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Ter Inleiding

Nu zes drukken van Het Jongensradioboek deel 1 hun weg naar Nederlands
jongere generatie hebben gevonden, zijn er in ons land tienduizenden jongens,
die met de eerste beginselen van de radiotechniek vertrouwd zijn geraakt. Ze
bouwen met succes hun eigen toestellen en de meesten van hen snakken er on
getwijfeld naar nog meer, nog veel meer van hun radio-hobby te maken. Voor
deze jonge radio-enthousiasten is Het Jongensradioboek deel II geschreven.
Dit tweede deel is een logische voortzetting van het eerste. Waar Het Jon
gensradioboek deel I de technische problemen zo veel mogelijk omzeilde, dringt
deel II door tot de kern van de zaak. Waren de beschrijvingen van de bouw van
diverse toestellen in het eerste deel geheel ingesteld op het gebruik van oude of
zelfs ouderwetse onderdelen, Het Jongensradioboek deel II daarentegen is op
en top modern en behandelt slechts het nieuwste en het beste.
Het Jongensradioboek deel 11 is een zuiver technisch boek en geeft, voorzover
dat zonder gebruikmaking van wiskunde mogelijk is, een zo volledig mogelijk
begrip van de huidige radiotechniek. Daartoe was het nodig in het begin van
het boek wat theorie op te nemen, die absoluut onmisbaar is om een inzicht te
krijgen in de problemen, die voor de practijk van zo groot belang zijn. Als altijd
is deze theorie vrij droog en taai, maar zij is zo kort en overzichtelijk mogelijk
gehouden. Wat op het eerste gezicht zwaar-wiskundige berekeningen lijken, zijn
in werkelijkheid niet anders dan eenvoudige rekensommetjes, die echter aan het
gebruik van letter-symbolen hun ietwat schrikwekkend uiterlijk ontlenen. Een
jongen, die werkelijk hart heeft voor de radio en die vastbesloten is op dit gebied
iets te presteren, zal zich hierdoor niet laten afschrikken.
Uit de inhoudsopgave blijkt, dat de moderne toepassingen van de radiotech5
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niek als geluidsfilm, televisie en radar uitvoerig zijn behandeld. Verder is een
belangrijke plaats ingeruimd voor de diverse meetinstrumenten en voor de gramofoon, terwijl in het laatste hoofdstuk nog tal van bijzonderheden zijn opge
nomen over nieuwe methoden van radio-overdracht, draadloze besturing van
modelscliepen, -treinen en -vliegtuigen, kunstmatige satellieten en de vooruit
zichten van de moderne radiotechniek.
Het Jongensradioboek deel II behandelt alles wat daarvoor in aanmerking
komt en vormt voor jongens een volledige handleiding in het zo belangwekkende
gebied der draadloze. Het stelt zijn jonge lezers met hun enthousiasme voor
radio in staat vele van hun idealen te verwezenlijken.
Het is mij een blijde plicht mijn dank te betuigen aan de firma's en instanties,
die zo welwillend waren foto's voor dit werk beschikbaar te stellen, t.w. the
British Broadcasting Corporation, the British Press i? Information Services, de
Persdienst en het Fototechnisch bedrijf der K.L.M., het Persbureau Industria der
Philips' .Gloeilampenfabrieken, Philips Telecommunicatie (v.h. de Nederlandse
Seintoestellen Fabriek), Profilti, the Radio Corporation of America, La Radio
Industrie en de heren F. Hagenaar, D. C. van Reijendam, W. Seitz en R. J.
Vogels. In het samenstellen van Het Jongensradioboek II is een groot aandeel
geleverd door mijn vriend L. Ch. G. van den Berg. Mede namens de Nederlandse
jongens dank ik hem hartelijk voor zijn medewerking, zonder welke Het Jongensradioboek deel II nimmer in deze vorm had kunnen verschijnen. Dat het veel
moge bijdragen tot de technische ontwikkeling van onze jongere generatie is ons
beider hartewensl
Bij de tweede en derde druk werden slechts hier en daar kleine verbeteringen
aangebracht; overigens is deze druk gelijk aan de eerste.

LEONARD DE VRIES
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I. Onderdelen van kringen
a. Het electrisch veld
Een lading is een hoeveelheid electriciteit. Het electron, het kleinste deeltje van
een atoom, heeft de kleinste hoeveelheid electriciteit, die we ons denken kunnen.
Bovendien duiden we dat soort electriciteit aan met negatief, zodat de lading
van een electron de kleinst mogelijke hoeveelheid negatieve lading is.
Wanneer we zeggen, dat een lichaam geladen is, bedoelen we, dat het lichaam
öf een teveel, öf een tekort aan electronen heeft. In het eerste geval is het
lichaam negatief, in het tweede geval positief geladen.
Je weet natuurlijk, dat twee ladingen, die gelijknamig zijn, elkaar afstoten
(dus + en + of — en —), terwijl twee ongelijknamige ladingen elkaar aantrek
ken. Wanneer men nu twee geleiders naast elkaar plaatst, terwijl de ene geleider
een negatieve, en de andere een positieve lading krijgt, en de geleiders zo zijn
bevestigd, dat ze niet kunnen bewegen, dan zal er verder niets gebeuren. Wan
neer tussen de geleiders een kleine positieve lading wordt geplaatst, die zelf
wel kan bewegen, dan zal deze door de positief geladen geleider worden afge
stoten, terwijl hij door de negatieve geleider zal worden aangetrokken. De
kleine positieve lading gaat zich dus verplaatsen in de richting van de negatieve
geleider. Er werkt dus een kracht op de kleine lading; een kracht, die ergens
anders niet werkt. Er moet een oorzaak zijn voor die kracht, en die oorzaak
noemen we het electrisch veld, dat tussen beide geleiders aanwezig is. Een
electrisch veld is dus niets anders dan een ruimte, waarbinnen een lading een
kracht ondervindt. Dat is een definitie en je moet niet proberen, je een electrisch
veld voor te stellen, want dat valt niet mee. Wel geeft men een electrisch veld
aan met de zg. krachtlijnen. Dat zijn de banen, die een positieve lading zou
volgen, wanneer men haar in het electrisch veld de vrije hand liet. Daaruit volgt
direct, dat de richting van de krachtlijnen, en daarmee de richting van het elec
trisch veld van positief naar negatief is. De veldsterkte is de kracht, die op een
eenheid van positieve lading werkt, als men die in het veld plaatst. Hoe groot
die eenheid van positieve lading is, doet er op het ogenblik niets toe, maar zij
speelt zo’n belangrijke rol, dat we haar in het vervolg zullen afkorten met EPL.
De richting van de veldsterkte is dus ook de richting van de krachtlijnen. Be
halve de richting willen we ook de grootte van de kracht weten, die ontstaat,
wanneer twee ladingen elkaar beïnvloeden. Deze volgt uit de wet van Coulomb. Coulomb vond nl., dat wanneer een van de twee ladingen 2 maal zo groot
wordt gemaakt, de kracht ook 2 maal zo groot wordt, m.a.w. de kracht is even
redig met het product van beide ladingen. Maar de kracht hangt ook af van de
afstand, die de ladingen tot elkaar hebben. Als de afstand 2 maal zo groot wordt
gemaakt, wordt de kracht 4 maal zo klein. De kracht is dus omgekeerd even
redig met het kwadraat van de afstand tussen de lading. We kunnen dat nu als
volgt schrijven:
K::Ql^2
r2

