan n.1. een der wikkelingshelften gebruiken, men
kan ze in serie schakelen, zoals veelal geschiedt en men kan ze
parallelschakelen.
Op de secundaire wikkeling zijn de nodige aftakkingen aangebracht,
waardoor men verzwakking der trillingen krijgt van resp. 3, 5, 7 enz.
dB, zoals in fig. 266 is aangegeven. Met dit apparaat wordt geheel
voldaan aan alle eisen en men mag een bizondere geluidskwaliteit
Programma kiezer
Sferkte regelaar
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Fig. 266
Schema van Philips Programmakiezer-géluidsregelaar
(type 7727).

bij alle standen van de regelaar verwachten, aangenomen, dat de
radiocentrale een zeer goede kwaliteit en kwantiteit ter beschikking stelt.
Vroeger werd de electromagnetische luidspreker, wegens zijn grote
impedantie algemeen gebruikt, doch gezien de veel betere geluids
kwaliteit van de electrodynamische moet de eerste, nadat Philips een
gevoelige, goed aangepaste luidspreker leverde, steeds meer het veld
ruimen; er is nauwelijks vraag meer naar het electromagnetische type.
§ 110. Philips Multi-programmaversterker systeem.
Trots alle modernisering van radiocentrales, gebouwd volgens het
hiervoor behandelde systeem, mag men toch niet zeggen, dat dit de
meest rationele oplossing is. Men bedenke eens, dat honderden, ja,
duizenden luidsprekers op afstanden van tientallen tot vele honderd-
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tallen meters gevoed moeten worden en dat al deze energie langs
geleidingen getransporteerd moet worden. Dat brengt energieverlies
mee. In dit opzicht staat een systeem, waarbij vanuit de centrale de
abonné’s alleen maar spanningen toegevoerd krijgen en waarbij elke
abonné een kleinere energieversterker krijgt, er wel heel wat beter voor.
Betekent dit ten eerste al een energiebesparing, ten tweede brengt
dit het voordeel ener betere geluidskwaliteit mee. Er treden bij het
energietransport weerstands- en capaciteitsverliezen op; de eerste bena
delen de lage tonen, de tweede de hoge tonen. Wil men de lage
tonen zoveel mogelijk behouden, dan moet de leidingweerstand klein
zijn t.o.v. de luidsprekerimpedantie.
Wil men hoge tonen zoveel mogelijk behouden, dan moet de capacitieve impedantie groot zijn t.o.v. de luidsprekerimpedantie. Deze
eisen strijden met elkaar en men zou geheel uit de moeilijkheid
komen, als we het pas genoemde systeem, waarbij elke abonné een
versterker krijgt, zouden toepassen.
Maar daar staan weer practische bezwaren tegenover. De aanschaffing
van een versterker en de zorg voor het onderhoud zijn voor de abonné
vaak een struikelblok; voor de exploitant is het heel wat voordeliger
uit een oogpunt van aanschaffing, onderhoud en service, met enkele
versterkers te volstaan.
Deze overwegingen hebben Philips er toe geleid een systeem te
ontwerpen, dat als een tussenvorm kan worden beschouwd. Dit systeem,
dat o.a. reeds enkele jaren in Tilburg en omgeving en in Dordrecht
in toepassing is, bestaat hierin, dat men één radiocentrale heeft, van
waaruit kabels lopen naar onderstations, die systematisch verdeeld zijn
over het distributiegebied, zodat dit als het ware in districten wordt
verdeeld (fig. 267). Deze onderstations krijgen alleen de l.f. spanningen
toegevoerd en bevatten de versterkers voor de distributiekabels, die
de luidsprekers voeden. De onderstations zijn niets anders dan metalen
of betonnen kasten, welke op de openbare weg geplaatst worden en
waarin alleen de versterkers ondergebracht worden (versterkerkasten).
Elke kast heeft een driefasenaansluiting voor de voeding van de
versterkers. Daartoe is een gemeenschappelijk voedingsapparaat voor
alle versterkers onder in de kast geplaatst.
Daarboven zijn 5 versterker-eenheden geplaatst, die zonder meer
door uittrekken of inschuiven uit of in dienst gesteld worden en dus
zeer gemakkelijk verwisseld kunnen worden. Zij zijn aan de achter
wand voorzien van stekers, welke corresponderen met stekerbussen
in een in de kast geplaatst schot.
Er is gerekend op 5 programma’s en verder, dat elke abonné de
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Fig. 267

Philips Multiprogrammaversterksysteem
voor radiodistributie.

beschikking heeft over een luidsprekervermogen van 0,5 tot 1 watt.
De versterkeenheden zijn klasse B-versterkers (II - § 49) van 50
en 125 W. Bij dit type verandert het opgenomen vermogen met de
belasting. Dit is zeer belangrijk, omdat het voedingsapparaat dus altijd
voor het hoog nodige belast en het totale nodige vermogen bepaald
wordt door het totale aantal abonné’s. Men bereikt op deze wijze
een hoog rendement en kan met het kleinst mogelijke voedingsapparaat
volstaan.
De inrichting van de kasten is zodanig, dat er niet voortdurend toezicht
nodig is, doordat verschillende voorzorgsmaatregelen genomen zijn.
Zo is het voedingsapparaat geschikt voor 3-fasenaansluiting, doch
het blijft doorwerken als één der fasen uitvalt. Dit apparaat is verder
voorzien van 6 gelijkrichtbuizen, waarvan er 3 reserve zijn, die auto
matisch het werk van een defecte buis overnemen.
Er bestaat ten slotte een mogelijkheid om de versterkers van de
centrale uit te controleren.
Door gebruik van capaciteitsarme distributiekabels en verkorting van
deze zijn weerstand- en capaciteitsverliezen verkleind. Om de laatste
nog meer te verlagen en daardoor de hoge tonen te bevoordelen,
worden permanentdynamische luidsprekers of electromagnetische met
een lage impedantie (1500 .tl) toegepast. De spanning, welke bij de
abonné optreedt, bedraagt normaal 60 V.
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HOOFDSTUK X
Electronenstraalbuis en oseillograaf.
§ 111. Het ontstaan der electronenstraalbuis.
Als men een glazen buisje aan beide einden dichtsmelt en gelijk
tijdig een electrode in elk einde aanbrengt, daarna de lucht er groten
deels uit verwijdert en dan een hoge electrische spanning op de
electrode brengt, dan blijkt, dat het overgebleven gas in de buis licht
gevend wordt. Dit, in het midden der vorige eeuw gevonden verschijnsel,
zou in deze eeuw leiden tot de ontwikkeling der gasontladingslampen.
De Duitse natuurkundige Hittorf, die zich destijds vooral met
genoemd experiment bezighield, ontdekte in 1867 nog een ander
merkwaardig verschijnsel, n.1., dat, als hij het luchtledig van het buisje
maar hoog genoeg opvoerde, het pas genoemd lichtverschijnsel zwakker
werd, maar dat een ander meer op de voorgrond trad en wel, dat in
de omgeving van positieve electrode of anode, de glaswand licht
begon af te geven, terwijl het glas achter het anodeplaatje dit niet
deed (fig. 268a). Men noemt dit fluorescentie.
Opmerking: Men verstaat onder fluorescentie het verschijnsel, dat, als een stof
door licht of andere stralen bestraald wordt, deze licht uitzendt. Dit woord
werd in het midden van de vorige eeuw ingevoerd en ontstond daardoor, dat
er een steensoort fluorcalcium bestaat, die, hoewel niet bestraald, toch licht
uitzond.

Twee jaar later ontdekte dezelfde natuurkundige, dat, als hij om
de buizen een hoefmagneet schoof (fig. 268b) het licht van de glas
wand een weinig verschoven werd. Dit bracht hem op de gedachte,
electrode of kathode naar de anode zouden
dat er deeltjes van de
gaan, die nu onder de invloed van het magnetisch veld hun baan
wijzigden.
Een andere Duitse natuurkundige Goldstein vond in 1876, dat,
toen hij de buis in een krachtig electrisch veld van een condensator
bracht (fig. 268c) er eveneens een verplaatsing van de lichtvlek valt
waar te nemen. Hij gaf in zijn beschouwing daarover aan de door
Hittorf gedachte stralen de naam kathode stralen.
In dezelfde tijd deed ook de Engelse natuurkundige Crookes veel
van zich spreken. Hij liet o.a. door demonstratie de rechtlijnige voort-
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planting, de krachtwerking en de warmteontwikkeling der kathodestralen zien. Bekend is o.a. de Crookese buis, een buis, waarbij de
anode een kruisvorm heeft,
Anode
Kathode
zodat achter de anode een
kruisvormige schaduw op de
glaswand ontstaat (in geval van
fig. 268a). Crookes meende te
doen te hebben met electrisch
a
geladen deeltjes van het gas,
doch het wetenschappelijk onder
zoek na 1895 leerde, dat men te
z
doen had met de veel kleinere
electrotten.
Waar komen deze electronen
+
vandaan? In de geëvacueerde
È
ruimte bevindt zich altijd een
aantal in ionen gesplitste atomen;
1+
+
er zijn dus steeds electronen en
QtP'
-(-ionen aanwezig. Brengt men
nu tussen de electroden een
sterk electrisch veld, dan wor
den de electronen van de
C
kathode naar de anode en de
Fig. 268
-(-ionen van de anode naar de
Fluorescentie in een geëvacueerd buisje.
kathode gedreven, maar daar
a. fluorescentielicht ontstaat bij de
anode op de glaswand.
deze laatsten veel zwaarder zijn
b. door het magnetisch veld verschuift
dan de electronen, krijgen ze
het licht.
lang zo grote snelheid niet als
c. door het electrisch veld eveneens.
de electronen. Deze botsen
daarbij met grote kracht tegen atomen, splitsen deze weer in ionen;
er komen weer electronen bij en zo groeit de electronenstroom. Maar
er is meer nodig om een regelmatige doorgang van electronen te
krijgen; ze moeten n.1. uit de kathode in de buisruimte treden. Dit
wordt verkregen als de spanning tussen kathode en anode hoog genoeg
is; dan botsen n.1. de -(-ionen met zo’n kracht op de kathode, dat
daaruit electronen vrij gemaakt worden, m.a.w. deze krijgen zo’n snelheid,
dat ze de kathode verlaten en in de buisruimte komen, waarin ze de
weg naar de anode vervolgen. Er ontstaat op deze wijze een stroom
van electronen door de buis, die doet denken aan een evenwijdige
bundel stralen, electronenstralen (vroeger: kathodenstralen) genaamd.
Treft een electronenstraal of een bundel hiervan (electronenbundel)
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een fluorescerend scherm, dan geeft dit ter plaatse licht.
Het was de Duitser Braun, die de ontdekking van Ooldstein in
1897 benutte voor de practijk door de constructie van een buis van
zeer bizondere vorm, welke bekend staat als de Braunse buis (fig. 269)
Electronenbundzl
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Fig. 269

Braunse buis.
De electronen krijgen door het electrische veld tussen
kathode en anode zo’n grote snelheid, dat deze op het
scherm S vallen; een deel hiervan valt door het gaatje en
vormt een dunne bundel, die door de afbuigplaten op of
neer bewogen kan worden.

Een vrij nauwe buis gaat over in een wijde, waarvan het eindvlak
bedekt is met een stof, die sterk fluoresceert (fluorescerend scherm),
als deze getroffen wordt door snel bewegende electronen. Tussen kathode
en anode moet een hoge spanning gelegd worden. Doordat de anode
in een tuitje is aangebracht, zullen daarop slechts weinig electronen
terecht komen; ze krijgen n.l. op hun weg naar de anode een zo
grote snelheid in het electrische veld, dat ze rechtdoor vliegen en het
schermpje S bereiken. Een deel ervan kan door het gaatje in S zijn
weg vervolgen en nu zal een klein, rond bundeltje electronenstralen
op het scherm terecht komen, waar ze een lichtvlekje veroorzaken.
Braun had verder in de buis twee plaatjes aangebracht, waarbinnen
het bundeltje loopt. Wordt nu b.v. het onderste plaatje negatief en
het bovenste positief gemaakt, dan worden de electronen van de
bundel op hun weg door aj afgestoten en door a._> aangetrokken, met
het gevolg, dat de bundel niet meer rechtuit gaat, maar naar boven
wordt omgebogen, zodat het lichtvlekje naar boven verplaatst wordt.
Hoe hoger de spanning op de afbuigplaatjes aL en a2 gemaakt wordt,
des te sterker is de afwijking. Keert men de polen om, dan krijgt
men een uitwijking naar beneden. Dit toestel leende zich in het
bizonder om kleine electrische ladingen en de polariteit van een geleider
aan te tonen en om er verder de grootte van de spanning mee te
meten; het toestel vormde een electroscoop of een electrometer, welke
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het voordeel tegenover de oude toestellen van die naam had, dat de
daarbij gebruikte goudblaadjes, hoe licht ook gemaakt, toch nog altijd
enig gewicht hadden, terwijl de electronenstraal gewichtloos was, zodat
het toestel gevoeliger en nauwkeuriger was.
Electronenstralen — vroeger kathodestralen genoemd — worden gevormd door
electronen, die onder de invloed van een sterk electrisch veld, van de kathode
komend, rechte banen in een vacuumruimte doorlopen.
De electronenstralen kunnen onder invloed van een dwars op de banen ge
plaatst electrisch of magnetisch veld worden omgebogen.
By de Braunse buis wordt, deze afbuiging verkregen door twee plaatjes binnen
in de buis aangebracht, waartussen men een spanningsverschil laat optreden-

§ 112. De electronenstraalbuis met eleetrostatiseh systeem.
A. De constructie.
Bij de Braunse buis was een hoge spanning nodig om de electronen
uit de kathode vrij te maken. Hoeveel werd dit vergemakkelijkt toen
men de kathode als een draad uitvoerde, die verhit werd, zoals bij
de radiobuis geschiedt. Men kon door het veranderen van de tempe-
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Electronenstraalbuis met eleetrostatiseh electronenoptiek en eleetrostatiseh
afbuigsysteem, Di voor verticale en D2 voor horizontale richting. Daaronder
een vergelijking met een optisch (lenzen)systeem.