’

(l)

waarin Qi de ene lading, Q2 de andere en r de afstand tussen de ladingen is.
Dat K evenredig is met die breuk wil nog niet zeggen, dat K gelijk is aan die
breuk. Voorbeeld: wanneer a evenredig is met p (a :: p) dan wil dat zeggen, dat
II

als p 2 maal zo groot wordt gemaakt a ook 2 maal zo groot wordt. Als p = 11 is
b.v. a = 5. Maak je nu p 2 maal zo groot, dus 22, dan wordt dus a ook 2 maal
zo groot dus 10, maar nu kun je nog niet schrijven a = p, want 5 is niet gelijk
aan 11 en 10 niet gelijk aan 22. Je kunt dat wel doen, als je er nog een constante
factor (kortweg constante genoemd) aan toevoegt. Deze constante factor is hier
blijkbaar gelijk aan 5/11 want nu kun je wel schrijven:
a = 5/11 p öf 5 = 5/11 X 11 öf 10 = 5/11 X 22.
Daarom is K ook niet gelijk aan de breuk, maar gelijk aan een constante maal
de breuk. Die constante wordt aangegeven door een van de letters f, k en c,
zodat de wet van Coulomb in formule is:
K=f

Qi • Q2
i3

(2)

In deze formule kan Q in Coulombs worden ingevuld. De afstand r wordt in
de normale eenheid voor lengte in de natuurkunde de cm genomen. Ook de
kracht K wordt in voor de natuurkunde normale eenheden uitgedrukt, nl. de
dyne (1 dyne = 1/981 gramkracht).
Neemt men de genoemde eenheden, dan wordt de waarde van de constante f
gelijk aan 9 X 1018. Men kan nu één van de eenheden veranderen, zó dat f = 1
wordt. Daar neemt men dan niet de eenheden van r of K voor, maar die van Q.
Vult men de eenheden voor Q zodanig in, dat f = 1 wordt, dan heet die nieuwe
eenheid voor lading de electro-statistische eenheid van lading. In dat geval
wordt dus de formule:
K=^
r2

(3)

De richting van de veldsterkte hebben we ook al leren kennen. De grootte is
met de wet van Coulomb te vinden. Immers de veldsterkte is de kracht, die op
de ELP werkt, zodat men voor één van de ladingen in de wet van Coulomb, 1
kan invullen. Denk er echter om, dat wanneer er meer krachten op de EPL
werken, deze alle apart bepaald moeten worden, terwijl de totale kracht de
som is van de berekende krachten. Bevindt de EPL zich dus b.v. tussen twee
geladen geleiders, dan moet met de wet van Coulomb de kracht worden bere
kend, die op de EPL wordt uitgeoefend door de ene geleider. Men vindt b.v.
een kracht Ki. Dan berekent men de kracht uitgeoefend door de andere geleider,
Ko. Ten slotte telt men Ki en K2 op. De gevonden resultante is dan de totale
kracht op de EPL, en dus ook de grootte van de veld
sterkte in dat punt van het electrisch veld.
Een electrisch veld, waar in elk willekeurig punt de
veldsterkte gelijk is, heet een homogeen veld. Daar de
veldsterkte een grootte en bovendien een richting
heeft, is het voor een homogeen veld dus nodig, dat
Fig. 1. Homogeen veld niet alleen de grootte van de veldsterkte in elk wille
tussen de platen van keurig punt gelijk is, maar ook de richting. Een ho
een vlakke platen
mogeen electrisch veld treedt b.v. op tussen de pla
condensator.
ten van een condensator met vlakke platen (fig. 1).
Je ziet, dat aan de randen van de platen het veld niet meer homogeen is. Men
noemt dit verschijnsel dan ook randeffect.
Daarenboven is het t.a.v. het electrisch veld van belang, dat je weet wat

(jjjVimiin TTïïnm^)
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potentiaal is en wat potentiaalverschil. Potentiaal van een geladen geleider is
de arbeid, die je moet verrichten om een EPL van een zeer ver verwijderd punt
naar de geleider te brengen. Als de lading van de geleider negatief is, zal het
geen arbeid kosten om de EPL naar de geleider te brengen. Integendeel je krijgt
arbeid cadeau, want de EPL wordt door de ongelijknamige lading van de ge
leider aangetrokken. Toch geldt dan bovengenoemde definitie van het poten
tiaal van de geleider; alleen krijg je dan een negatieve hoeveelheid arbeid, dus
ook een negatief potentiaal. Potentiaalverschil tussen twee geleiders is dan ook
de arbeid, die verricht moet worden, om de EPL van de ene geleider naar de
andere te brengen. Neem je als eenheid van positieve lading de Coulomb, dan
krijg je het potentiaalverschil in volts. En hier is dan meteen de definitie van
een volt. Het is het potentiaalverschil, waarbij het overbrengen van 1 Coulomb
(positief) juist een joule arbeid kost. (De joule is de eenheid van arbeid in de
natuurkunde).
b. Capaciteit
Wanneer een geleider opgeladen wordt tot een zeker aantal Coulombs, dan
krijgt hij een zekere potentiaal. Nu blijkt het, dat wanneer je de lading twee
maal zo groot maakt, het potentiaal ook tweemaal zo groot wordt:
Q = C.V.
(*)
Hierin is C een constante, en deze constante is zo belangrijk, dat we haar
een naam geven, en er een eenheid voor hebben. De naam is capaciteit van de
geleider en de eenheid is de Farad. Deze eenheid is echter te groot om in de
practijk dienst te doen, zodat je meer de jliF (microfarad) en pF (picofarad)
zult tegenkomen.
Voor het begrijpen van de werking van condensatoren in schakelingen kan het
van belang zijn, dat je weet wat influentie is. In fig. 2 is een geladen geleider
A getekend. De lading is positief. Wanneer we
nu een neutraal (ongeladen) lichaam in de buurt
van A brengen, dan blijkt, dat er een ladingver.
schuiving in het neutrale lichaam optreedt. Het ++t
++
lichaam blijft wel neutraal, want totaal genomen
heeft het geen teveel of tekort aan electronen,
maar de zijde van het neutrale lichaam, die het ***§• *.n*Juen^.e' A = P°s*'
dichtst bij A geplaatst is, heeft een teveel aan
“ef seladen llchaam- B =
oorspronkelijk neutraal
electronen, terwijl er een even groot tekort aan
lichaam.
electronen is juist aan de andere zijde van het
lichaam. Dat komt, zou je kunnen zeggen, doordat de electronen van het lichaam
naar A worden aangetrokken. Men noemt dit een ladingverschuiving, terwijl
het hele verschijnsel influentie heet, hetgeen letterlijk vertaald ‘beïnvloeding’
betekent. Deze influentie zal van groot belang blijken te zijn in het volgende.
Een condensator is in principe een samenstel van twee geleiders, die electrisch
van elkaar zijn geïsoleerd. Voor een condensator, die uit twee vlakke platen
bestaat, kan men afleiden, dat de capaciteit gelijk is aan:
k.0
C=f
C)
4nd

E5

hierin is: C de capaciteit in farads,
k de diëlectrische constante,
13

O het oppervlak der platen in cm2,
d de afstand tussen de platen in cm.
f een constante, die gelijk is aan

1
9 X 1011

7i het getal pi, dat gelijk is aan 3.14.
Wanneer je een condensator hebt, met als diëlectricum (isolatie tussen de ge
leiders) lucht, dan heeft deze condensator dus een zekere capaciteit. Wanneer
je nu in plaats van lucht een andere stof als diëlectricum neemt, dan blijkt de
capaciteit groter te worden. Wordt de capaciteit tweemaal zo groot, dan zegt
men, dat de diëlectrische constante k gélijk is aan 2 voor die nieuwe isolatiestof.
De diëlectrische constante k van een stof is dus het getal, dat aangeeft, hoeveel
malen de capaciteit groter wordt met deze stof als
diëlectricum, vergeleken bij lucht.
Q
Als we weten, dat y = C (dat volgt direct uit Q —
Fig. 3. Parallelschakeling
van condensatoren.

C.V.), dan kunnen we dat gebruiken voor serie- en
parallelschakelingen van enige condensatoren (fig.
3) zal de spanning over alle condensatoren gelijk zijn. Voor alle condensatoren
is dus V gelijk.
Noemen we de ladingen van de condensatoren Qi, Q2 en Q3 en de capacitei
ten Ci, C2 en C3, dan is het duidelijk, dat de totale lading van de drie conden
satoren gelijk is aan Q = Qi + Q2 + Q3. Overal kun je voor Q schrijven C.V.,
zodat ook C V = C1V1 + C2V2 + C3V3, en omdat Vi = V2 = V3 = V kun je
delen door V en houd je over:
(e)

Ct — Ci + C2 + C3,

zodat bij parallelschakelen van condensatoren de totale capaciteit gelijk is aan
de som van capaciteiten van de afzonderlijke condensatoren, wat je waarschijn
lijk al wist, maar wat je hier bewezen ziet.
Op een zelfde manier kun je bewijzen, dat de totale capaciteit van een scha
keling bestaande uit een serieschakeling van enige condensatoren
gelijk is aan:

■è = k + + C3^

n

In fig. 4 is nl. op de bovenste plaats van de bovenste conden
sator Ci een lading Qi gebracht. De onderste plaat van Ci +
de verbindingsdraad naar C2 + de bovenste plaat van C2 vor
men nu een neutrale geleider. Door influentie zal een ladingverschuiving optreden, en wel zo, dat de onderste plaat van Ci
een lading —Q krijgt, en de bovenste plaat van C2 een lading

«1

r«i

«3

+Q.
Nu kun je verder gaan door de influentie te bekijken voor het
ktiing^van
neutrale lichaam, dat gevormd wordt door: de onderste plaat condensatoren.
van C2 + de verbindingsdraad van C2 naar C3 + de bovenste
plaat van C3.
Het resultaat is, dat iedere condensator een plaat heeft, die op +Q en een
plaat die op —Q staat, zodat de lading van alle condensatoren gelijk is aan Q,
terwijl de twee uiterste platen respectievelijk —Q en +Q zijn. Een condensator,
14

die de hele schakeling zou moeten vervangen (een vervangingscondensator) zou
dus ook een lading Q moeten hebben. Noemen we deze vervangingscondensator
weer Ct, dan blijkt, dat bij serieschakeling van condensatoren de lading op alle
condensatoren gelijk is èn gelijk aan de lading van de vervangingscondensator.
Noemen we nu de spanningen op de condensatoren Vi, V2 en V3 en de capa
citeiten Ci, C2 en C3, dan is het duidelijk, dat de totale spanning, dat is dus
ook de spanning, die op de vervangingscondensator zou moeten komen, gelijk
is aan: Vt = Vi + V2 + V3.
C
Daar Q = C. V is V = pc en dat kun je voor elke condensator toepassen,
Q
Qt
Qi
O2
Q3
zodat: -pr = ~pr + p=r + pr. We zagen al, dat Qt = Qi = Q2 = Q3, zodat
'-'t

W

<->2

'-'3

we kunnen delen door Q. We houden dan over:
1
Ct

1
1
1
Ci + C2 + ~

c3 *

zodat ook dat bewezen is.
Belangrijk voor de radioschakelingen is verder, dat, wanneer twee condensa
toren in serie worden geschakeld, en de gehele schakeling op een spanning, de
spanningen over de condensatoren (de zg. deelspanningen) zich omgekeerd ver
houden als de capaciteiten. Dus:
V1:V2 = C2:Ci.