ratuur de electronenemissie onafhankelijk van de spanning tussen anode
en kathode regelen. Zo ontstond nu als een samensmelting van
Braunse- en radiobuis de moderne electronenstraalbuis. Constructie
en vorm wijken af van die van de Braunse buis (fig. 270). Ze bezit
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een zeer hoog vacuum, wat bij de Braunse buis niet het geval kan
zijn, omdat de + ionen uit het gas de electronen uit de kathode moeten
vrij maken. Het enigszins bolle voorvlak van de buis is aan de binnenzijde
bedekt met een fluorescerend laagje en vormt het scherm van de buis.
De kathode bestaat uit een cylindertje, waarbinnen zich de gloeidraad
bevindt, terwijl aan de top, in een verdieping daarvan, een electronenemitterende stof is aangebracht (indirecte verhitting). Over de kathode
is een cylindrisch kapje met centraal gaatje geplaatst, dat als rooster
(g) fungeert. Het kleine gaatje in het rooster laat een deel van de
uitgezonden electronen door. Zij worden met kracht door de beide
cylindervormige in elkaar geschoven anoden, eerste en tweede anode,
aangetrokken. Op de eerste anode staat een spanning van b.v. 400
volt, op de tweede een veel hogere van b.v. 2000 V, afhankelijk van
de constructie en het doel van de buis.
De electronen krijgen door de aantrekking een zo grote snelheid,
dat ze door de holle anode heen vliegen.
B. Focusering en afbuiging van de bundel.
De eigenaardige vorm der anode is met opzet zo gekozen om aan
de electronenbundel de gewenste vorm te geven. Beginnend bij de
kathode zien we, dat de electronen deze in een divergerende (d.i.
verwijdende) bundel verlaten. Ze komen dan in het electrische veld,
dat het rooster en het begin van de le anode vormen. Door dit veld
worden de electronen samengedrongen tot een convergerende (d.i.
vernauwende) bundel, die voorbij een bepaald punt weer overgaat in
een divergerende. Een deel van die bundel wordt door de opening
in de le anode doorgelaten en komt onder de invloed van het sterke
electrische veld, dat door de le en de 2e anode wordt gevormd. Dit
heeft ten gevolge, dat nu een convergerende bundel ontstaat, waarin
de electronen een grote snelheid krijgen. De electronenbundel komt
op een vrij grote afstand samen in een punt, dat men het brand
punt of het focus van de bundel noemt.
In fig. 270 zijn enkele aequipotentiaalvlakken (§ 2) van beide elec
trische velden aangegeven door streeplijnen, benevens enkele spanningslijnen als getrokken lijnen.
Eigenlijk oefenen we met deze velden op de electronenstralen dezelfde
invloed uit als we met lenzen of met lenzenstelsels op lichtstralen
doen, zoals in fig. 270 door een analogie is weergegeven. Men spreekt
daarom van het electronenoptiek van de buis. Aangezien verder de
vorming van het focus geschiedt door een electrisch veld, spreekt
men van electrostatische focusering of -concentratie.
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Het is ook mogelijk focusering te verkrijgen door een magnetisch
veld (§113).
Door de spanning op een der anoden, of op beide, te veranderen
kan men de vorm van de aequipotentiaalvlakken veranderen en dit
heeft ten gevolge, dat het focus verder weggaat of dichterbij komt (te
vergelijken met het kiezen van meer of minder bolle of holle lenzen).
Men kan derhalve het focus meer of minder nauwkeurig op het
scherm instellen; hoe kleiner het lichtvlekje is, hoe scherper de instelling is.
Vindt men het verkregen lichtvlekje te helder, dan moet men zorgen,
dat de bundel minder electronen omvat en dit bereikt men door het
rooster een grotere negatieve spanning te geven.
Behalve de reeds genoemde onderdelen, bevinden zich in de buis
twee stel afbuigplaten, die voor verticale beweging (verticale afbuigplaten Dj) en die voor horizontale beweging (horizontale afbuigplaten
Do). Aan deze wordt van buiten af een spanning toegevoerd, zoals we
hierna zullen zien, en waardoor de electronenstraal zich binnen een
zeker oppervlak over het scherm kan bewegen. Men noemt de aldus
verkregen afbuiging de electrostatische afbuiging, in tegenstelling met
de in §113 besproken magnetische.
C. De schrijvende electrische straal.
We willen nu het lichtpunt gaan bewegen en brengen daartoe op
de horizontale afbuigplaten een zodanige spanning, dat het punt zich
van c naar het punt a (fig. 271a) verplaatst. (In deze fig. stelt elk dun
lijntje het einde van de straal voor.) Gesteld, dat we deze spanning
nu zeer langzaam en geleidelijk gaan verkleinen, dan beweegt het
punt zich naar c terug en als we dan de spanning geleidelijk in tegen
gestelde richting laten aangroeien, gaat het verder van c naar b.
'Doordat het zeer langzaam geschiedt, kunnen we het lichtpunt volgen.
Voeren we de snelheidsverandering van de spanning op, dan zien we
weldra even een lichtend staartje achter het lichtpunt. Bij nog grotere
snelheid ontstaat een lichtend lijntje. Dit verschijnsel wordt verklaard
door de traagheid van het netvlies van ons oog. Wanneer een lichtindruk op het netvlies wordt gevormd, verdwijnt die niet ogenblikkelijk,
als de lichtprikkel, die daarvan de oorzaak was, ophoudt, maar blijft
nog ongeveer 0,1 sec bestaan en zo is het duidelijk, dat, als het licht
vlekje b.v. van a naar b vliegt, de lichtprikkel over het netvlies, ook
een lijntje beschrijft, maar de lichtindruk van a bestaat nog, als de
prikkel in b ophoudt, zodat we een lichtlijn zien.
Zou men nu een blijvende lichtlijn ab willen hebben, dan moet men
zorgen, dat de electronenstraal van b weer direct naar a en omge-
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keerd gaat. Nu maakt men van een zodanige inrichting gebruik, dat
de straal niet even snel van a naar b als in omgekeerde richting gaat
en wel zo, dat de tijd voor de weg ba ongeveer 5% van die van
a b is; m.a.w. in b gekomen springt het lichtpuntje vliegensvlug terug
naar a. De electronenstraal zwiept als het ware heen en weer. Hoe
dit verkregen is, wordt later verklaard (§115).
Nemen we nu aan, dat aan het stel verticale afbuigplaten de wissel
spanningen van het net zou worden gelegd, terwijl de horizontale

Beelden van dt schrijvende straal.
Het lichtpunt kan op het scherm verschillende figuren beschrijven.
a. horizontale lijn door een wisselende spanning op de horizontale
afbuigplaten.
b. verticale lijn door een wisselende spanning op de verticale afbuig
platen.
c en d• sinuskromme door een wisselende spanning op de horizontale
en een wisselspanning op de verticale afbuigplaten (zie ook § 117).

spanningloos zijn. Er zou dan een verticale rechte lijn ed (fig. 271b)
op het scherm te zien zijn, als n.I. de snelheid van het lichtvlekje
maar snel genoeg is en dat is bij 50 c/sec zeker het geval. Nemen
we nu eens aan, dat we aan de horizontale afbuigplaten de spanning
leggen, die we zopas beschreven en dat we zorgen, dat die in Vöo
sec van a naar b loopt, terwijl op de verticale afbuigplaten een wis
selspanning komt van 50 c/sec. Men krijgt dan een sinuslijn (fig. 271c)
te zien. (Wanneer iemand een lepel stroop boven de pap houdt en
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dan de lepel recht naar zich toe haalt, ontstaat een rechte strooplijn
a b.) Wanneer hij gelijktijdig de lepel regelmatig heen en weer beweegt,
ontstaat een golflijn a d c e b, dus een sinusoïde. Zodra één periode
is afgelopen, gaat het lichtpunt vliegensvlug van b naar a terug en
doorloopt dan opnieuw dezelfde baan, zodat er blijvend een sinuslijn
op het scherm te zien is. Een aldus getekende figuur heet een oscillogram (<oscilleren = trillen; gramma = schrift of tekening, dus een
trillingsfiguur). Om dit te bereiken heeft men een instrument nodig,
dat oscillogracif (d.i. trillingstekenaar) genoemd wordt.
Aangezien in ons oscillogram in fig. 271c de rechte lijn a b feitelijk
niet thuis hoort, moet er voor gezorgd worden, dat op de terugweg
van b naar a de electronenstraal verzwakt wordt, hetgeen verkregen wordt
door tijdelijk een grotere negatieve spanning op het rooster te brengen.
Legt men een grotere spanning op de horizontale afbuigplaten,
dan wordt a b groter en men krijgt een breder beeld; een grotere
spanning op de verticale afbuigplaten geeft een hoger beeld.
Gesteld, dat de weg a b in 1/.2r) sec zou worden doorlopen (fig. 27ld),
terwijl op de verticale afbuigplaten een wisselspanning van 50 c/sec werd
gelegd. Er worden dan in l/2-) sec 2 perioden beschreven.
D. Scherm en binnenwand van de buis.
Er zijn verschillende fluorescerende stoffen, welke men voor het
scherm kan gebruiken en afhankelijk daarvan heeft de lichtvlek of de
lichtfiguur, die de electronenstraal daarop kan tekenen, een andere
kleur. Gewoonlijk kiest men groen of blauw.
In het algemeen zal men voor het bekijken dezer figuren de groene
uitvoering kiezen. Soms bestaat de behoefte de oscillogrammen op de
fotografische plaat vast te leggen en dan hangt het vooral van de
kleurgevoeligheid en de „snelheid” van het fotografisch materiaal af
of men groen of blauw kiest; bij voor beide soorten geschikt materiaal
bleek groen in het voordeel te zijn.
Voor zeer snel verlopende verschijnselen is het gewenst, dat het
opgetekende beeld weer zo snel mogelijk verdwijnt, zoals in het algemeen
bij fluorescentie het geval is. Soms heeft het voordeel, dat dit niet
geschiedt en dat het scherm nog even nalicht of fosforesceert, hetgeen
ook al weer door de keuze van het schermmateriaal wordt bepaald.
Bekijkt men de niet-werkende buis, dan ziet men het scherm als een
lichtgeelachtig oppervlak, terwijl het overgrote deel van de buis zwart
is. Deze is n.1. aan de binnenzijde bedekt met een laagje grafiet. De
reden hiervan is de volgende: de electronenstraal spuit als het ware
voortdurend electronen met 'grote kracht tegen het scherm, met het
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gevolg, dat daaruit vele secundaire electronen worden vrij gemaakt
(I - § 81B), die nu in de ballon een ruimtelading vormen, welke zeer
sterk is. In deze ruimtelading of electronenwolk zou nu de electronenstraal heen en weer moeten zwiepen. Dit zou tot ongewenste resul
taten leiden. Daarom verbindt men de grafietlaag met de anode, zodat
deze een positieve spanning krijgt en de electronen uit de ruimtelading
tot zich trekt; aangezien grafiet bij de botsingen der electronen hierop
zeer weinig secundaire electronen uitzendt, is dit wel de gunstigste
oplossing.
De zwarte laag heeft nog een andere gunstige oplossing. Doordat
deze sterk lichtabsorberend is, zal veel van het fluorescentiescherm
tegen de glaswand vallend licht niet gereflecteerd worden, zodat het
scherm in zijn geheel daardoor donkerder schijnt en het oscillogram
scherper en duidelijker uitkomt.
Opmerking: Bij sommige buizen is de laag door een brede ring onderbroken met
de volgende bedoeling. Het komt voor dat men een helderder lichtpuntje wenst,
dat zo mogelijk nog sneller bewegen kan. Nu,kan men het eerste gemakkelijk
bereiken door de anodespanning te verhogen, maar dan wordt de electronenstraal als het ware stijver en kan minder gemakkelijk door de afbuigplaten be
wogen worden. Daarom gaat men de electronen in de straal na het passeren
van deze versnellen (naveranelling). Dit bereikt men door de ringvormige
grafietlaag, welke zich het dichtst bij het scherm bevindt, een hogere positieve
spanning dan de anode ao te geven; dit is de naversneUings-cinode. De andere
zwarte ringvormige laag is aan ao verbonden. Door deze constructie krijgt men
een helderder beeld en kan de schrijfsnelheid der straal ca. 25-voudig vergroot
worden.

E. Gegevens van de buizen.
De aanduiding der buizen geschiedt door twee letters, gevolgd
door twee getallen, b.v. DB 16-2. De eerste letter D geeft aan, dat
de buis met een dubbel stel afbuigplaten is voorzien; de tweede letter
(G, B, N) geeft aan welke kleur (G of B) het scherm geeft of wel
of dit nalichtend (N) is. Het eerste getal geeft de diameter van de
top van de buis op het scherm aan (b.v. 16 cm) en het tweede getal
is een volgordenummer wat het type betreft.
Bij elke buis dient opgegeven te worden, welke de beide anodespanningen zijn, welke de maximale negatieve roosterspanning, d.i.
de roosterspanning, die nodig is om de electronenstraal geheel te
onderdrukken, en welke de capaciteit van de afbuigplaten is.
Ten slotte dient de gevoeligheid van de buis of eigenlijk van de
straal voor de afbuigende spanning bekend te zijn; men verstaat
daaronder het aantal mm, dat het lichtpunt per volt afbuigspanning
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zich verplaatst. Hoe groter dit aantal mm is, des te gevoeliger noemt
men de buis. Deze afbuiging ligt bij de gebruikelijke buizen in de
buurt van 0,1 tot 0,4 mm V.
De electronenstraalbuis is een combinatie van de vroegere Braunse buis en
de radiobuis.
Men kan de electronenstralen tot een bundel met een focus of brandpunt
vormen door middel van een electrisch veld (electrostatische focusering).
Het stelsel, dat deze bundeling veroorzaakt, heet het electronenoptiek.
De afbuiging van de electronenstralen of electronenbundel kan door middel

§ 113. De electronenstraalbuis met magnetisch systeem.
van een electrische spanning geschieden (electrostatische afbuiging).
Doordat de electronenstraal in horizontale richting (horizontale afbuigplaten)
en in verticale richting (verticale afbuigplaten) bewogen kan worden, is het
mogelijk, dat het einde van de electronenstraal op het fluorescerende scherm
van de buis een figuur tekent (oscillogram).
De scherpstelling van het focus op het scherm, geschiedt door verandering
van de anodespanning.
De helderheid van het lichtpunt., verkregen door het focus, wordt gemakkeiyk
veranderd door het rooster een andere negatieve voorspanning te geven.
De gevoeligheid van een buis wordt aangegeven door het aantal mm, dat
het lichtpunt zich per eenheid van spanning verplaatst.