(8)

Bewijs: Noem de capaciteiten Ci en C2 en de deelspanningen Vi en V2, dan
zijn de ladingen van beide in serie geschakelde condensatoren gelijk, dus Qi =
Q2. Schrijven we telkens voor Q het product C.V., dan is dus C1V1 = C2V2.
Deel nu door V2, dan is:
C1V1

V2

= c2

en deel je nog verder door Ci, dan krijg je:
V
C
~ = “cf of V1:V, = C2:C1.
De deelspanningen over de condensatoren verhouden zich dus omgekeerd
evenredig met de capaciteiten van de condensatoren.
Op een condensator staat vaak een spanning aangegeven. Dat komt, omdat
men op een condensator zo maar niet een willekeurig hoge spanning mag aan
sluiten. De spanning, waarbij de condensator doorslaat, heet doorslagspanning.
Daar deze doorslagspanning alleen te bepalen is door de condensator op een
spanning aan te sluiten, en deze zo hoog op te voeren, dat de condensator door
slaat, staat op de condensator de doorslagspanning niet aangegeven. In de
fabriek worden de condensatoren wel beproefd met een hoge spanning, die
proefspanning heet, en die natuurlijk lager wordt gekozen dan de vermoedelijke
doorslagspanning. De condensatoren worden slechts korte tijd op de proefspan
ning aangesloten, en die proef hebben ze dus doorstaan. Maar dat wil niet zeg
gen, dat je die proefspanning doorlopend op die condensator mag aansluiten. Na
verloop van tijd zou de condensator toch kunnen doorslaan. Daarom werk je
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met een condensator bij de zg. werkspanning of bedrijfsspanning, die aanmer
kelijk lager ligt dan de proefspanning.
Op de condensatoren staat meestal de proefspanning, terwijl ook wel beide
spanningen staan aangegeven: proefspanning èn bedrijfsspanning. Je mag een
condensator dus wel tijdelijk op de proefspanning aansluiten maar nooit continu.
De in de radio gebruikte condensatoren kun je verdelen in:
o. Variabele condensatoren, waarvan dus de capaciteit op een of andere manier
kan worden gevarieerd.
b. Vaste condensatoren, die dus een bepaalde vaste capaciteit hebben.
a. De variabele condensatoren dienen meestal voor het afstemmen van een
kring. De afstemcondensatoren kun je verdelen in:
1. Capaciteit-lineaire condensatoren. Hiervan verandert de capaciteit even
redig met de hoek, waarover de condensator wordt verdraaid.
2. Frequentie-lineaire condensatoren. Hier verandert de frequentie van een
kring, waarmede de condensator is verbonden evenredig met de draaiingshoek.
3. Golflengte-lineaire condensatoren. Hiervan verandert de golflengte van
een kring, waarin de condensator is opgenomen, evenredig met de draaiingshoek van de condensator.
4. Logarithmische condensatoren. Hierbij is de verandering van de draaiingshoek evenredig met de logarithme van de capaciteitsverandering.
Behalve afstemcondensatoren zijn er nog bijstelcondensatoren, trimmers, die
dienen voor het bijstellen van kringen en dus maar éénmaal worden ingesteld.
Men kan onderscheiden:
1. Luchttrimmers, waarbij het diëlectricum lucht is.
2. Keramische trimmers, waarbij het diëlectricum uit een of ander keramisch
materiaal bestaat.
b. De vaste condensatoren kun je verdelen in:
1. Papiercondensatoren, waarbij het diëlectricum uit papier bestaat. Ze wor
den meestal gemaakt uit twee banden van metaal, gescheiden door een
band speciaal geprepareerd papier. De drie banden kunnen dan gewikkeld
worden tot een rol. Meestal neemt men verscheidene banden metaal, na
tuurlijk gescheiden door evenveel banden papier als nodig is. Nadat de
condensatoren zijn gewikkeld, worden ze gecompoundeerd, waardoor ze
vochtvrij zijn afgesloten. Op deze wijze ontstaan de z.g. kokercondensatoren.
Ze worden gemaakt in capaciteiten van ongeveer 1000 pF tot 0,5 juF.
2. Micacondensatoren. Het diëlectricum bestaat hier uit mica, een uitsteken
de isolator. Ze kunnen niet worden gewikkeld, daar het mica bij buigen
gaat barsten. Ze worden daarom gestapeld. Het geheel wordt dan meestal
gecompoundeerd. Ze worden gemaakt in waarden van 10 pF tot ongeveer
10.000 pF.
3. Keramische condensatoren. Het diëlectricum bestaat uit een of ander kera
misch materiaal. Ze worden gemaakt in waarden van enkele pF tot onge
veer 2000 pF.
4. Electrolytische condensatoren. Deze vormen een aparte groep. Het diëlec
tricum wordt hier gevormd door een laagje aluminiumoxyde, dat zich
vormt, wanneer op de condensator een spanning wordt aangesloten. Twee
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electroden zijn van aluminium gemaakt. De ene, die de negatieve pool
van de condensator is, vormt tevens het vat, dat het electrolyt bevat. De
andere aluminium-electrode is in het electrolyt opgesteld. Zodra een span
ning op de condensator wordt aangesloten, zal er een gasontwikkeling
optreden. Dit is zuurstof, die het aluminium tot aluminiumoxyde oxydeert
Men kan nog onderscheid maken tussen vloeistofelectrolyten en gewikkel
de electrolyten. De eerste bevatten een electrolyt in de vorm van een
vloeistof. De tweede soort heeft twee aluminiumbanden, welke gescheiden
zijn door een in electrolyt gedrenkte band papier. De werking van beide
soorten is dezelfde, alleen kan men een vloeistofelectrolyt niet liggend
monteren, daar anders het electrolyt uit het ventiel kan stromen. Het ven
tiel is een opening, dat eventueel optredende gassen kan afvoeren. Het is
aan de bovenzijde van de condensator aangebracht. Gewikkelde electro
lyten hebben geen ventiel en kunnen in elke stand worden gemonteerd.
Men kan de vloeistofelectrolyten van de gewikkelde onderscheiden, door
dat de eerste enige kleine gaten aan de bovenkant hebben, terwijl de ge
wikkelde electrolyten geheel gesloten zijn.
c. Het magnetische veld.
Het magnetische veld is even belangrijk als het electrische veld. In het mag
netische veld werken we niet met electrische ladingen maar met magnetische
polen. Analoog aan het electrisch veld, zijn verschillende eigenschappen van het
magnetische veld te vinden.
Gelijknamige polen stoten elkaar af, ongelijknamige polen trekken elkaar aan.
Gelijknamige polen zijn b.v. twee noordpolen, of twee zuidpolen.
De wet van Coulomb geldt ook voor het magnetisme, waarbij dan in plaats
van ladingen Q magnetische poolsterkten m te pas komen. De wet van Coulomb
zegt dan, dat de kracht in dynes, die twee magneetpolen op elkaar uitoefenen,
evenredig is met ieder der poolsterkten en omgekeerd evenredig met het kwa
draat van hun afstanden.
K = f.

mi ni2
I_0

(9)

Men heeft de eenheid van m nu meteen zo groot gemaakt, dat f = 1 wordt
en noemt deze eenheid de eenheid van magnetische poolsterkte. Een bepaalde
naam heeft de eenheid dus niet, en is ook niet zo belangrijk. In plaats van met
de EPL werkt men hier bij het magnetisch veld met een eenheid van noordpoolsterkte.
Een krachtlijn van een magnetisch veld is de baan, die een noordpool zou
beschrijven, wanneer men haar in het magnetisch veld de vrije hand liet.
De richting van de krachtlijn, en daarmee de richting van het magnetisch veld
is de richting, die de kracht heeft op een in het veld geplaatste noordpool.
De veldsterkte is de kracht, die werkt op een eenheid van noordpoolsterkte.
Een veld, waarvoor in elk punt de veldsterkte in grootte en richting gelijk is,
heet weer homogeen, en in een homogeen veld zullen de krachtlijnen weer alle
evenwijdig lopen en onderling op dezelfde afstand liggen.
Een magnetisch veld ontstaat in de practijk op twee manieren. In de eerste
plaats ontstaat het in de buurt van een permanente magneet. In de tweede plaats
ontstaat het in de buurt van een geleider, wanneer door deze een electrische
stroom vloeit. Wanneer de geleider recht is, zullen de krachtlijnen van het mag17

netisch veld rondom de geleider cirkels zijn. De richting kan worden gevonden
met de kurketrekkerregel: plaats een kurketrekker in de geleider; de draairich
ting geeft de richting van de cirkelvormige krachtlijnen, de bewegingsrichting
bij het draaien geeft de richting van de stroom aan.
Wanneer een electrische draad tot een spoel wordt gewikkeld, zullen de
krachtlijnen van de windingen onderling samenwerken, en zal binnen in de
spoel een magnetisch veld ontstaan, dat zeer sterk is, in vergelijking met het
magnetisch veld, dat rondom een rechte geleider ontstaat. Plaatst men in de
spoel ijzer, dan blijkt de sterkte van het magnetisch veld plotseling veel groter
te zijn geworden. Men noemt dit verschijnsel magnetische inductie, en de per
meabiliteit ti is het getal, dat aangeeft hoeveel malen het magnetisch veld met
ijzer sterker is dan zonder ijzer. Voor ijzer is fx niet constant, maar neemt af,
naarmate het ijzer meer krachtlijnen bevat. Men zegt, dat het ijzer verzadigd
wordt met krachtlijnen. In werkelijkheid betekent het, dat alle magneculen van
het ijzer gericht zijn.
Men noemt H de veldsterkte van een magnetisch veld, en drukt die uit in
eenheden Oerstedt. De magnetische inductie duidt men aan met de letter B en
als eenheid gebruikt men de Gauss. Het zal duidelijk zijn, dat B = [xH. Zonder
ijzer is er dus een veldsterkte H. Met ijzer wordt de veldsterkte fx maal zo groot,
dus [xH en dat is gelijk aan B.
d. Inductie.
Wanneer een geleider zich in een magnetisch veld bevindt, en er loopt een
stroom doorheen, dan zal er op die geleider een kracht werken. Deze kracht
blijkt evenredig te zijn met de stroom door de geleider, de lengte van de gelei
der, voorzover deze zich in het magnetisch veld bevindt en de sterkte van het
magnetisch veld. Neemt men als eenheid van stroomsterkte de A, als eenheid
van lengte de cm, en al eenheid van veldsterkte de Gauss (die hier gelijkwaardig
is met de Oerstedt), terwijl men als eenheid van kracht weer de dyne kiest, dan
zal de kracht 0,1 maal het product van I, B en 1 zijn, dus:
(i°)
K = 0,1 B.I.1
waarin

K
B
I
1

= de kracht.
= de veldsterkte.
= de stroom door de geleider.
= lengte van de geleider in het magnetische veld.

We weten dus hoe groot de kracht is, die op een stroomvoerende geleider in
een magnetisch veld werkt. De richting, waarin die kracht werkt, kan men als
volgt bepalen. Als men de linkerhand neemt en men zorgt, dat de wijsvinger
in één richting wijst, de middelvinger in een richting loodrecht daarop, terwijl
de duim zowel loodrecht op de wijsvinger als op de middelvinger moet staan,
dan zal de wijsvinger in de richting van de krachtlijnen, dus van het veld kun
nen worden geplaatst. Als men nu de middelvinger in de richting van de stroom
laat wijzen, dan wijst de duim de richting van de kracht aan. Denk er om, dat
deze regel alleen opgaat met de linkerhand en daarom ook linkerhandregel heet.
Belangrijker is het voor ons op het ogenblik te weten, wat er gebeurt, wan
neer een geleider voortbewogen wordt in een magnetisch veld. In dat geval zal
een e.m.k. opgewekt worden in de geleider. De grootte en richting van deze
e.m.k. zijn belangrijk. De richting is altijd zo, dat er een stroom zal ontstaan, die
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probeert de oorzaak van zijn ontstaan (dat is de beweging, die wij aan de ge
leider geven) tegen te werken.
In fig. 5 is de geleider getekend. De kruisjes stellen krachtlijnen voor van het
magnetisch veld. Die krachtlijnen gaan van ons af. De geleider wordt naar rechts
bewogen in de richting van de pijl met een snelheid v cm/sec. De e.m.k. zal nu
zo gericht moeten zijn, dat er een stroom
A
ontstaat, die een kracht oplevert K, tegen
gesteld aan v. Met de bovengenoemde linX X X X
X X X X X X
xxxx>jrxxxxxx
kerhandregel kun je dan afleiden, dat de
xx xx x x
X X X X
stroom naar boven zou moeten gaan, zodat
xxxx*xxxxxx
de e.m.k. ook naar boven gericht moet
xxxxxxxxxxx
zijn. De richting van de e.m.k. is dus be
xxxx::xxxxxx
-x- -► * cm/m kend. Om de grootte te vinden is het nodig
xxxx^cxxxxxx
de geleider op een weerstand aan te slui
X X X X
X X X X X X
ten. De weerstand ligt buiten het magne
tische veld, en heeft dus verder met het
Fig. 5. E.m.k. van een bewegende
veld niets te maken. Wanneer we de e.m.k.
geleider in een magnetisch
e noemen, en de stroom I, dan zal het ver
veld.
mogen, dat afgegeven wordt gelijk zijn
aan é.I watt. Dit vermogen is ook het vermogen, dat we mechanisch leveren.
Dat is de arbeid per seconde en de arbeid is de kracht, die we moeten over
winnen, dus de tegenkracht K maal de afgelegde weg. We kunnen ook zeggen,
dat het de kracht is maal de weg per seconde, dus:
vermogen = kracht X weg/sec = K X v
f*r*chni>MB