Zoals we hiervoor terloops reeds opmerkten, bestaan er ook buizen,
waarbij de focusering door de afbuiging langs magnetische weg plaats
vindt. Terwijl de electrostatische methode gewoonlijk wordt toegepast
voor buizen van oscillografen, wordt de magnetische gewoonlijk gebruikt
bij televisie.
A. De. focusering.
Het cylindrische gedeelte van een buis met magnetisch systeem
kan, omdat er nu geen anoden en geen afbuigplaten in te plaatsen
zijn, belangrijk dunner zijn dan bij het electrostatische systeem. De
anode bestaat nu uit een wijd cylindertje met bodem, waarin zich in
de hartlijn van de buis een gaatje bevindt (fig. 272). Door dit gaatje
schiet een deel der electronen, dat enige divergentie bezit. Deze electronen komen nu in het magnetisch veld van een spoel, die om de
buis geplaatst is. Deze heeft nu alleen ten doel om de bundel te focuseren; de snelheid der electronen wordt niet vergroot, zoals bij het
electrostatische electronenoptiek. Wel ondervinden de electronen nog
een bizondere werking van het magnetische veld; zij krijgen n.1. een
wentelende beweging. Om dit in te zien denke men zich een magneetje.
Men zou deze vervangen kunnen denken door een spoeltje, waardoor
een electrische stroom loopt (I - § 17). Elk magneetje, hoe klein ook,
dus ook de kleinste magnetische deeltjes van een magneet, kan men
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vervangen denken door een kringloop van electronen. En zo kan
men een krachtlijn ontstaan denken, doordat een aantal electronen in
één richting in een kleine kring wentelen. Gesteld nu eens, dat een
electron wordt geschoten in dezelfde richting als een krachtlijn, dan

Focusseringsspoel

spoelen

urn

Flectronensfraalj

Fig. 272

Electronenstroolbuis met magnetische focusering en afbuiging; voor de focusering dient de grote spoel, voor de afbuiging de twee paar kleine spoeltjes.

zal omgekeerd de krachtlijn het electron om zich heen willen laten
cirkelen.
Alle electronen, die nu door de [spoel treden, worden gedwongen
tot deze omwenteling. Dit heeft op de gehele bundel dit effect, alsof
deze een weinig gewrongen wordt, zodat de banen der electronen
niet meer recht, maar een weinig slangvormig zijn.
De helderheidsverandering van het lichtpunt wordt bij deze methode
ook geregeld door de roosterspanning,^ terwijl het focus, dus de
scherpte van het lichtpunt, geregeld wordt door de stroom in de
focuseringspoel.
B. De afbuiging.
De afbuiging van de electronenstraal wordt verkregen door twee
paar spoeltjes, in assen, die elkaar loodrecht snijden, om de buis te
plaatsen. Hoe de afbuiging hier geschiedt willen we aan de hand van
fig. 273 nagaan. In plaats van twee spoelen hebben we daar twee
Radio-ontvangst III 24
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polen van een permanente magneet aangenomen, wat aan de verklaring
niets af of toe doet, omdat het er toch maar om gaat na te gaan,
welke invloed de krachtlijnen hebben op electronen, die zich dwars
daarop verplaatsen.
Als een electron zich
van links naar rechts
door het magnetisch
veld (fig. 273a) ver
plaatst, ondervindt
dit een krachtwer
king, evenals een
electrische
stroom
(fig. 155). Zou een
stroom door een
Fig.
Magnetische afbuiging.
draad van links naar
Van het electron, dat dwars door het magnetische rechts gaan, dan zou
veld schiet, wordt de baan afhankelijk van de richting de
geleider naar
der krachtlijnen naar beneden of naar boven
boven
worden gesto
afgebogen.
ten (linkerhandregel
I - § 66). Maar de stroomrichting, waarvan we daarbij uitgingen, is
tegengesteld aan de stromingsrichting der electronen (I - § 4). Het
electron zal derhalve naar beneden gestoten worden en beschrijft de
getekende gebogen baan.
Keert men de polen om (fig. 273b), dan zal het electron naar boven
gestoten worden.
Men kan zich voor de verklaring van de afbuiging ook bedienen
van deze redenering: het electron zal onder de invloed yan het magne
tisch veld in fig. 273a zich linksom rondom een krachtlijn willen
bewegen en in fig. 273b rechtsom; zodoende wordt het electron, dat
door het veld schiet, een weinig in de draairichting naar beneden of
naar boven meegenomen.
Het is nu wel duidelijk, dat een electronenstraal of -bundel, die de
twee spoeltjes passeert, door wijziging van de stroomrichting in beide,
op en neer en ook heen en weer kan worden bewogen.
Voor televisiedoeleinden worden meestal buizen met magnetische focusering
en -afbuiging gebruikt.
De schcrpstelling van de focus wordt hierby verkregen door verandering van
de stroom in de focuseringsspoel.
De helderheidsverandering van het lichtpunt wordt verkregen door regeling
van de roosterspanning.
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S 114. Overzicht van de electronenstraaloscillograaf.
De electronenstraaloscillograaf heeft ten doel trillingen of oscillaties,
hoe en waar deze zich ook voordoen, zo mogelijk in beeld te brengen.
Na het hiervoor behandelde is het duidelijk, dat daartoe electrische
trillingen op een electronenstraalbuis gebracht moeten worden. Wil
men mechanische trillingen, b.v. geluidsstrillingen, trillingen in machines,
gebouwen of constructiewerken zichtbaar maken, dan zal men deze
eerst in electrische moeten omzetten, hetgeen op zich zelf weer een
heel terrein van studie en onderzoek uitmaakt.
Een oscillograaf moet voor de meest eenvoudige onderzoekingen
bestaan uit:
a een voedingsapfjaraat, dat aangesloten op het wisselstroomnet
de nodige spanningen en stromen ter beschikking stelt,
b een electronenstraalbuis,
c een tijdbasisapparaat met bijbehorende synchronisatieinrichting,
waardoor de nodige spanningsvariaties op de horizontale afbuigplaten
worden verkregen,
d een versterker om de eventueel zwakke spanningen, die voor de
verticale afbuigplaten bestemd zijn, te versterken; gewoonlijk heeft
men n.I. 3 volt nodig voor deze uitslag van het lichtpunt.
Over het voedingsgedeelte en de versterker behoeven we hier weinig
te zeggen, daar zij een gewone uitvoering hebben, terwijl de buis
reeds is besproken.
Het onder c genoemde tijdbasisapparaat, dat van zo grote betekenis
is, verlangt een afzonderlijke bespreking. Maar voordat we daaraan
kunnen beginnen, zullen we eerst in de volgende § nog moeten kennis
maken met een trillingsvorm, die sterk van de sinusvormige afwijkt.
Ten slotte moeten we opmerken, dat we er van af moeten zien,
om een volledige beschrijving van het schema te geven; we willen
alleen het principe Ieren kennen.
§ 115. Relaxatie trillingen.
Deze trillingen waren reeds enige tientallen van jaren bekend, toen
Prof. v.d.Pol van Philips1 Laboratorium omstreeks 1925 een weten
schappelijk onderzoek daarnaar instelde en daarmede de aandacht
van wetenschap en techniek op deze belangrijke trillingsvorm vestigde;
hij gaf daaraan de naam relaxatietrillingen.
Hoewel destijds nog vrij onbekend, blijken deze trillingsverschijnselen toch herhaaldelijk plaats te vinden. Om ze te leren kennen,
willen we eerst een mechanisch voorbeeld geven.
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Op een plankje is een hefboom (fig. 274a) aangebracht, die in d
zijn draaipunt heeft en door een veer V naar links wordt getrokken.
In het plankje is een sleufje gemaakt, waarin een rolletje r,, dat ver
schuifbaar aan de hefboom is
bevestigd, kan bewegen en
/
alleen aan de voorkant van
// v
het plankje zichtbaar is. Het
andere einde van de hefboom
heeft een rolletje r>, dat tegen
een schijfje drukt, dat de vorm
/.
van de winding van een spiraal
/
heeft. Draait men dit schijfje
volgens het pijltje, dan ver
È
plaatst zich het rolletje r, naar
rechts. Is een omwenteling vol
bracht, dan valt r2 plotseling
terug en schiet r, naar links.
De beweging van ry is dus
een langzame van links naar
rechts, maar een snelle van
rechts naar links; het rolletje
b
rl bezit een relaxatiebeweging.
Terwijl we dus rustig in
=^-rLnjw'
dezelfden zin blijven door
draaien, zien we aan de voor
zijde van het plaatje het rol
^ Electnonen
letje deze beweging volbrengen.
£
Nu een watervoorbeeld (fig.
274b).
De vaten A en B zijn
Fig. 274
beide halverwege gevuld met
Voorbeelden van relaxatiebewegingena. mechanisch voorbeeld (van achter water. Door |middel van een
gezien).
pompje wordt water uit B
b. watervoorbeeld.
naar
A gestuwd, maar dit gaat
c. electrisch voorbeeld.
betrekkelijk langzaam, doordat
in een der leidingen een zeer nauw pijpje is aangebracht. A en B
zijn verder verbonden door een wijde buis, waarin zich een klep
van bizondere constructie bevindt. Deze is n.1. bevestigd aan een hef
boom, die aan een drijver in vat A verbonden is. Komt de drijver
boven een zekere stand, dan wordt de klep opengedrukt en blijft in
die stand tot de drijver weer de getekende stand nadert, want dan
wordt de klep in eens weer dichtgetrokken. Door het pompje stijgt
/ / /
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het water in A langzaam; het hoogteverschil en daarmede het druk
verschil van het water in A en B wordt geleidelijk groter, zoals in
fig. 274a de spanning in de veer steeds aangroeit. Plotseling drukt
de drijver de klep open en het te veel aan water vloeit ogenblikkelijk
naar vat B, maar is de evenwichtstoestand bereikt, dan trekt de drijver
de klep weer om en het steeds doorwerkende pompje gaat A weer
opnieuw vullen. Men ziet ook hier een relaxatieverschijnsel; langzaam
vullen, plotseling ledigen.
En nu een electrisch voorbeeld (fig. 274c). De vaten A en B zijn
vervangen door een condensator C, het nauwe pijpje door een weer
stand R en de klep door een glazen buisje, dat enig gas, b.v. argon
of neon bevat en waarin twee electroden dicht bij elkaar geplaatst
zijn, een ontladingsbuisje; ten slotte is het pompje vervangen door
een gelijkstroombron, b.v. een batterij. De condensator wordt geladen,
maar dank zij de weerstand R geschiedt dit meer of minder langzaam;
betrekkelijk langzaam gaat dus de spanning van de condensator omhoog.
Het ontladingsbuisje heeft de eigenschap, dat het bij het overschrijden
van een bepaalde spanning (ontsteekspanning) geen weerstand meer
daaraan kan bieden, zodat stroomdoorgang plaats vindt (doorslag).
Welnu, in dit voorbeeld moet men zich nu voorstellen, dat, als aanstonds
de condensator tot een bepaalde spanning is opgeladen, de doorslag
van het buisje plaats vindt, zodat de condensator wordt ontladen; de
spanning, die er nu op L overblijft, is te laag om nog stroom door
te laten en de oude toestand is weer teruggekeerd. Dan begint het
spel weer van voren af aan. Ook hier dus hetzelfde verschijnsel. De
batterijspanning blijft maar steeds doorwerken, maar de spanning op
de condensator stijgt langzaam, om dan weer plotseling terug te vallen.
Dit verschijnsel kan zich meer of minder snel herhalen. Men spreekt
dan van een relaxatietrilling. De tijd, welke nodig is voor een trilling,
dus voor laden en ontladen, noemt men de relaxatietijd en het aantal
trillingen per sec de relaxatiefrequentie.
De grootte van de relaxatietijd is hoofdzakelijk bepaald door de
oplaadtijd van de condensator en die is des te groter, naarmate de
weerstand R groter is (want des te kleiner is de lading, die er door
lekt) en naarmate de condensator C een grotere capaciteit bezit (des
te langer duurt het voor deze „vol” is). Daarom kan men schrijven:
Relaxatietijd. ' R.C (sec),
waarin R in ohm en C in farad wordt aangegeven.
Opmerking: Nu iets over het woord „relaxatie”. Laxatie betekent o.a. wijd
worden; zo kan iets door verlies aan spanning wijd worden en er vindt laxatie
plaats (de medicus geeft een laxeermiddel). Wanneer nu het verschijnsel zo
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verloopt, dat na het plotseling ontspannen of wijd worden, weer een spanningsvergroting optreedt, opnieuw gevolgd door een verlies van spanning, dus van
ontlasting, enz., kortom wanneer het verschijnsel zich herhaalt, spreekt men
yan relaxatie (re = herhaling).

Brengen we nu de spanning, die op de condensator optreedt, in
tekening (fig. 275). De condensator was ongeladen, rn.a.w. er was

8
<TJ

AB

CD

—*-lyd

Fig. 275
Relaxatiespanning.
Verloop van de spanning bij een relaxatietrilling met
toestel volgens fig. 274 c.

geen spanning. Nu stijgt deze, eerst snel, maar steeds langzamer, doordat
de condensator „vol” wordt. Na een tijdje OA is de spanning Aa
geworden en zo groot, dat het ontladingsbuisje doorslaat. Nu vindt
ontlading plaats, de spanning daalt, ook op het buisje, en is eenmaal
een zekere waarde bereikt, dan laat het buisje geen stroom meer door
(doofspanning). De spanning is gedaald tot Bb, in een tijdje A B. Op
nieuw wordt de condensator opgeladen en het verschijnsel herhaalt zich,
waarbij doorslagspanning en doofspanning de uiterste waarden bepalen.
Aangezien men in fig. 275 de spanning als functie van de tijd aangeeft,
of, zoals men het destijds in Engeland uitdrukte, de spanning met de
basis als tijd werd uitgezet, spreekt men gewoonlijk bij de relaxatietrillingen van de tijdbasis. Het aantal relaxaties, dat men per sec heeft,
noemt men de tijdbasisfrequentie en het apparaat, waarmee men de
trillingen opwerpt, het tijdbasisapparaat.
Men gebruikt hiervoor ook nog andere namen; let men op de vorm
van de trilling, dan doet die denken aan de snede van een zaag,
waarom men heel vaak spreekt over de zaagtandspanning en zaagtandapparaat of -generator.
Relaxatieverschijnselen zijn zulke verschijnselen, waarbij by herhaling een be
trekkelijk langzaam aangroeiende spanningstoestand wordt gevolgd door een
snelle ontspanning; zy kunnen karakteristiek worden uitgebeeld door een zaag
tandvormige figuur.
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Een electrische relaxatietrilling' kan verkregen worden door een condensator
te laden via een grote weerstand, waardoor de laadspanning langzaam stijgt,
totdat deze een zodanige waarde bereikt heeft, dat een gasontladingsbuisje, dat
parallel aan de condensator is geschakeld, doorslaat en de condensator zich
plotseling ontlaadt.
Bij een relaxatietrilling noemt men de tyd, die voor een complete trilling
verloopt, de relaxatietijd; de grootte hiervan is bepaald door het product van
capaciteit en weerstand van het stelsel.
De frequentie van een relaxatietrilling heet de tüdbasisfrequentie.
De spanning, die op de condensator van het relaxatiestelsel optreedt, noemt
men de zaagtandspanning en het apparaat, waarmee men de trillingen opwekt,
het zaagtand- of tijdsbasisapparaat ofwel -generator.

§ 116. Het tijdbasisapparaat.
Het hiervoor geschetste apparaat geeft slechts het principe weer;
het zou practisch niet voldoen. Gesteld n.l. eens, dat we de zaag
tandspanning van fig. 275 op de horizontale afbuigplaten van de
electronenstraalbuis brachten, dan zou overeenkomstig het verloop
van de spanning, de electronenstraal zich b.v. zo van links naar rechts
bewegen, dat deze zich in het begin (bij b in fig. 275) veel sneller
verplaatste dan bij c, omdat de spanning niet lineair met de tijd,
dus niet volgens de rechte lijn, verloopt; daartoe zou b c in fig.
275 een rechte lijn moeten zijn, zoals door de streeplijn is aange
geven. Dit lineaire verloop moet men als noodzakelijke voorwaarde
stellen, als men n.l. geen vervormde beelden op het scherm wil
krijgen. Dit is te bereiken door er voor te zorgen, dat de condensator
in alle gelijke tijdsdeeltjes een gelijke lading wordt toegevoerd, m.a.w.
dat er een constante stroom naar toeloopt. Daartoe kunnen we de
ohmse weerstand R (fig. 274c) vervangen door een diode (fig. 276a),
die in verzadigde toestand werkt (I - § 68).
Indien men de anodespanning in de verzadigingstoestand hoger of
lager maakt, heeft dit geen invloed op de anodestroom; die blijft
even groot.
In de practijk vervangt men de weerstand gewoonlijk niet door
een diode, maar door een penthode (fig. 276b), omdat deze de moge
lijkheid biedt de stroomsterkte te regelen. Een penthode is nagenoeg
niet gevoelig voor verandering van de anodespanning, maar de anode
stroom kan sterk veranderd worden door de schermroosterspanning
(I - § 100). Het stuurrooster behoeft nu geen functie te verrichten en
wordt aan de kathode verbonden.
Een verdere uitbreiding is, dat de enkele condensator vervangen
is door meerdere van verschillende grootte. Heeft de penthode een
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bepaalde schermroosterspanning en schakelt men op een kleinere conden
sator over, dan wordt de oplaadtijd korter, de tijdbasis kleiner en de
frequentie groter. Dit is dus een grofregeling in trappen (b.v. lOstuks).
Binnen elke trap kan men nu, door geleidelijk veranderen van de
schermroosterspanning, een fijnregeling van alle frequenties in ?de
trappen verkrijgen.
Ten slotte is er nog een verandering aan te brengen. Met het neonA
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Fig. 276
Methoden ter verkrijging van de tijdbasis.
a. de weerstand R in fig. 274c is vervangen door een
diode.
b. de diode is vervangen door een penthode met regel
bare spanning, terwijl de enkele condensator ver
vangen is door een aantal van diverse grootte.
c. het ontladingsbuisje is vervangen door gastriode
met regelbare roosterspanning.

buisje is het niet mogelijk een grote spanningsverandering te bereiken.
Daarom is het neonbuisje gewoonlijk vervangen door een triode
(fig. 276c), die met gas gevuld is. (Philips brengt voor dit doel speciale
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gastrioden in de handel.) Bovendien biedt de triode nog een voor
deel. Bij de bespreking van de gasgevulde gelijkrichtbuizen (§ 46) is
wel gebleken, dat, wanneer een bepaalde spanning (doorslagspanning)
wordt overschreden, plotseling een sterke stroomdoorlating plaatsvindt.
Voorziet men nu een dergelijke buis van een rooster, dan kan men
door het rooster een grotere negatieve spanning te geven, de door
slagspanning verhogen. Dan wordt dus Aa (fig. 275) groter en dat
betekent, dat de spanning op de afbuigplaten groter en dus de uitslag
van de straal groter wordt. De horizontale lijn op de buis (fig. 271a)
wordt dus langer. De gastriode geeft derhalve, behalve een grotere
afbuigspanning, ook de soepele regelbaarheid hiervan.
In de practijk wordt de gastriode heel vaak vervangen door een
schakeling met penthoden, doch daarop zullen we hier niet ingaan.
Men is derhalve met het tijdbasisapparaat in staat de frequentie
binnen zeer wijde grenzen in te stellen (b.v. tussen 20 en 20 000 c/sec)
en vervolgens de grootte van de horizontale baan op het lichtscherm
te bepalen.
Het toestel, waarmee men relaxatietrillingen opwekt, heet tijdbasisapparaat
(of -generator).
In dit apparaat is a. de weerstand fin liet primitieve schema) vervangen door
een penthode, waardoor de spanning op de condensator regelmatig toeneemt en
de afbuiging van de electronenstraal eveneens, terwijl door regeling van de
schermroosterspanning de laadtijd kan veranderd worden; b. de enkele conden
sator vervangen door meerdere van verschillende grootte; c. het neon-ontladingsbuisje vervangen door een gastriode, waarvan de doorslagspanning geregeld
kan worden door de roosterspanning.

§ 117. De synclironisatie-inrichting.
• Het hiervoor beschrevene tijdbasisapparaat, hoe goed het ook schijnt,
is toch nog niet geheel af. Het zou b.v. best eens kunnen gebeuren,
dat de gastriode, door welke omstandigheid ook, de ene keer bij iets
hogere of lagere spanning zou doorslaan en dat zou betekenen, dat
dej amplitude en ook de frequentie veranderde. Beide zijn ontoelaatbaar,
maar het ergste zou wel zijn, dat de frequentie veranderde. Nemen
we b.v. het geval, dat we de sinuskromme van een wisselstroomnet
(fig. 271c) zouden willen opnemen. Om een stilstaand beeld op het
scherm te krijgen, moet de tijdbasisfrequentie ook precies 50 c/sec
blijven (of 50 gedeeld door 2, 3, 4 enz.). Beide moeten synchroon zijn
(syn = gelijk; chronos — tijd; dus: van gelijke tijd). Deze synchro
nisatie is alleen te bereiken, als we op een of andere wijze de tijd
basisfrequentie afhankelijk 'maken van de frequentie van de netspanning.
Om dit te verklaren moeten we ter wille van de eenvoud een stap
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terug doen, omdat de verklaring van een zaagtandapparaat met penthoden ons te ver zou voeren. Daarom behouden we de gastriode
en denken de penthode in fig. 276c weer vervangen door een weer
stand R (fig. 277). Het 'rooster van de gastriode is aan het midden
van de secundaire
f\
wikkeling
van een
Gastriode
tT
transformator
vert
i
bonden, aan welks
E
Va
C
i
primaire de te on
Vt
—*—»
R
derzoeken
wissei-njirnu1 ! B
spanning aangeslo
1v3—A
ten gedacht is. Be
T
halve de spanning,
+-Xwdie over de weer
stand R optreedt,
staat dan nog de
wisselspanning van
Fig. 277
de secundaire wik
Synchronisatieschema.
keling tussen rooster
Principeschema ter verkrijging van de synchroni
en
kathode.
satie, waartoe de frequentie van tijdbasis gekoppeld
Beschouwen
we
wordt aan de frequentie van de signaalspanning.
nu fig. 278. De
kromme Va in fig. 278a stelt de spanning voor, die bij het laden op
de condensator C en op de gastriode komt te staan, terwijl in fig.
278b de wisselspanning Vw van de transformator is weergegeven. In
fig. 278c stelt Vd de kromme voor van de negatieve spanning, die
op het rooster gelegd zou moeten worden om bij anodespanning, volgens
fig. 278a, nog net doorslag te voorkomen; dus een spanning, die
kleiner is dan de kromme Vd aangeeft, veroorzaakt doorslag.
De spanning op de weerstand R (fig. 277) is op het ogenblik, dat de
lading van Cbegint,door de grote laadstroomsterkte groot, practisch gelijk
aan de gelijkspanning E (fig. 278c), maar naarmate de lading van Ctoe
neemt, wordt de stroomsterkte kleiner, neemt de spanningsval in R af en
krijgt het rooster een kleinere negatieve voorspanning, zoals door de
kromme Vg wordt weergegeven. Aangezien Vd en Vg elkaar niet snijden,
betekent dit, dat er geen doorslag kan plaats vinden. Maar nu schakelen
we de transformator in, zodat de wisselspanning Vw ontstaat. Deze
wordt gesuperponeerd op de spanning Vg en we krijgen de kromme
Vt, die de totale spanning aangeeft. Nu zien we, dat deze op het
ogenblik, dat Vw de topWaarde bereikt, de kromme Vd overschrijdt;
er vindt dan doorslag plaats. Precies na verloop van 3 perioden
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geschiedde dit en, als er straks weer 3 perioden verlopen zijn, herhaalt
dit zich. Zo zal men, als de toegevoerde wisselspanning een frequentie
van 50 c/sec bezit, weer doorslag krijgen, m.a.w. er vinden 50: 3 =
162/3 doorslagen per sec plaats en de tijdbasisfrequentie is 162/3 sec.
Zou men de condensator C (fig. 277) kleiner kiezen, zodat de laadtijd korter
is en zou men nu na twee perioden doorslag krijgen, dan had men
een tijdbasisfrequentie van
50:2 = 25 c/sec. Dit ge
val is in fig. 279 voorge
steld. Ook is in deze
figuur aangegeven, wat het
I
geval zou zijn, als de ampli
§
tude der toegevoerde
wisselspanning te groot
O
was. Dan zou vóór de
■Tyd
3
tweede periode is verlo
pen, doorslag plaats vin
yw
den en dan zou de syn
chronisatie niet bereikt
OT
worden. Men moet dus de
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E
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Vi
%
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VQ
&
De verkregen zaagtandfrequentie is, zoals uit het
c—ryd
bovenstaande blijkt, altijd
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Fig. 27S
frequentie;
Spanningen bij synchronisatie.
toegevoerde
a. verloop van de laadspanning (VJ van daarom spreekt men van
de condensator.
frequentiedeling. Bij nog
b. wisselspanning van het toegevoerde
kleinere condensator Ckan
signaal (Vw).
c. V<i is de negatieve roosterspanning op men de gelijke frequentie
de gastriode, die de doorslag belet bij
bereiken en dan zou fig.
de verschillende waarden van Va. VK. is
271c ontstaan.
de afnemende spanning op de weer
Zou men een wisselspan
stand, waarop Vw gesuperponeerd is
en die Vt oplevert. Zodra Vt Va over ning van b.v. 10 000 c/sec
schrijdt, vindt doorslag plaats. Zo is toevoeren, dan kan men de
frequentiedeling (hier 3) mogelijk.
zaagtandfrequentie nauw-
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Fig. 279
Spanningen by synchronisatie.
Door een grotere condensator C
(fig. 277) wordt de laadtijd korter
en is het mogelijk de frequentiedeling 2 te verkrijgen. Is de am
plitude der wisselspanning te
groot (gestippelde kromme) dan
wordt geen frequentiedeling be
reikt.

keurig instellen op 10 000, 5000,
3333,3, 2500 enz.
We merken nog op, dat deze
spanningen maar zeer klein behoeven
te zijn, daar het slechts gaat om de
overbrugging van de kleine afstand,
waarop Vd en Vg in fig. 278c elkaar
naderen. Door de regeling van de
weerstand R is het mogelijk de wisselspanning Vw nauwkeurig in te
stellen,

Ten einde een stilstaand beeld op het.
scherm van de electronenstraalbuis te
verkrijgen is het nodig, dat de frequentie
van de tijdsbasis gelijk of het 2e, 3e enz.
deel is van de frequentie van het te on
wisselspanningsverschijnsel
derzoeken
(signaalfrequentie).
Dit wordt bereikt door een synchronisatie-inrichting, die berust op de frequentiedeling.

.

§ 118. Overzicht van de oscillograaf.
A. Bediening.
We geven in fig. 280 een schets van een eenvoudige oscillograaf,
waarin de boven beschreven on
derdelen voorkomen. Bij vele
oscillografen treffen we vaak nog
andere onderdelen en regelbare
:
functies aan, om het toestel voor
verschillende doeleinden geschikt
te maken, doch daar hebben we
hier van afgezien. Natuurlijk
brengt dat een ander aantal, of
andere plaatsing der bedienings
knoppen mee.
Knop 1. schakelt het toestel in
en bij verder draaien wordt de
helderheid van het lichtpunt
geregeld, doordat men de
roosterspanning van de elec
Fig. 280
Eenvoudige electronenstraaltronenstraalbuis verandert.
oscillograaf.
Knop 2. regelt de scherpte van
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de lichtvlek en gelijktijdig de grootte hiervan; men verandert hierbij
de anodespanning en stelt daardoor het focus scherp in op het scherm.
Knop 3. regelt de horizontale amplitude, dus de beeldbreedte, wat
hierop neer komt, dat men de roosterspanning van de gastriode
instelt voor meer of minder spoedige doorslag, zodat een kleinere
of grotere zaagtandspanning ontstaat op de horizontale afbuigplaten.
Knop 4. regelt de verticale amplitude, dus de beeldhoogte, wat hierop
N neer komt, dat men de versterking door verandering van de rooster
spanning der versterkbuis voor de toegevoerde, te onderzoeken
spanning, verandert, zodat een grotere of kleinere spanning op de
verticale afbuigplaten komt.
Knop 5. regelt de tijdbasisfrequentie in verschillende trappen, door
het inschakelen van een andere condensator.
Knop 6. regelt de tijdbasisfrequentie continu door verandering van
de schermroosterspanning van de regelpenthode.
Knop 7. regelt de synchronisatie in zoverre, dat daarmee de regelweerstand bediend wordt, die de sterkte van de wisselspanning
regelt, die aan de gastriode wordt toegevoerd; daarmede bepaalt
men of de doorslag na één of meerdere perioden zal plaats vinden.
Knop 8. regelt de versterking in trappen, waardoor de beeldhoogte
wordt verkregen. De versterker is in de eerste stand uitgeschakeld
en in de twee andere standen ingeschakeld, waarbij in de laatste stand,
door opheffing van de tegen koppeling (II - § 52), een grotere verster
king wordt verkregen.
B. Toepassingen.
Van de verschillende gevallen, waarvoor een dergelijke oscillograaf
is te gebruiken, noemen we hier de volgende:
1. het nagaan of de wisselspanning van het net wel sinusvormig is,
dan wel of daarop hogere harmonischen (1 - § 49) voorkomen; men
kan daartoe de wisselstroom b.v. door een weerstand laten gaan
en dan door een aftakking een spanning van ca. 5 V aan de klemmen
A en B aan het toestel toevoeren;
2. het demonstreren van de trillingskromme van bepaalde geluiden.
Men sluit b.v. een microfoon aan de klemmen A en B aan en
brengt voor de microfoon een lang aangehouden klank voort.
Interessant is het b.v. een aangeslagen stemvork er voor te houden,
of voldoend lang aangehouden klinkers voort te brengen;
3. het demonstreren van de spanningskromme van een enkel- en dubbelfasige gelijkrichter, door de uitgangsklemmen van deze, waartussen
een weerstand van 50 jTL wordt geschakeld, met A en B te verbinden;
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4. het demonstreren van de spanning van een anodespanningsapparaat,
door de uitgangsklemmen hiervan aan A en B te verbinden en b.v.
de buffer- en afvlakcondensator weg te nemen; ook nu moet een
weerstand van 50 sl over de uitgangsklemmen geschakeld zijn.
Dit waren slechts vier voorbeelden, die nog met meerdere zijn uit
te breiden. Maakt men gebruik van diverse hulpapparaten, die, hetzij
in de oscillograaf ingebouwd, hetzij daarop aan te sluiten zijn, dan
bestaan nog vele andere mogelijkheden.
Zo kan men b.v. nagaan, hoe de detectie in een radio-ontvanger
verloopt, waar in het hoog- of laagfrequente deel van een ontvanger
vervorming optreedt, hoe de modulatie van een zender er uit ziet, enz.
Dan nog wordt de electronenstraaloscillograaf gebruikt om optre
dende, vaak onvoelbare mechanische trillingen in gebouwen, in machines,
ijzerconstructies enz. aan te tonen, te meten of te registreren. Men is
hierdoor in staat uitwijkingen van 1 /1 (= 0,001 mm) met zekerheid
te meten.
Ook gebruikt men de oscillograaf om na te gaan, hoe het druk
proces in de cylinder van een stoommachine of verbrandingsmotor
verloopt.
In Philips' Laboratorium demonstreerde men ons op hoe eenvoudige
wijze men met behulp van een oscillograaf ogenblikkelijk bepaalt,
hoeveel een horloge per etmaal vóór of achter en ook of het regel
matig of onregelmatig loopt.
Bij al dergelijke metingen heeft men hulptoestellen nodig.
Het aantal toepassingsmogelijkheden der oscillograaf is enorm groot;
zij is onontbeerlijk voor het trillingsonderzoek.
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HOOFDSTUK XI
Principe der televisie.
§ 119. Iets uit de historie.
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Zo oud als de mensheid is, zo oud zal wel haar drang zijn om
daadwerkelijk afstanden te overwinnen, zoals het denkvermogen dit
vermag te doen.
Toen de arm, verlengd door de stok, te kort schoot, kwam men
tot pijl en boog en nog weer later tot het geweer. Waar de roepstem
te kort schoot, werd een koker voor de mond geplaatst en werd het
optische middel, bestaande in de beweging van armen en benen,
benut. En waar dit middel ontoereikend bleek, werden vuren en
fakkels gebruikt.
In de Napoleontische tijd werd een optisch signaalsysteem in Frankrijk
en de door haar bezette gebieden ingevoerd, dat eigenlijk een gesyste
matiseerde armsignaaloverdracht was.
De uitvinding van verrekijkers in 1608 (Oalileï) was een vooruit
gang in andere richting van ongewoon grote betekenis, evenwel van
meer passief karakter, omdat de voorwerpen alleen maar „dichterbij
ver; skopein =
gehaald” konden worden. Deze telescopie (tele
beschouwen) werd gecombineerd met het pasgenoemde armsignaalsysteem, waardoor de waarnemingsafstanden niet onbelangrijk vergroot
konden worden, mits het gezichtsveld maar vrij was.
Pas na 1800, waarin de ontdekking van het galvanisch element valt,
en waardoor de mogelijkheid van de opwekking van electrische stromen
werd verkregen, konden nieuwere middelen voor communicatie tot
ontwikkeling worden gebracht.
Toch zou het tot ca. 1843 duren voordat een goed bruikbaar systeem
van signaalgeven op grote afstand zijn intrede deed. Het was de
telegraaf (tele = ver; grafein = tekenen, schrijven), de vèrschrijver
van den Amerikaan 5. Morse, reeds in 1835 door hem uitgevonden.
Wordt aan de zendzijde een knop naar beneden gedrukt, dan ontstaat
een electrische stroom door de vaak kilometers lange geleiders en aan
de ontvangzijde wordt een streepje op een strookje wit papier geschreven
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(fig. 281). Door kortere of langere druk kan men een punt of een
streep krijgen en daar Morse het alphabet in een code had uitgewerkt,
konden woorden en getallen worden overgeseind (I - § 63).
Y