want de snelheid v is de weg per seconde. De kracht hebben we boven reeds
leren kennen: die is gelijk aan 0,1 B.I.1. We krijgen dus:
electrisch vermogen = mechanisch vermogen
= 0,1 B.I.l.v
e.I
delen we door I, dan blijkt e = 0,1 B.l.v. te zijn. Dat is nog niet helemaal juist,
want het electrisch vermogen is berekend in watts, terwijl het mechanisch ver
mogen is berekend in dyne.cm/sec. Nu is een watt = 107 dyne.cm/sec, zodat 1
dyne.cm/sec = 10—7 watt, en de uiteindelijke formule voor de e.m.k. van induc
tie wordt dane = 10-7.0,1. B.l.v = 10~8 B.l.v
(n)
^10“8is een manier om
1
1
maal tttt
107
101

°P te schrijven; 10—7 maal 10

—1 is dus 10“8 want

= -V
108J

Hebben we nu, zoals in fig. 6 is getekend, een gesloten winding, die in een
magnetisch veld wordt bewogen met een snelheid v, dan kunnen we nog een
eenvoudiger formule afleiden voor de e.m.k. van inductie. Stel, dat de winding
op een goed ogenblik is gekomen aan de rand van het magnetisch veld. Een
tijdje later bevindt de winding zich een eind buiten het veld. Het totaal aantal
krachtlijnen, dat door de winding gaat, is nu kleiner geworden. Eerst was er
een aantal krachtlijnen, dat overeenkwam met het gehele oppervlak van de win
ding, nu alleen nog een aantal, dat overeenkomt met het oppervlak B. De ver
andering van het oppervlak is dus het oppervlak A. De verandering van dui19

den we aan met de letter d zodat we A wel dO kunnen noemen (dat is dus niet
d maal O, maar dO, alsof je het zou spellen). Deze oppervlakverandering werd
in een zekere tijdverandering dt tot stand gebracht. dO is gelijk aan lengte
maal breedte van het vlakje A, dus
xxxxxxxxxxx
1 X b in fig. 6. Per seconde beweegt
xxxxxxxxxxx
de winding zich een afstand v cm in
xxxxxxxxxxx
de richting van b, zodat b is afge
legd in b/v sec. Na precies 1 sec. zal
de breedte b van vlakje A gelijk zijn
aan v cm. De lengte van vlakje A
XXXXXXXXXX *
'°
blijft
steeds 1 cm en dat is tevens de
xxxxxxxxxxx
lengte van de linkerzijde van de win
Fig. 6. Bewegende winding in een mag
ding. Per seconde is dO dus gelijk
netisch veld. De winding beweegt
aan l.v cm2. De verandering van het
met een snelheid v naar rechts.
oppervlak per tijd is dus dO/dt.
Noemen we het totaal aantal krachtlijnen door de winding
en het aantal
krachtlijnen per cm2 B (= de veldsterkte ter plaatse), dan is 0 = B.O en d <Z>
(de verandering van het totaal aantal krachtlijnen) = B.dO, zodat de verande
ring van het totaal aantal krachtlijnen per tijd d<Z>/dt = B.dO/dt.
Dan is d<£/dt = B.l.v en de geïnduceerde e.m.k. in één winding is 10—8.d<Z>/dt:
Geïnduceerde e.m.k. voor één winding = 10—8 d<£/dt (Volt).

(12)

e. Zelfinductie.
Wanneer je een spoel neemt, en je stuurt er een stroom doorheen, dan zal
binnen in die spoel een veld ontstaan. Het kan van belang zijn te weten, hoe
sterk dat veld is, m.a.w. wat de veld
sterkte is.
In fig. 7 is een langsdoorsnede van
de spoel gemaakt. Voor de afleiding
van de veldsterkte binnen in de spoel
moet je weten, dat wanneer een een
heid van noordpool éénmaal om een
geleider draait, er een arbeid ver
>1
k
richt moet worden, die gelijk is aan
0,4 n I dyne.cm. Daarbij maakt het Fig. 7. Berekening van de veldsterkte in
een lange spoel.
geen verschil, of de afstand tot de
geleider groot of klein is en ook
hoeft de ronddraaiende beweging niet cirkelvormig te zijn; alleen moet je na
éénmaal draaien weer in hetzelfde punt terechtkomen.
We gaan nu een eenheid van noordpool nemen, en die laten we draaien
rondom alle geleiders (windingen) van de spoel in fig. 7. We beginnen bij A en
gaan over B, C, D naar A terug. Nu is het zo, dat van B naar C geen arbeid
hoeft te worden verricht, omdat de krachtlijnen daar loodrecht op de beweging
liggen, dus ook de kracht, die tijdens de beweging op de eenheid van noordpool
wordt uitgeoefend. Ook wordt er geen arbeid verricht van D naar A. Ten slotte
wordt er ook geen arbeid verricht van C naar D, doordat we vlak langs de buitenkant van de spoel gaan en daar geen krachtlijnen lopen. Als er geen kracht
lijnen zijn, is er ook geen kracht en zullen we dus geen arbeid hoeven te ver
richten om van C naar D te gaan.
LM*n«v)n
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Alle arbeid, die we dus moeten verrichten bij het éénmaal draaien om de
windingen van de spoel, verrichten we, wanneer we gaan van A naar B. Die
arbeid zou voor één winding zijn 0,4 n I dyne.cm, maar voor alle windingen is
dat 0,4 n I.N., als N het aantal windingen en I de stroom door de windingen,
dus door de spoel, is.
Die arbeid wordt dus verricht, wanneer we gaan van A naar B. De weg, die
we daarbij afleggen, is 1 (de lengte van de spoel) en de kracht, die we moeten
overwinnen, is de kracht op de eenheid van noordpool, dat is dus de veldsterkte
H. De arbeid is dan kracht maal weg (omdat de kracht in dezelfde richting
werkt als de weg) = H.l. Beide hoeveelheden arbeid, die we boven berekend
hebben, zijn gelijk, zodat:
H.l. = 0,4 7i I.N
waaruit we door deling door 1 vinden, dat de veldsterkte binnen in een spoel:
0,4 7i I.N
(13)
1
Dat geldt alleen voor een lange spoel, d.w.z. een spoel waarvan de lengte
groot is t.o.v. de diameter, omdat anders het veld binnen in de spoel te veel af
wijkt van een homogeen veld, en de redenering niet meer opgaat.
Als de veldsterkte binnen in een spoel gelijk is aan H, is de inductie, die we
krijgen, zodra we een ijzeren kern in de spoel aanbrengen: B = yuH. De induc
tie is dus:
0,4 tl I.N . //
B=
1
H=

en dat is het aantal krachtlijnen per cm2 voor het geval we een ijzeren kern
hebben.
Het totaal aantal krachtlijnen is dan B maal het aantal cm2 van de dwars
doorsnede door de spoel. Noemen we dit aantal cm2 S, dan is
0=