1835

Ontvangen

TELEGRAFIE
(ver - fekenen)

1875

Ontvangen

‘—iCl'Sj

TELEFONIE
(ver-horen)

Ontvangen
Zenden

fgn

\i/

1930

M

TELEVISIE
(ver—zien)

Fig. 281

Drie communicatiemiddelen}
die lange tijd tot de vrome wensen der voorgeslachten behoorden en in de
pas verlopen en deze eeuw werden verwezenlijkt.

Maar nog aanlokkelijker was het, om de menselijke stem over te
brengen. En dit moest mogelijk zijn, daar men wist, dat geluid wordt
voortgebracht door luchttrillingen en dat deze trillingen een aaneen
schakeling zijn van zeer fijne drukveranderingen in de lucht.
Het was A. O. Belly die in 1875 daarin slaagde. Daarmee was de
telefoon (tele — ver; phöne = stem, geluid) geboren (fig. 281). Gebruikte
Bell aan ontvang- en zendzijde twee gelijke toestellen, telefoons, in
1878 verving een andere Amerikaan, fiughes, het toestel aan de zend
zijde door een ander, de microfoon (micros = klein), welk toestel in
latere jaren zeer veel werd verbeterd (§ 98).
Het is niet te verwonderen, dat door deze middelen de hoop groeide,
dat het ook mogelijk zou zijn, voorwerpen op grote afstand te zien,
ongeacht de hindernissen, die het gewone zien beletten; men zou niet
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alleen ver weg „om een hoekje”, maar in de meest afgesloten gelegen
ruimte willen kijken.
Het ging hier om iets anders dan om de telescopie; men wilde iets
anders, men wilde televisie (tele — ver; vidére — zien), zoals door
fig. 281 wordt bedoeld.
Was het bij telegraaf en telefoon een kwestie van mechanische krachten
(grove drukveranderingen op de morsesleutel, kleine drukverande
ringen op de microfoon), die electrische stroomveranderingen deden
ontstaan, welke op hun beurt weer een mechanische werking aan de
ontvangzijde ten gevolge hadden, bij de televisie zou, als we het aller
eenvoudigste geval denken, een lichtend puntje, dat voor de zender
verscheen, een electrisch stroompje of stroomverandering moeten veroor
zaken en dat zou op zijn beurt aan de ontvangzijde weer een lichtend
puntje te voorschijn moeten roepen. Dit probleem was heel wat moeilijker op te lossen en het zou nog wel ca. 50 jaren duren na de komst
van de telefoon, voordat van een behoorlijke oplossing sprake was.
In 1873 werd [door twee Engelse ingenieurs May en Veiioughby
Smith, een merkwaardig verschijnsel ontdekt, dat hierin bestaat, dat,
als men selenium van een bepaalde modificatie (inwendige structuur)
in een stroomkring opneemt en er dan licht op laat vallen, de weer
stand kleiner en derhalve de electrische stroom groter wordt: men
ontdekte een foto-electrisch verschijnsel (II - § 121). Nu scheen de
ontbrekende schakel gevonden: de schakel electriciteit-licht, daar „licht
maken door electriciteit” toen reeds bekend was, al slaagde Edison
er pas in 1879 in een bruikbare gloeilamp te construeren. Weldra
werden verschillende inventieve geesten geïnspireerd en zien we meer
dan één televisiedenkbeeld naar voren komen, weliswaar, gezien door de
huidige bril, gebrekkig, maar ondanks dat, te moeilijk voor de toenmalige „
stand der wetenschap en techniek om ze bevredigend te verwezenlijken.
De gebrekkige inrichting werd al vast de naam telefoot [tele — ver;
photos — licht) gegeven. Zonder op een dergelijke inrichting in te gaan,
moet toch wel worden vastgesteld, dat men het grondprincipe heel
goed doorzag. Het is duidelijk, dat, als men voor de foto-electrische
cel, de vinding van genoemde beide heren, een lichtflits liet ontstaan,
een stroomverandering zou plaats vinden; deze zou door lange draden
kunnen worden overgebracht en daar zou de stroomverandering dan
een lichtverschijnsel moeten geven, maar dit te verwezenlijken was
niet zo eenvoudig. Bovendien kwam dan nog de vraag: hoe een
beeld over te seinen? In principe moest dit als volgt geschieden:
Wanneer men b.v. een foto, aan de zendzijde voor een zendapparaat
gebracht, aan de ontvangzijde zou willen zien, dan zou men de foto
Radio-ontvangat III 25
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moeten ontleden of verdelen in een aantal zeer kleine vlakte-elementjes
of punten. Deze zouden dan achtereenvolgens langs electrische weg
moeten worden overgeseind. Dan zou het electrische teken van elk
vlakte-elementje aan de ontvangkant op een scherm ook een vlakteelementje moeten toveren (b.v. even groot als dat aan de zendkant)
en dat zou meer of minder lichtgevend moeten zijn, al naar het
beschouwde vlakte-elementje aan de zendzijde. Dan zouden verder
al de vlakte-elementjes zo snel achter elkaar en in dezelfde volgorde
naast en onder elkaar moeten verschijnen, dat men de illusie verkreeg,
zo
alsof ze alle gelijktijdig te voorschijn kwamen. Dit laatste zou
redeneerde men — mogelijk moeten zijn, gezien de traagheid van het
netvlies van ons oog, een verschijnsel, dat toen reeds lang bekend
was (§11 IC). Deze gedachtengang was volkomen juist en we zullen
zien, hoe men het denkbeeld verwezenlijkte.
Het achtereenvolgens opnemen van de verschillende punten of vlakjes
van een beeld, noemt men het aftasten, terwijl het weergeven van de
punten aan de ontvangkant, wel het ophouwen van het beeld genoemd
wordt.
Het zijn vooral de twee Duitsers O. Nipkow en L. WeHier, die
elk een verschillend systeem voor aftasten en opbouwen voorstelden.
Tot een verwezenlijking van hun ideaal kwam het eigenlijk niet, daar
hun de fijne mechanische en electrische hulpmiddelen, die pas in de
20ste eeuw zouden verschijnen, ontbraken.
Omstreeks 1923 werd het systeem van Nipkow door den Engelsman
J. L. Baird, nu uitgerust met moderne hulpmiddelen, weer opge
nomen, en met succes. Daarmee was de televisie een feit geworden.
Aangezien bij dit systeem het aftasten van het beeld op een grove
wijze geschiedt (d.w.z. de vlakte-elementjes of punten waren betrekkelijk
groot) noemt men dit grofraster televisie. Van deze televisie gaf
Philips’ Laboratorium in 1928 en 1929 verschillende demonstraties in
ons land en wel voornamelijk om de toen zo hooggespannen verwachting
van het publiek wat te kalmeren. Werd voor Baird’s proeven aanvankelijk
gebruik gemaakt van de overdracht langs draden, Philips demonstreerde
destijds de radio-televisie, onder leiding van Dr. M. J. Druyvesteyn.
De televisie zou echter nog weinig gevorderd zijn, waren er inmid
dels niet twee belangrijke toestellen ontwikkeld, n.1. de electronenstraalbuis en de iconoscoop (icon — beeld; skopein = kijken, dus
beeldkijker; fig. 295). In het bizonder is het wel de in 1926 door
den Amerikaan Zworykin uitgevonden iconoscoop, die de grote voor
uitgang bracht. Met deze twee hulpmiddelen is het mogelijk een veel
fijner beeldraster te verkrijgen en daardoor een getrouwer beeld. Het
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is deze fijnraster televisie, waarmede we ons hier verder bezig zullen
houden. We zullen ons daarbij bepalen tot de hoofdlijnen en ons niet
verdiepen in diverse verschijnselen en schakelingen.
Opmerking: Wie over grofrastertelevisie meer wil weten en belangstelling in
het wezen der beeldtelegrafie heeft, wordt verwezen naar: „De ontwikkeling,
werking en toepassing der Radio” (uitg. Noordhoff) van schrijver dezes.
Om televisie te verwezenlijken, dus om een beeld op een geheel andere plaats
zichtbaar te maken, moet men dit beeld in kleine vlakte-elementjes of punten
(beeldpunten) ontleden, die achtereenvolgens worden overgeseind en op over
eenkomstige plaats ten opzichte van elkaar worden weergegeven.
De mogelijkheid deze achter elkaar verschonende beeldpunten als een beeld
te zien, berust op de traagheid van ons oog, welke hierin bestaat, dat een
lichtindruk niet direct na het beëindigen van de lichtprikkel ophoudt.
Al naarmate de aftast- en opbouwelementjes groter of kleiner z^jn, spreekt
men van een grof, of fyn raster van het beeld.
Aanvankelijk maakte men gebruik van een grof raster (grofraster televisie);
de tegenwoordige hulpmiddelen stellen ons in staat een f^n raster te verkrijgen
(fynraster televisie).

§ 120. Aftasting, beeldlijnen en beeldpunten.
De aftasting is een zo belangrijk deel van de televisie, dat we,
hoewel we het principe reeds kort aangaven, daarbij nog even willen
stilstaan en daartoe van het volgende voorbeeld uitgaan.
Iemand heeft b.v. een foto, van b.v 8 cm breed en 6 cm hoog,
waarvan hij de beeltenis zonder fotografische middelen op een blad
wit papier wil overbrengen. Aangezien hij geen geoefend tekenaar
is, neemt hij het volgende hulpmiddel te baat: hij trekt op de foto
zeer dunne horizontale en verticale lijntjes, op 1 mm afstand en krijgt
zo een netwerk van 60 X 80 vierkante mm.
Op het blad wit papier doet hij hetzelfde en nu kan de overdracht
beginnen, waartoe hij in de linker bovenhoek aanvangt en dan achter
eenvolgens de eerste rij horizontale vlakjes volgend, elk vlakje op het
witte papier de gemiddelde tint geeft van het overeenkomstige vakje
op de foto. Is de eerste rij afgewerkt, dan begint hij links aan de
tweede rij en is deze klaar, dan volgt de derde rij. Als hij dan ten
slotte gereed is, heeft hij, als zijn arbeid serieus is uitgevoerd, een
behoorlijke afbeelding verkregen. Er zit echter een bezwaar aan vast.
De vakjes zijn te groot, zodat elke gebogen of schuine lijn, gezaagtand is; alleen op voldoend grote afstand beschouwd, merken we
daar niets van. Het spreekt vanzelf, dat de afbeelding getrouwer zou
worden, als de vakjes kleiner gekozen waren. Hier komen we op
het terrein van de cliché-afdruk. Een cliché met zeer fijne puntjes
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(fijn raster) op glad papier, geeft op leesafstand een heel wat mooier
afbeelding, dan een met grof raster op ruw papier.
De tekenaar had in het bovengenoemde voorbeeld 60 horizontale
lijntjes of rijen gevormd of, zoals men zegt: 60 beeldlijnen. Het aantal
vakjes of punten bedroeg 60 X 80 = 4800 en we kunnen zeggen,
dat er 4800 beeldpunten waren.
In principe volgt men bij de beeldtelegrafie dezelfde weg. Het stuk
voor stuk opnemen van de beeldpunten noemt men dan het aftasten
van het beeld. Men plaatst voor de zender een foto en neemt de lichtindruk van alle beeldpunten in een bepaalde volgorde in een fotocel
op, seint deze als electrische impulsen in dezelfde volgorde uit, vangt
deze op en zet dan aan de ontvangzijde de impulsen weer in licht
om, welke werken op een fotografische plaat. Zo kon men vóór de
oorlog foto’s e. d. van Amsterdam naar Bandoeng vice versa in een
tijd van ca. 8 minuten overseinen.
Ook bij de televisie wordt in principe deze weg gevolgd, alleen
op wat andere wijze en enorm veel sneller.
: Het aftastmiddel, dat bij de fijnraster
televisie de electronenstraal is, begint links
boven (fig. 282), doorloopt de eerste beeld
lijn, springt dan vliegensvlug naar links
(zie § 112C) om daarna even lager de
tweede beeldlijn te doorlopen. En zo
wordt nu in een zeer korte tijd het gehele
beeld afgetast, waarna het spel ogenblik
kelijk weer bovenaan links begint. (Het
is natuurlijk ook wel mogelijk om verticale
Aftasting van het beela. beeldlijnen toe te passen, doch dit is min
De kathodestraal aan zend
en ontvangkant doorlopen der gebruikelijk.) Gelijktijdig moet nu aan
gelijktijdig, boven links be de ontvangkant het beeld worden opgeginnend, telkens van rechts bouwd. Hoewel we nu geen mooi afgenaar links terugspringend paste vierkantjes hebben, als zopas bij de
het beeld( om daarna van tekening, spreekt men toch ook hier van
rechtsonder weer naar links
beeldpunten. De grootte hiervan wordt
boven te springen.
bepaald door het oppervlak van het aftast
middel, dat in dit geval de doorsnede van het focus van de electronenbundel is (fig. 289).
Het is nu bij de televisie ook zo, dat, hoe kleiner het focus is, hoe
groter het aantal beeldlijnen en het aantal beeldpunten is en des te
fijner en vloeiender het beeld wordt; des te minder valt de lijnvorm
der beeldlijnen op en des te meer is het beeld gedetailleerd, evenals
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bij een fijnraster cliché-afdruk. Een groot aantal beeldpunten is dus
noodzakelijk. Maakt men bij de grofraster televisie gebruik van 30
beeldlijnen, bij de fijnraster televisie is dit aantal belangrijk groter. Zo
werkte men voor de oorlog in Londen met 405, in Berlijn met 441,
in Parijs met 455 en in Philips' Laboratorium met 567 beeldlijnen,
waarmee Holland wel aan de top stond. Gedurende de oorlog zijn
in Amerika proeven genomen met ca. 1000 beeldlijnen.
Opmerking: Het valt wellicht op, dat de hier gegeven aantallen beeldlijnen alle
oneven zijn; bij verder onderzoek dier getallen blijkt, dat ze alle te ontbinden
zijn in een aantal oneven factoren. Daarvoor is een bepaalde reden, waarop
wc hier niet in willen gaan.

De vorm van het televisiebeeld kan in principe o.a. vierkant of recht
hoekig zijn; immers, de electronenstraal kan in verticale en horizontale
richting bewegen en kan dus een dergelijke figuur doorlopen. Aan
gezien het dikwijls voorkomt, dat men filmbeelden geeft, dus een
film voor de zender laat afdraaien en de beeldjes dan een verhouding
hebben als 3:4 of als 4 : 5, kiest men het beeld en het scherm,
waarop het moet ontstaan, ook ongeveer in die verhouding.
Gesteld nu eens, dat men een beeld aftast van 8 X 10 cm met
400 beeldlijnen (dus 400 horizontale lijnen), dan heeft elk beeldlijntje
een breedte van 0,2 mm en dan zijn er 100:0,2 = 500 beeldpunten
öp één beeldlijn te 'denken. In het geheel bestaat het beeld dan uit
400 X 500 = 200 000 beeldpunten. We zagen verder dat deze beeld
punten aan de ontvangkant moeten verschijnen b.v. op het scherm
van een electronenstraalbuis of op een projectiescherm (hoe, zullen
we later nog zien). Maar nu is het noodzakelijk, dat op het ogenblik,
dat de aftasting aan de zender links boven begint, het opbouwen
van het beeld aan de ontvangkant ook links boven moet beginnen
en dat de gehele tijd van aftasting gelijk is aan de tijd van de
opbouw. Men drukt dit uit door te zeggen: dat zenderen ontvanger
synchroon moeten lopen (§117).
Er is nog een derde eis. Hiervóór wezen we er op, dat de eerste
onderzoekers reeds wisten, dat het beeld binnen ten hoogste 0,1 sec
moet worden opgebouwd. Zou men die tijd 0,1 sec nemen, dan zou
men bemerken, dat het beeld erg flikkert; dit komt doordat de lichtindruk, die we nog van de linkerbovenhoek hebben, op het ogenblik,
dat de rechter onderhoek ontstaat, al veel verzwakt is, zodat als de
linker bovenhoek weer opnieuw gevormd wordt, de lichtindruk weer
ineens sterker wordt.
Wil men het flikkeren vermijden, dan moet men zorgen, dat er per
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seconde niet 10, maar een groter aantal beelden gevormd wordt. Dit
aantal hangt ten nauwste samen met de helderheid van het beeld;
hoe groter de helderheid, des te groter moet het aantal beelden per
sec, de beeldfrequentie, zijn. Gewoonlijk bedraagt dit aantal 50, tenzij
men een kunstgreep toepast (§ 121). Dit houdt dus in, dat het opper
vlak van fig. 282 in 1/50 sec moet worden doorlopen.
De lyn, welke het aftastpunt by televisie doorloopt, noemt men een beeldlijn.
De beeldlyn, gedeeld door de diameter van het focus van de electronenbundel
bepaalt het aantal beeldpunten per beeldlijn.
Dit aantal vermenigvuldigd met het aantal beeldlijnen, bepaalt het aantal
beeldpunten van het beeld.
Het aantal beelden, dat per sec wordt afgetast, heet de beeldfrequentie.
Om televisie zo goed mogelijk te verwezenlijken moet:
,
1. een groot aantal beeldpunten gekozen worden;
2. aan zend- en ontvangzijde moet het aftastpunt op het zelfde tijdstip en op
het overeenkomstige hoekpunt van beeldscherm en ontvangscherm beginnen,
in dezelfde tyd elke beeldlyn en het gehele beeld doorlopen, m.a.w. de aftastpunten (de electronenstralen) moeten volkomen synchroon lopen;
3. de aftasting van het beeld geschiedt gewoonlijk binnen l/50e sec, m a.w. de
beeldfrequentie is doorgaans 50 per sec.

§ 121. Beeldlijn- en videofrequentie.
Volgens het bovenstaande bedraagt de tijd van de beeldaftasting
/50 sec. Zijn er, zoals we aannamen, 400 beeldlijnen, dan vond de
aftasting van elke lijn in een tijd van l/50 X 400 =. 1/20 000 sec
plaats. De beeldlijnfrequentie is derhalve 20 000 per sec.
Maar, zoals we gezien hebben, moet bij het aftasten van het beeld,
punt voor punt worden afgetast en dit moet aanleiding geven tot een
enorme verscheidenheid h.f.trillingen, die worden uitgezonden en aan
de ontvangzijde worden opgevangen en daar aanleiding geven tot het
te voorschijn toveren van een lichtbeeld. Al deze trillingen vormen
het gebied der videofrequentie trillingen (video, van vidêre — zien);
men noemt de hoorbare trillingen ook wel audiofrequente trillingen
(audire = horen).
Men kan nu vragen, hoe hoog zijn deze videofrequenties. In de
eerste plaats strekken zij zich uit over een zeer groot gebied en in
de tweede plaats is de grootste frequentie, die voor kan komen, sterk
afhankelijk van het raster, dus van het aantal beeldpunten. Er is een
maximale videofrequentie, welke men ook wel eens beeldpunt}requentie
noemt. Om deze te Ieren kennen, zullen we even vooruit moeten
lopen op het proces, dat zich bij de aftasting voordoet en in de
volgende § wordt besproken.
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Wanneer het aftastpunt over het beeld loopt, dan passeert dit afwis
selend lichte en donkere, minder lichte en minder donkere vlakteelementjes en daardoor zullen
___ fi Beeldpunten_______
i
Beeldlijn
evenredige stroomsterkten op
1
treden, die naar de ontvanger
gaan. Aangezien dit met een
2
grote snelheid geschiedt, is het
a
duidelijk, dat er electrische tril
”
3
lingen ontstaan. Om nu enig
4
inzicht te krijgen omtrent zo’n
trilling, willen we een zeer een
5
voudig voorbeeld nemen.
Gesteld eens, dat een deel
:
van het beeld bestond uit verti
cale witte en zwarte lijntjes, die
b
even breed zijn als het aftast
1 Periode^ I
punt (fig. 283a), dat door een
4Perioden
cirkeltje is voorgesteld. We zullen
nu dit punt op de beeldlijn
Fig. 2S3
Beeldciftasting.
moeten vervolgen. Om een duide
Vergroot deel van een beeld met lijke tekening te krijgen hebben
zwarte en witte lijntjes. Het aftast we de punt (het cirkeltje) niet
punt beweegt zich van links naar
op dezelfde beeldlijn, maar daar
rechts. De hoeveelheid wit neemt
onder
getekend, zodat men goed
van stand 1 tot 5 toe en dat bete
kan
zien,
welk deel van de punt
kent een stroomtoename van a tot
b (b). Er ontstaat een electrische op de zwarte en welk deel op
trilling, waarvan de frequentie de de witte lijn valt. In stand 1 staat
helft van het aantal beeldpunten is
het aftastpunt op zwart en er
(8 beeldpunten — 4 perioden)
ontstaat geen stroom; in stand 2
staat het grotendeels op zwart en er wordt een klein stroompje opge
wekt; zo gaat men door, totdat het in stand 5 geheel op wit staat.
In fig. 283b is het verloop van de stroomsterkte weergegeven door
a b. Beweegt het aftastpunt zich verder, dan wordt de stroomkromme
van fig. 283b verkregen. Hieruit blijkt, dat er een wisselstroom of
een enkelvoudige electrische trilling is ontstaan.
We zien verder, dat voor elke twee beeldpunten één periode ontstaat.
Stel nu eens, dat we 200 000 beeldpunten zouden hebben en dat
de beeldfrequentie 50 c/sec is; dan zouden we een frequentie van
200 000
—2---- X ^O = 5 000 000 c/sec of 5 Mc/sec verkrijgen. Dit is nu
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de maximale videofrequentie, die in het buitengewone geval zal ont-
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staan, als ergens een deeltje van het beeld bestaat uit witte en zwarte
lijntjes ter breedte van het focus van de bundel. Maar dit blijft toch
een uitzonderingsgeval. Doorgaans heeft men met lagere frequenties
te maken en in de practijk rekent men met een frequentie, die 0,7 of
0,8 van de pasberekende maximale videofrequentie is. Deze zou dus
in genoemd voorbeeld 3 500 000 tot 4 000 000 c/sec bedragen.
Bedenkt men nu, dat deze hoge frequentie op een draaggolf moet
worden overgedragen en dat bij muziek
een frequentie van 10 000 c/sec al zeer
hoog is, dan begrijpt men direct hoe
enorm groot de bandbreedte van zender
en ontvanger wel moet zijn.
Om deze te verminderen, past men ge
woonlijk een kunstgreep toe. Die bestaat
hierin, dat men in 1/50 sec het beeld
voor de helft aftast door b.v. de oneven
beeldlijnen te volgen en vervolgens in
Principe van de interlineaire de volgende Vso sec de even beeldlijnen
waardoor
de te doorlopen (fig. 284). Men noemt dit
aftasting,
beeldpuntfrequentie tot op de interlineaire aftasting (ititer — tussen,
de helft verminderd wordt. linea — lijn; dus: tussen de lijnen). Er
worden dan in Vso sec 100 000 beeld
lijnen afgetast, zodat een maximale videofrequentie ontstaat van
(100 000 : 2) X 50 = 2 500 000 c/sec of 2,5 Mc/sec, terwijl met ca.
2 Mc/sec is te rekenen, wat een bandbreedte van 4 Mc/sec meebrengt.
Weliswaar ontstaat hierdoor een soort interlijn-flikkeren, want inter
mitterend ontstaat voor ons afwisselend het halfgevormde beeld volgens
de evenlijnen en volgens de onevenlijnen, doch dit flikkeren is niet
hinderlijk. Men kan nu de vraag stellen, of het dan niet mogelijk is
om afwisselend derde-, vierde- of zelfs vijfdedelen van het beeld te doen
verschijnen; dit is echter met het oog op het flikkeren niet gewenst.
Het aantal beeldlijnen, dat per sec wordt afgetast, heet de beeldlijnfrequentie.
Wanneer het aftastmiddel het beeld aftast, ontstaan als gevolg van de licht
donker variaties van het beeld, electrische trillingen van een zeer hoge frequentie
(videofrequentie).
De maximale videofrequentie wordt bepaald door het halve aantal beeldpun
ten, vermenigvuldigd met de beeldfrequentie; in de practijk rekent men op een
videofrequentie, die het 0,7 tot 0,8 deel daarvan is.
Als gevolg van de hoge videofrequentie moet een televisiezender een draag
golf met een frequentieband uitzenden, die enkele honderden malen zo breed
is als die bij de gewone omroep.
Men kan de videofrequentie tot de helft verminderen door gedurende l/50e
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sec telkens het halve aantal beeldlijnen af te tasten, b.v. eerst de oneven en
dan de even, dan weer de oneven, enz. (interlineaire aftasting); het oog be
merkt van deze gelede-opbouw van het beeld niets en men heeft hiermede het
voordeel verkregen dat de bandbreedte van de zender tot op de helft ver
minderd is.

§ 122. Het opnameapparaat der televisiezenders.
A. Inleiding.
Nadat we ons onder het voorgaande bezig hebben gehouden met
het hoofdprincipe der televisie, willen
we nu de vragen onder de ogen zien:
„hoe wordt de televisie verwezenlijkt,
welke hulpmiddelen zijn daartoe aan
zend- en ontvangzijde nodig?” Eerst
de zendkant. Daar komen we te staan
tegenover een verrijdbare kast, het opneemapparaat (fig. 285), die tegenover
het voorwerp, de persoon of groep,
waarvan we het beeld willen overseinen,
wordt geplaatst. We zien, dat er aan dit
toestel een optisch systeem, als van een
fototoestel, is aangebracht, dat op het
voorwerpof de persoongericht is. Openen
we het toestel, dan zien we, dat achter
Televisie-opneemapparaat.
het optisch systeem een glazen buis van
Achter het optisch systeem
zeer
bizondere vorm, de iconoscoop, is
bevindt zich de iconoscoop.
geplaatst. Deze iconoscoop blijkt een
combinatie te zijn van een zeer vernuftig foto-electrisch systeem en
een electronenstraalbuis. Om haar te begrijpen, moeten we eerst nog
iets over fotocellen meedelen.
B. De foto-e/nissiecel.
Uit het voorgaande is het nu wel duidelijk, dat voor het overseinen
van een beeld de lichtintensiteiten van de vlakte-elementjes moeten
worden opgevangen en omgezet in electrische stroompjes. Het in § 119
genoemde foto-electrisch verschijnsel, verkregen met behulp van selenium,
dat de eerste fotocel vormde (foto-geleidingscel) en waarop in de
aanvang zozeer de hoop gevestigd was, bleek voor dit doel ongeschikt.
In 1888 had de Duitser HaLlwachs een ander foto-electrisch verschijnsel
ontdekt, dat evenwel toen nog lang niet voor de practijk bruikbaar
was, hetgeen pas in het begin van; deze eeuw het geval zou zijn
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Hiermede was een tweede soort foto-electrische cel in het leven geroepen,
die bekend staat als de foto-emissiecel.
Daar deze in Deel 11 § 121 is besproken, kunnen we hier met
een korte aanduiding volstaan.
Tegen de binnenwand van een geëvacueerd glazen buisje (fig. 286)
is een zilverlaagje aangebracht,
dat
een kleine lichtdoorlaatopefiectronenstroom
mng (venster) bezit. Op het zilver
laagje. is öf caesium- óf kaliumLicht ->
ipi Fofokathode
oxyde aangebracht, welke stoffen
zeer lichtgevoelig zijn. Het zilver'/?
pool
bekleedsel wordt aan de
en een in de buis aangebrachte
electrode aan de -j-pool van een
spanningsbron gelegd. Valt nu
licht door het venster op het pas
genoemd laagje (fotokathodc), dan
Fig. 286
Foto-emissiecel.
worden electronen daaruit vrij
Het invallende licht maakt uit de foto gemaakt. De fotokathode wordt
kathode electronen vrij (electronen- daardoor min of meer positief
emissie), zodat onder de invloed van de
stroombron S een foto-electrische stroom en er worden door de stroombron direct weer electronen aan
tot stand komt.
Valt een in lichtsterkte variërende licht gevoerd om het tekort aan te
bundel in de cel, dan ontstaat een wis vullen. Zo ontstaat door de buis
selstroom en ontstaat op R een wis een foto-electrisch stroompje. Dit
selspanning, die verder versterkt kan
gaat door de weerstand R, waar
worden.
door een spanningsverschil op
treedt tussen a en b. Indien we een wisselende lichthoeveelheid op de
fotokathode laten vallen, zal ook het foto-electrisch stroompje veranderen
en er ontstaat een wisselspanning tussen a en b, die door een radiobuis
versterkt kan worden.
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C. De iconoscoop.
Om een voorwerp door middel van televisie ergens anders zichtbaar
te maken, is nodig, dat men van het voorwerp eerst een afbeelding
maakt, zoals een fototoestel dat op een matglasplaat doet. Dit beeld
laat men nu ontstaan op een rechthoekig schermpje {beeldscherm), dat
zich in de iconoscoop bevindt (fig. 287). Het beeld wordt op het
beeldscherm geprojecteerd door het optiek of objectief van het opneemtoestel (fig. 295) en moet nu aanstonds worden afgetast.
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Opmerking: De bolvorm van de iconoscoop in fig. 287 is in de laatste tijd
vervangen door een kubusvorm, waardoor de lichtbundel door een glaswand
gaat en zodoende een zuiverder beeld op het beeldscherm ontstaat.

Dit aftasten geschiedt
door
een electronenBeeldscherm
straal, waarvan de
punt b.v. links boven
beginnend, heen en
weer over het beeld
scherm zwiept en
rechts onder eindigend
het gehele oppervlak
doorloopt, wat, na het
geen we in § 120 zei
den, wel duidelijk is.
We moeten nu het
Focusseringsspoel
scherm wat nader be
schouwen. Ter inlei
ding hiervan het vol
gende: in fig. 288a
stelt C een conden
Naar aarde
sator voor, die aan
Fig. 287
De iconoscoop.
de ene zijde via een
Door het optisch systeem van het opneemapparaat weerstand R met de
wordt een beeld van het voorwerp, dat men zichtbaar aarde is verbonden.
wil maken aan de ontvangkant, geprojecteerd op
Gesteld, dat men de
het beeldscherm in de iconoscoop, dat door de
electrode a positief
electronenstraal wordt afgetast.
maakt; dan verzamelt
zich op b een negatieve lading en er ontstaat tijdelijk een electronenstroompje van de aarde naar b. Vermindert men daarna de positieve
lading, dan loopt een electronenstroompje in tegengestelde richting,
dus volgens de gestreepte pijl.
Indien men een wisselende positieve spanning op a zou leggen,
zou een wisselstroompje in de aardleiding ontstaan en op de weer
stand/? zou een wisselspanning ontstaan, die versterkt zou kunnen worden.
Neem nu eens aan, dat tegenover de plaat b een aantal kleine
plaatjes a zijn aangebracht (fig. 288b) en dat men deze afwisselend
min of meer positief maakt, dan hebben al deze wisselingen stroomvariaties in de aarddraad ten gevolge en op de weerstand R zou weer
een wisselspanning ontstaan.
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En nu gaan we terug naar de iconoscoop. Het beeldscherm van
deze bestaat uit een metalen plaatje van ca. 10X12 cm, waarop een
micaplaatje is gelegd.
a b
a b
+
+
Op dit laatste zijn
+
+
+
aan de andere zijde
++
C
+ C
+
microscopisch fijne
+
+
+
korreltjes zilver neer
+
!
t
+
+
Y
I I
geslagen, die omge
+
+
ven zijn meteen laagje
caesium en het bizonb
1
R
R
dere hierbij is verder,
dat deze korreltjes
onderling geïsoleerd
zijn. Op dit korrelig
—
oppervlak, dat de
Fig. 288
foto-kathodc vormt,
Principe van het beeldscherm.
a. Als de electroden a van de condensator C voort wordt nu het fotodurend een andere positieve lading krijgen, gaat grafisch beeld geprodoor R een wisselstroom en ontstaat hierop een jecteerd. De metalen
wisselspanning.
plaat denken we ons
b. Indien de kleine electroden a een wisselende po- vja een weerstand aan
sitieve spanning krijgen, ontstaat eveneens op R
aarde verbonden. Al
een wisselspanning.
de kleine korreltjes
vormen met de grote plaat kleine condensatortjes als in fig.288b bedoeld.
Indien nu een beeld op het korrelig oppervlak wordt gevormd, zijn
er korreltjes bij die zeer veel, andere, die nagenoeg geen licht en verder
een groot aantal, dat daartussen liggende lichthoeveelheden ontvangen.
Hoe meer licht een korreltje ontvangt, hoe meer electronen dit emitteert
en des te sterker positief het geladen wordt, met het gevolg, dat het
meer bijdraagt tot de negatieve lading van de achterplaat. Verandert er
niets aan het beeld, dan is een stationaire ladingstoestand ingetreden,
m.a.w. er loopt in de aardverbinding geen stroom.
Laten we aannemen, dat nu het spel van de aftasting begint. Valt
de punt van de electronenstraal op de plaat, dan bedekt die altijd nog
een oppervlakje, dat met een grote hoeveelheid korreltjes is bezet (fig.
289). Nu moeten we bedenken, dat een electronenstraal zich eigenlijk
gedraagt als een electronenspuit, die dus maar voortdurend electronen
tegen het beeldscherm „spuit”. De groep korreltjes, die min of meer
licht bij het opvallende beeld opvangen, waren daardoor minder of
meer positief (hadden door het opvallende licht electronen geëmit
teerd), maar worden nu door de straal als het ware weer „vol gespoten”.
~T
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Daardoor moeten electronen wegvloeien van de metalen plaat naar
de aarde door de weerstand R.
Vliegt nu de electronenstraal van links over
Fotokafhode
het beeld op het beeldscherm, dan zullen, afhan
kelijk van de grootte van de positieve lading der
m mi korreltjes, waaraan het focus passeert, stroomveranderingen ontstaan, die op de weerstand R
(fig.287) spanningsvariaties doen ontstaan (bestond
i
het beeld uit witte en zwarte lijnen als in fig.
283a, dan zou er een wisselspanning op R ont
i
.
Fig. 2S9
staan als in fig. 283b aangegeven). Deze span
!
Eletronenstraal
ningen zijn nog zeer zwak, maar kunnen gemak
treft beeldscherm.
kelijk versterkt worden. Ze worden daarna gemo
De punt (focus)
duleerd
op een draaggolftrilling, zoals ook bij de
van de straal be
omroep geschiedt en vervolgens uitgezonden.
dekt steeds een
.
aantal
Aan het einde van de beeldlijn gekomen, vliegt
microsco
*
pisch kleine kor de electronenstraal, dank zij de werking van
reltjes van de foto- een zaagtandgenerator, weer naar links en als zo
kathode van het
!
beeldscherm (ster alle beeldlijnen zijn doorlopen, wcrdt door de
spanning van een tweede zaagtandgenerator de
I
ke vergroting).
electronenstraal van rechtsonder weer naar links
boven gezwiept. Zo wordt punt voor punt van het televisiebeeld uitge
zonden. Nu moeten we wel bedenken, dat, als de electronenstraal
een korrelgroep verlaat, deze weer alleen bloot staat aan het licht
van het beeld, zodat, als de straal een eindweegs is, op het beeld de
oude toestand weer hersteld is, althans bij een onveranderd beeld.
Wanneer dus de straal weer opnieuw links boven begint, vindt zij daar
alles weer in de oorspronkelijke ladingstoestand terug. Verandert het
voorwerp van stand of aanzien, dan wordt het proces natuurlijk nog
ingewikkelder.
Ten slotte nog een enkel woord over de besturing van de electro
nenstraal in de iconoscoop. Men past hierbij dikwijls magnetische focusering en -afbuiging toe (fig. 287), welke in § 113 werden besproken.
Ook wel gebruikt men electrostatische focusering en magnetische
• afbuiging; de laatste oplossing heeft boven de eerste het voordeel,
dat het focus geringere vervorming ondergaat. Weliswaar brengt de
magnetische methode een groter gewicht mee en een grotere energie,
om de gewenste resultaten te bereiken, doch daartegenover staat een
niet onbelangrijk voordeel, dat de buis zelve goedkoper is, daar immers
focusering en buiging plaats vindt door elementen, die buiten de buis
geplaatst zijn. De remplace der buis wordt dan minder kostbaar.

mm
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Het meest belangryke onderdeel van de televisiezender is de iconoscoop, d.i.
het toestel, waarin het beeldje wordt opgevangen, afgetast door een electronenstraal en lichtintensiteitsovergangen worden omgezet in electrische trillingen.
Het beeld wordt opgevangen op een der zijden van het beeldscherm, die de
fotokathode vormt en waardoor de korreltjes een positieve lading krijgen, af
hankelijk van de helderheid van het beeld.
Beweegt de electronenstraal zich over dit geladen oppervlak, dan wordt van
ogenblik tot ogenblik die lading plaatselyk opgeheven, waardoor laad- en
ontlaadstroompjes tussen de metaalplaat van het beeldscherm en aarde lopen;
ten gevolge daarvan ontstaan in de weerstand in deze geleiding spanningsver
anderingen of trillingen, die, na versterking, op de draaggolf worden gemodu
leerd.

§ 123. De electrische inrichting en de signalen van de zender.
A. De inrichting.
We willen hier allerminst trachten een volledige televisiezender te
beschrijven, doch ons slechts bepalen tot een globaal overzicht aan
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Televisiezender.
Van uit de oscillator wordt enerzijds de iconoscoop van de stuurspanningen
voorzien en anderzijds worden de synchronisatiesignalen toegevoegd aan de
modulator, die ook de beeldsignalen, benevens de draaggolftrilling ontvangt,
waarna het geheel na versterking wordt uitgezonden.

de hand van het blokschema van fig. 290. Zoals we zien, onderscheiden
we 3 gedeelten, het opneemapparaat} dat door middel van een soepele
kabel aan het besturingsgedeelte is verbonden, vanwaar verbindingen
naar het zendergedeelte lopen. De voeding van de iconoscoop, n.l.
gloeistroom en anodespanning, laten we buiten beschouwing. We
zullen alleen de voor de besturing en de uitzending nodige spanningen,
benevens de beeldtrillingen volgen en beginnen daartoe bij de oscil
lator, welke door het wisselstroomnet, dus met een stroom van een
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vaste frequentie, gevoed wordt. Vandaar gaan we naar de synchronisatiegenerator voor de beeldlijnen (boven) en die voor de beelden
(onder). In het eerste toestel wordt een spanning met rechthoekige
inhammen, welke op moeten treden als de electronenstraal van rechts
naar links zwiept, verkregen; in de tweede generator ontstaan in de
spanning inhammen, die optreden als de straal van onder naar
boven zwiept.
De zaagtandgenerator voor de beeldlijnen en die voor de beelden,
geven deze spanningen een zaagtandvorm en zo bereiken ze de beide
paren afbuigspoelen, zodat de besturing van de electronenstraal is verzorgd.
Wordt nu een beeld op het beeldscherm geprojecteerd, dan ontstaan
er beeldtrillingen, die door de in het opneemapparaat gebouwde le
videoverster her worden versterkt en in het besturingsgedeelte nogmaals
door de 2e videoversterker. Om synchronisatie van de ontvangers met
de zender te krijgen, moeten nu, behalve de beeldtrillingen of beeldsignalen, ook de beide synchronisatiesignalen, verkregen door de
synchronisatiegeneratoren worden uitgezonden. Nadat deze in een
versterker bij elkaar gebracht en versterkt zijn, gaan ze naar het rooster
van de iconoscoop, dat ze op de ogenblikken van het terugzwiepen
van de straal sterk negatief maken en dus de straal verzwakken.
Gelijktijdig worden ze met de beeldsignalen aan de modulator ioegevoerd, die ook de draaggolftrilling ontvangt. De gemoduleerde trilling
wordt na versterking in de energieversterker aan de antenne afgegeven.
B. De signalen.
In fig. 291a is de zaagtandspanning voor een beeldlijn aangegeven,
terwijl in fig. 291b de trilling is voorgesteld, die ontstaan gedacht kan
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<— Synchronisatie-signaal
Fig. 291

De signalen voor één beeldlijn.
a. Zaagtandspanning. b. beeldsignalen en c. beeldlynsynchronisatiesignalen.

420
.

worden bij het aftasten van een beeldlijn en toegevoerd wordt aan
de le videoversterker (beeldsignalen) \ in fig. 291c stellen de recht
hoekige inhammen de negatieve spanning voor, die aan het rooster
van de buis worden afgegeven (de beeldlijn-synchronisatiesignaleri).
Fig. 292 geeft een uitbreiding van fig. 291; a. stelt de zaagtand-
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Fig. 292
De signalen voor één beeld.
a. Zaagtandspanning voot net beeld; b. die van een klein
aantal beeldlijnen; c. de beeldsignalen en d. de synchronisatiesignalen voor beeldlijnen en beeld.
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Fig. 293
Signalen en gemoduleerde draaggolf voor enkele beeld
lijnen aan eind en begin van een beeld.
a. Beeld- en synchronisatiesignalen, b. beide gemoduleerd
op de draaggolf.

spanning voor een beeld en b. die van de beeldlijnen v. h. beeld voor,
waarvan het aantal om [de duidelijkheid slechts heel klein gehouden
is; c. geeft de beeldsignalen end. de synchronisatiesignalen; de smalle

f
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rechthoekjes zijn de signalen tussen elke beeldlijn en de brede die
tussen twee beelden.
Beide signalen tezamen (dus c en d) zijn in fig. 293a voor een drietal
beeldlijnen voorgesteld. Gemoduleerd op [de jdraaggolf, wordt het in
fig. 293b aangegeven resultaat [verkregen.
We zullen nu nagaan wat er aan de ontvangzijde plaats vindt.
Hierbij moeten we nog wel opmerken, dat bij toepassing van het
geïnterlinieerde systeem, de beeldsynchronisatiesignalen ingewikkelder
worden, dan we hiervoor aangaven.
Door de televisiezender worden beeldsignalen en synchronisatiesigrnalen van
de beeldlijnen en de beelden gemoduleerd op een draaggolftrilling' van zeer hoge
frequentie uitgezonden.
De frequenties van de beeldsignalen beslaan een zeer groot frequentiegebied;
die van de beeldlijnsynchronisatie worden by gewone aftasting van het beeld
bepaald door het aantal beeldlyncn en die van de beeldsynchronisatie van het
aantal beelden per seconde.
De synchronisatiesignalen treden op op de ogenblikken, dat de eïectronenstraal terug zwiept van rechts naar links, resp. van rechtsonder van het beeld
naar linksboven, op welke ogenblikken het rooster van de iconoscoop een sterke
negatieve spanning krijgt en de spanning aan de afbuigplaten snel terug valt.

§ 124. De televisie-ontvanger.
A. Beeld- en geluidsontvanger.

'

Voor de televisie-ontvangst is, evenals voor de radio-ontvangst een
ontvanger nodig, welke de gemoduleerde draaggolftrilling gelijkricht,
zodat na detectie alleen de modulatie, dus beeld- en synchronisatie
signalen, overblijven.'; Er [zijn echter belangrijke [Verschillen. In de eerste
plaats is de radio-ontvanger [een smalband-ontvanger (frequentieband
tot 2 X 15 000 = 30 000 tc/sec), terwijl de televisieontvanger een breedband-ontvanger (frequentieband b.v. 5 Mc/sec) moet zijn. Het tweede
verschil is gelegen tin het feit, dat bij een televisieontvanger de ontvangen
trillingen t.o.v. elkaar volkomen dezelfde fase moeten bezitten, als de
uitgezondene, daar anders vervorming in het beeld optreedt. Bij de
omroep behoeft men deze eis niet te stellen. Gesteld, dat we voor een
radio-omroepzender twee [tonen met een octaaf verschil (dus freq. 1:2)
voortbrengen, dan kan men de ene toon ten opzichte van elkaar in fase
verschuiven zonder ,dat de geluidsirdruk verandert, mits beide tonen
maar even hoog blijven. Als een dergelijke verschuiving aan de ontvangzijde ontstaat, dan is dit dus heelemaal geen bezwaar. Dit mag
nu bij de televisie nooi. gebeuren.
Gewoonlijk bouwt men geluid- en beeldontvanger beide voor ultra. Radio-ontvangst III
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korte golven, hoewel dit niet noodzakelijk is, en worden beide in één
kast ondergebracht.
De Londense televisie gebruikte destijds voor het beeld een draaggolffrequentie van 45 Mc/sec (bandbreedte 5 Mc/sec) en voor het geluid
41.5 Mc/sec (dus golflengten van resp 6,67 en 7,23 m), de Parijse
46 Mc/sec (bandbreedte 6 Mc/sec) en 40 Mc/sec (golflengten 6,53 en
7.5 M) en de Berlijnse 47,8 Mc/sec (bandbreedte 4,5 Mc/sec) en
45 Mc/sec (golflengten 6,25 en 6,67 m).
Men kan in al deze gevallen van dezelfde antenne gebruik maken.
B. De inrichting der beeldontvanger.
We willen slechts oppervlakkig het proces in de beeldontvanger
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Televisie beeldontvanger
Na versterking en detectie in de beeldontvanger, worden de synchronisatiesignalen afgezonderd en weer gesplitst, in zaagtandspanningen omgevormd en
toegevoegd aan de afbuigplaten. Aan het rooster worden beeld- en synchronisatiespanningen toegevoerd.

volgen. Het spreekt wel vanzelf, dat, als we het uitgezonden beeld
zichtbaar willen maken, daartoe een electronenstraalbuis (fig. 294)
nodig is. In de beeldontvanger vindt versterking en detectie van de
signalen plaats, terwijl de beeldsignalen gescheiden worden van de
synchronisatiesignalen, die beide eerst naar versterkers gaan.
Na de versterking der synchronisatiesignalen worden door een filter
de synchronisatie-lijnsignalen gescheiden van de synchronisatie-beeldsignalen, die, na omvorming tot zaagtandspanningen door de beide
generatoren, aan de betreffende afbuigplaten van de electronenstraal
buis worden toegevoerd.
Van de beeldontvanger gaan door een videoversterker, behalve de
beeldsignalen, ook de synchronisatiesignalen, die alle aan het rooster
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van de buis worden toegevoerd. Op deze wijze wordt verkregen, dat
de electronenstraal aan de ontvangkant volkomen in de pas loopt
met die aan de zendkant; ook op dezelfde ogenblikken, bepaald door
de uitgezonden synchronisatiesignalen, wordt door het rooster de
electronenstraal bij het terugzwiepen van de straal onderdrukt.
C. De beeldoverdracht.
Veronderstellen we het geval, dat de zender in werking is gesteld,
echter zo, dat nog geen beeld op het scherm valt. Er worden dan
alleen synchronisatiesignalen op de draaggolf uitgezonden. We stemmen
onze beeldontvanger daarop af en de electronenstraal van de ontvanger
beschrijft een rechthoek op het scherm, bestaande uit een groot aantal
horizontale zwaklichtende lijntjes. We moeten ons n.l. voorstellen, dat
het optiek van de iconoscoop is afgesloten, zodat er geen licht op
het beeldscherm valt; voor dat geval moet het scherm aan de ontvangzijde zeer weinig lichtgevend worden. Valt n.l. aanstonds het volle
licht op het beeldscherm, dan moet aan de ontvangkant de rechthoek
ook helder zijn.
Neem nu eens aan, dat op het scherm van de iconoscoop een beeld
geprojecteerd wordt. Dan doorloopt het focus in razende snelheid het
beeld, dat allerlei variaties in helderheid bezit. Hoe groter het contrast
in helderheid is, des te sterker is de trilling; hoe sneller de contrasten
elkaar opvolgen, hoe groter de videofrequentie is. Aan de ontvangkant
Iconoscoop
Electronensfraalbuis
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Het op het beeldscherm van de iconoscoop (a) gepro
jecteerde beeld wordt door de electronenstraal afgetast
en op het scherm van de electronenstraalbuis van de ont
vanger (b) weer opgetekend door de electronenstraal,
die volkomen synchroon loopt met die in de iconoscoop.
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tovert de electronenstraal de helderheidsverscheidenheid weer te voor
schijn. Zo rijen zwak- en sterkverlichte plekjes, of lichtpunten in bonte
volgorde aan elkaar, beeldlijn na beeldlijn wordt gevormd en zo
verschijnt op het scherm van de electronenstraalbuis een beeld, dat
een getrouwe weergave is van het fotografische beeld op het beeld
scherm van de iconoscoop (fig. 295).
Hoe groot is nu het beeld, dat men aan de ontvangkant verkrijgt?
Dit behoeft niet even groot te zijn als dat op het beeldscherm van
de zender. In de uitvoering van fig. 295 zijn de afmetingen bepaald
door de diameter van de buis, die b.v. 23 cm is.
Men gaat dikwijls anders te werk door gebruik te maken van een
klein buisje van b.v. 5,5 cm diameter, zodat dus maar een klein beeld
ontstaat. Dit beeldje heeft echter een zeer grote helderheid en wordt
door een lenzenstelsel op een plat scherm geprojecteerd en kan dan
belangrijk groter gemaakt worden dan volgens fig. 295 mogelijk is.
De televisie-ontvanger detecteert de gemoduleerde trilling, waarna de synchronisatiesignalen, omgevormd tot zaagtandspanningen aan de afbuigplaten van
de electronenstraalbuis worden toegevoerd, terwijl beeld- en beeldlijnsynchronisatie-signalen aan het rooster worden toegevoerd.
Door de beeld- en beeldlijnsynchronisatiesignalen bij zender en ontvanger,
lopen de beide electronen stralen volkomen in de pas en wordt het aan de
zendzyde afgetaste beeld aan de ontvangzyde gelijktijdig opgebouwd.

§ 125. Welke moeilijkheden biedt de televisie?
Wij merkten reeds op, dat bij de televisie zeer hoge videofrequenties
optreden, zodat dus een zeer grote frequentieband jde draaggolffrequentie
vergezelt. De grootste moeilijkheden, die hier aanvankelijk bestonden
bij de bouw van zenders en {ontvangers zijn thans wel zo goed ais
geheel overwonnen. Een belangrijk punt is wel de overdracht tussen
zender en ontvanger.
Denken we|ons de Philips televisiezender met 567 beeldlijnen en geïnter
linieerde aftasting met 25 beelden per seconde, terwijl het beeld een
hoogte-breedte verhouding heeft van 4 : 5.' Het aantal beeldpunten is
5
dan 567 X 4 X 567 is ruim 400 000 en de videofrequentie zal b.v.
0,70 X 25 X 400 000 : 2 of 3 500 000 c/sec zijn. De bandbreedte bedraagt
derhalve 2 X 3,5 Mc/sec. Dit is 780 maal zo groot als de toegestane
frequentie-afstand van twee omroepzenders (9 kc/sec) Er valt niet aan te
denken een dergelijke zender in het lange- en midden-golfgebied onder
te brengen, omdat er dan voor de ene halve golfband (3500 kc/sec) geen
plaats zou zijn, daar b.v. een zender van 1000 m slechts een draag-

425
golffrequentie van 300 kc/sec heeft. Indien het wel zou gaan, zou
één televisiezender een zeer groot aantal omroepzenders storen. Men
moet dus noodzakelijk naar een veel korter golfgebied en dit heeft
dan tevens het grote voordeel, dat de hoogste videofrequentie klein
is t.o.v. de draaggolffrequentie. Komt men op het kortegolfgebied van
150 tot 13 m, dan zal men ook nog een groot aantal zenders storen.
Bovendien moeten we er op wijzen, dat, al zouden de genoemde
bezwaren bij de korte golven niet bestaan, er toch niet aan viel te
denken om van deze golven gebruik te maken, omdat een gelijktijdige
ontvangst door directe- en indirecte straling een verstoord beeld zou
geven. Men is dus uit al deze overwegingen aangewezen op de ultra
korte golven, waarbij men alleen op directe straling ontvangt (§ 11).
Zeer gebruikelijk zijn de golven tussen 4,5 en 7 m (zie § 124A).
Aangezien frequentiemodulatie zich bizonder leent voor ultrakortegolfontvangst, zal deze hier met succes kunnen worden toegepast;
deze is in Amerika trouwens als eis gesteld.
Een ander belangrijk punt is de werkingssfeer. Uit § 11C is wel
gebleken, dat de werkingssfeer belangrijk toeneemt met de hoogte.
De televisiezenders worden dan ook steeds op grote hoogte geplaatst.
De antenne van de Londense zender was op een mast op het Alexander
Palace geplaatst en bevond zich op ca. 200 m boven de zeespiegel.
Hiermede kon men op 60 km afstand op een goede ontvangs irekenen.
In New-York City was op de Empire State Building een televisieantenne geplaatst (ca. 400 m boven de zeespiegel), waardoor men in
de stad op 70 km een goede ontvangst bestond.
De Deutsche Reichspost plaatste op de hoogste top van de Broeken
een televisie-antenne, waarbij men de draagwijdte op 100 km schatte.
Zou men in ons land b.v. op de top van de antennemast in Lopik (fig. 34)
een televisie-antenne plaatsen, dan kan men op een werkingssfeer van
ca. 80 km rekenen. Men ziet nu ';ook wel direct in, dat er, zo men
in alle plaatsen in ons land televisie-ontvangst mogelijk zou willen
fig. 16).
maken, meerdere zenders nodig zouden zijn (zie kaartje
Wij merken nog op, dat de werkingssfeer, behalve van de hoogte,
ook afhangt van het vermogen, dat aan de antenne wordt afgegeven.
De grens, waartoe men voor de oorlog kon gaan, bedroeg ca 30 kW en
daardoor was dan ook bij de gegeven hoogte de draagwijdte gelimiteerd.
Dat men vóór de oorlog in ons land niet tot invoering van televisie
kwam en in het buitenland wel, is voor een deel toe te schrijven aan
de grote kosten, die de bouw van een goed televisiezendersysteem
mee brengt. Voor een ander deel moet de reden gezocht worden in
overwegingen van allerlei andere aard. Ten eerste is daar de vraag
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of het publiek het offer van geld en tijd zal willen en kunnen brengen
om geruime tijd naar het televisiebeeld te kijken, zonder dat het
tot andere werkzaamheden in staat is. Maar daartegenover staat onge
twijfeld de bekoring van het nieuwe en het verlangen om de vorde
ringen der moderne techniek mee te beleven. Het is min of meer een
onbeantwoorde vraag of het grote publiek bereid en in staat is een
belangrijk hoger bedrag voor een ontvanger uit te geven, wat natuurlijk
ook weer samenhangt met de economische situatie en -ontwikkeling
van onze maatschappij.
Vóór de oorlog kon als een grote handicap voor de invoering
der televisie worden aangemerkt, dat televisieopnamen binnen gebouwen
moesten gemaakt worden bij zeer sterke belichting, als bij filmop
namen, waardoor het onmogelijk was om b.v. een voorstelling of
bijeenkomst van welke aard ook gelijktijdig mee te beleven. Volgens
mededeling van Amerikaanse zijde is men daar thans zover, dat men
opnamen bij een kaarsvlam heeft kunnen maken en ook bij maan
licht, wat op een geweldige vooruitgang wijst en waardoor inderdaad
deze wens in de toekomst in vervulling zal kunnen gaan. Wie boven
dien het televisiebeeld van 1939 met dat van 1946 vergelijkt, zoals we in
Philips’ Laboratorium zagen, ontkomt niet aan de indruk, dat ook hier
te lande in elk opzicht enorme vooruitgang is gemaakt. Terwijl het
beeld destijds nog belangrijk achterstond bij het moderne filmbeeld,
is dat thans nagenoeg daartoe genaderd.
Lang niet altijd zal de televisie-ontvanger opgenomen beelden gelijk
tijdig weergeven, als gevolg van verschillende omstandigheden als b.v.
van tijd en plaats; zij worden dan op de film vastgelegd.
Meer dan eens zal de film bij de televisie te hulp geroepen moeten
worden; men neemt dan film- en klankbeeld op de bekende wijze op
en draait deze op een geschikte tijd voor de televisiezender, wat alles
reeds thans uitvoerbaar is. Of men daarbij de bekende speelfilmen
te zien zal kunnen krijgen, lijkt ons wel zeer twijfelachtig, daar dit
zeer sterk zou grijpen in de belangen der bioscoop.
Waren wij voorde oorlog nog pessimistisch gestemd ten aanzien van de
invoering der televisie, thans, nu we kennis hebben gemaakt met de
grote vorderingen, zijn we van mening, dat de televisie binnen niet
al te lange tijd ingang zal vinden, indien althans de maatschappij
zich in economisch gunstige zin ontwikkelt, daar er vooral zeer grote
finantiële offers zijn te brengen voor bouw en exploitatie van enkele
televisiezenders.
Richten we ten slotte nog even onze blik naar het buitenland, dan
valt in Engeland en Amerika een opleving der televisie te constateren.
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Zo zullen volgens Radio News (Maart 1947) in het einde van 1947 in
Amerika 75 televisiezenders in bedrijf zijn, benevens een 6 tal commerciële
zenders; bovendien zijn er nog een 25 tot 30 tal toepassingen van
draadtelevisie. Men voorspelt, dat in 1948 500 000 mensen in het
bezit van een televisie-ontvanger zullen zijn.
Televisie kan alleen plaats vinden met behulp van ultrakorte golven ten
eerste omdat men een zeer brede frequentieband moet gebruiken, waartoe een
draaggolf van nog belangrijk hogere frequentie nodig is en ten tweede omdat
men geen golven kan gebruiken, waarbü directe- en indirecte straling aanleiding
tot interferentie geven.
Door het gebruik van de ultrakortegolven is de werkingssfeer zeer beperkt,
die echter toeneemt met de hoogte, waarop de zendantenne is geplaatst; verder
is zij beperkt door het vermogen van de zender.
Andere technische moeilijkheden, die de invoering van de televisie op grote
schaal voorheen in de weg stonden, zijn in de laatste jaren zodanig opgelost, dat
verwacht mag worden, dat, als de maatschappij zich economisch in gunstige zin
blyft ontwikkelen, spoedig een sterke groei van de televisie verwacht mag
worden.
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