0,4 Ti I.N . /x . S
1

(14)

waarin:
0 = de flux of totaal aantal krachtlijnen.
1 = de stroom door de spoelwindingen in ampères.
N = het aantal windingen van de spoel.
yit = de permeabiliteit van het ijzer.
S = de oppervlakte van de doorsnede van het ijzer in de spoel in cm2.
1 = de lengte van de spoel in cm.
Wanneer dus door een spoel een constante stroom wordt gestuurd, zal er een
veld <I> ontstaan, dat constant is en met bovenstaande formule kan worden be
rekend. Wanneer de stroom nu veranderd wordt dan noemen we de stroomverandering dl en wordt de stroom na de verandering dus I + dl. Dit is een
andere stroom, zodat er ook een ander veld zal zijn ontstaan. Dit andere veld
kan met dezelfde formule berekend worden. Noemen we de verandering van
het veld d0> dan zal het nieuwe veld 0 + d0> zijn, zodat:
0,4 ti (I + dl). N . /*. S _ 0,4 7i. N. /t. S
(I + dl).
0 + d0 =
1
1
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We kunnen dit laatste splitsen, want 4 (a + b) = 4a + 4b, dus:
0,4 n . N. [i. S
0,4 n. N. /.i. S
dl
1+
(15)
1
1
Om nu de veldverandering zelf te vinden, die ons interesseert, moeten de
vergelijkingen (14) en (15) van elkaar worden afgetrokken:
0,4 Ti. N . fi. S
0,4 Ti. N. /u. S
1
+
dl
(15)
# + d# =
1
1
0,4 Ti. N. fx. S
(“)
<Ê =
I
1
d# =

0,4 n. N. fx . S
dl
1

(16)

We hebben dus een veldverandering, en in die veldverandering bevindt zich
een geleider, dat is de spoel zelf. In de spoel zal dus een e.m.k. worden geïn
duceerd. Daar de oorzaak van de geïnduceerde e.m.k. de veldverandering is,
en de oorzaak van de veldverandering de stroomverandering in de spoel zelf,
noemt men deze e.m.k. van inductie een e.m.k. van zelfinductie.
Zelfinductie is dus het verschijnsel, dat in een geleider een e.m.k. van in
ductie ontstaat, doordat in die geleider zelf een stroomverandering optreedt
Volgens formule (12) is de e.m.k. voor één winding gelijk aan:
e = 10“8 d#/dt.
Voor alle windingen van de spoel (dat zijn er N) is de e.m.k. natuurlijk N
maal zo groot, want de N windingen staan in serie.
De totale e.m.k. van zelfinductie in de spoel is dus gelijk aan:
eL = 10-8. N. d#/dt
Vult men hier in de waarde voor d<£, die we in (16) hebben gevonden, dan
krijgt men:
0,4 Ti. N. fi. S
eL= 10-®.N.
. dl/dt.
1
In deze formule kunnen beide factoren N nog bij elkaar genomen worden,
zodat ten slotte:
0,4 7i. N2. /.i. S
(17)
dl/dt.
eL = 10“8.
1
Hierin is:
e
= de e.m.k. van zelfinductie (de letter L is een aanduiding bij de letter e
voor e.m.k. De letter L duidt aan, dat deze e.m.k. van zelfinductie is.
Een dergelijke aanduiding heet een index. Hij wordt iets lager geschre
ven dan de letter, of letters waarbij hij hoort). Eenheid: volt.
N
= aantal windingen van de spoel.
fx
— de permeabiliteit (deze is 1 als er geen ijzer in de spoel is).
S
= de oppervlakte van de dwarsdoorsnede van de spoel, (cm2)
1
= de lengte van de spoel. Eenheid: cm.
dl/dt = de verandering van de stroom per seconde. Eenheid: A/sec.
In formule (17) nu is in het tweede lid alles constant, behalve dl/dt. Voor een
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bepaalde spoel zijn n.1. het aantal windingen, de permeabiliteit, de oppervlakte
van de dwarsdoorsnede en de lengte steeds dezelfde. Natuurlijk zijn ook de
factoren 10—8, 0,4 en n constant. Het geheel kunnen we dus vervangen door
een constante factor. Deze factor nu is zo belangrijk, dat er een aparte letter
voor uitgekozen is, terwijl deze constante ook een eenheid heeft. De letter is L,
zodat formule (17) als volgt kan worden geschreven:

n

eL = Ldl/dt

L heet de coëfficiënt van zelfinductie, en wordt gemeten in de eenheid Henry (mocht deze te groot zijn, dan kan men ook de milli-Henry en micro-Henry
gebruiken, respectievelijk afgekort mH en /*H).
Wanneer we nu de verandering van de stroom per seconde gelijk aan 1
maken, d.w.z. wanneer we b.v. eerst 2A stroomsterkte hebben, en in één se
conde veranderen we de stroom tot 3 A, dan is dl/dt = 1 A/sec. Dit is b.v. ook
te bereiken, wanneer we de stroomsterkte van 2A in V2 sec. tot 2V2 A bren
gen. De verandering van de strooom dl is dan V2 A, maar de verandering van
de tijd dt = V2 sec, zodat dl/dt = V2/V2 = 1 A/sec.
Wanneer nu dl/dt = 1 A/sec, dan zal de e.m.k. van zelfinductie El gelijk zijn
aan L volt.
Als we nu verder gaan en we nemen een geleider (of spoel), die bij een ver
andering van 1 A/sec juist 1 V e.m.k. van zelfinductie geeft, dan is:
1 = L. 1
Dat is alleen mogelijk als L ook 1 is en dan is dus L gelijk aan de Henry.
Wat is dus een zelfinductie van 1 Henry? Een geleider heeft een zelfinductie
van 1 Henry, wanneer een stroomverandering van 1 A/sec in die geleider een
e.m.k. van zelfinductie van 1 V oplevert.
Nu moet je niet zeggen: waarom klopt dat zo precies? Dat klopt, omdat we
dat zo gemaakt hebben. Dat is de definitie van de Henry!
We zijn nu klaar met de zelfinductie. Alleen is het misschien goed er op te
wijzen, dat ook een rechte draad zelfinductie heeft. Je zou anders misschien
denken, dat alleen een spoel dat heeft. Denk je een rechte draad. Stuur daar
een stroom doorheen. Dan zal om die draad een veld ontstaan. Dat hebben we
al vroeger gezien (denk maar aan de kurketrekkerregel). Verander je de stroom,
dan zal het veld veranderen, en dan hebben we weer een veld, dat bezig is te
veranderen, terwijl zich in dat veld een geleider bevindt (de rechte draad zelf).
In de draad zal dus een e.m.k. van zelfinductie optreden.
ƒ. Wederzijdse inductie.
In fig. 8 zijn twee spoelen getekend. Spoe
len geven we in het vervolg aan met een L,
zodat we deze twee spoelen kunnen noemen
Li en L2. We sturen door Li een stroom Ii,
en dus zal er een veld ontstaan, dat we $1
kunnen noemen. In de buurt van Li ligt de
tweede spoel L2, en nu zal een deel van de
krachtlijnen van #1 in L2 terechtkomen. We
zeggen, dat beide spoelen Li en L2 gekoppeld zijn, en wel magnetisch gekoppeld in dit
geval, omdat ze gekoppeld zijn door middel
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Fig. 8. Wederzijdse inductie.
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van een magnetisch veld. Maar niet alle krachtlijnen van Li komen in L2 terecht,
slechts een deel. Dat deel noemen we k. De waarde van k kan dus b.v. zijn V2.
De helft van alle krachtlijnen komt dan van Li en L2. De kleinste waarde, die
k kan krijgen is 0. In dat geval ligt L2 geheel buiten het veld van Li. De groot
ste waarde van k is 1. Het gehele veld komt dan van Li in L2 terecht, k wordt
genoemd de koppelfactor. Hij hangt alleen af van constructie van de spoelen en
vooral van ligging van de spoelen onderling. Hebben we een paar spoelen, en
is hun ligging t.o.v. elkaar bepaald, dan zal k gelijk zijn voor beide richtingen,
d.w.z. als k b.v. Va is, dan zal een veld 0\ in de linkerspoel tot gevolg hebben,
dat er Va 0i in de tweede spoel terecht komt, maar een ander veld 02 in de
rechterspoel geeft dan ook Va $2 in de linkerspoel.
Voorlopig gebeurt dus met de opstelling van fig. 8 niet veel, maar je begrijpt,
wat er gebeurt, wanneer de stroom Ii wordt veranderd. Dan verandert <Z>i en
bevindt L2 zich in een veranderend magnetisch veld, zodat in L2 een e.m.k.
zal worden opgewekt. Deze e.m.k. noemt men een e.m.k. van wederzijdse in
ductie, omdat hij ontstaat ten gevolge van de wederzijdse werking tussen beide
spoelen. Wanneer de verandering van het veld van Li d<2>i wordt genoemd, zal
van deze verandering ook k maal zoveel in L2 terecht komen.
Voorbeeld: Er zijn door Li 100.000 krachtlijnen opgewekt. Hiervan komen er
20.000 in L2. De koppelfactor bedraagt dus blijkbaar 0,2. Nu verandert men het
oorspronkelijke veld tot 130.000. De koppelfactor is nog steeds dezelfde, zodat
in de andere spoel 26.000 krachtlijnen komen (0,2 maal 130.000). De veran
dering d#i = 30.000 krachtlijnen. De verandering in L2 noemen we d#2 en
deze bedraagt 26.000 — 20.000 = 6000. Dit is weer een vijfde of 0,2 van d0i.
We krijgen dus:
(19)
02 = k. #1 maar ook d#2 = k. d$i
Hoe groot is nu d<Pi, als we de stroomverandering per seconde dl/dt weten?
We vinden dit, door formule (16) maar weer te gebruiken:
0,4 n. Ni. fx. S
dli
1
waarin Ni het aantal windingen van spoel Li is.
De e.m.k. per winding in spoel L2 kunnen we vinden uit:
d$i =

(20)

e = 10—8 d<Z>2/dt.
Voor alle windingen van spoel L2 en dat zijn er N2 is de e.m.k. van weder
zijdse inductie:
(21)
ew = 10-8.N2.d#2/dt.
Wanneer we nu d$2 weten, kunnen we dat invullen in de laatste formule, en
we krijgen de formule voor ew.
Vullen we eerst in formule (10) de waarde van d#i, die we in formule (20)
hebben gevonden in, dan krijgen we:
0,4 n. Ni. fx. S
(22)
dlx.
1
Formule (22) geeft ons dus een waarde voor d<Z>2 en die kunnen we invullen
in formule (21), zodat we vinden:
0,4 n. Ni. fi. S
ew = 10~8.k.
dli/dt. N2
1

d<Z>2 = fc
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of anders geschreven:
^ 0,4 7r. Ni. N2 • . S
dlj/dt
(2S)
1
Dit is de algemene formule voor de e.m.k. van wederzijdse inductie. Van het
tweede lid is weer alles constant voor een bepaalde constructie van de spoelen
en voor een bepaalde opstelling van de spoelen onderling, behalve dli/dt. Het
constante gedeelte vervangt men door een factor, die weer zo belangrijk is, dat
er een aparte letter voor wordt gebruikt, nl. de M, terwijl als eenheid dezelfde
eenheid als voor de zelfinductie kan worden gebruikt, nl. de Henry (eventueel
ook mH en ^H). De formule ziet er dan als volgt uit:
ew = M dli/dt.
Hierin is:
M
= de coëfficiënt van wederzijdse inductie. Eenheid: Henry.
®w
= de e.m.k van wederzijdse inductie. Eenheid: volt.
dli/dt = De stroomverandering per seconde in de eerste spoel.
Eenheid: Ampère/sec.
Wanneer dli/dt weer één is, is ew = M volt, en wanneer dli/dt = 1 en daar
bij ew juist 1 volt, is M = 1 Henry. Dat is de definitie van de eenheid van
wederzijdse inductie.
Twee magnetisch gekoppelde geleiders hebben een coëfficiënt van weder
zijdse inductie van 1 Henry, wanneer een stroomverandering van 1 A/sec in de
ene een e.m.k. van wederzijdse inductie van 1 V in de andere oplevert.
Twee rechte geleiders (draden) kunnen ook wederzijdse inductie hebben.
Een der draden, waardoor een stroom vloeit, zal nl. een veld opwekken. In dat
veld ligt dan de andere draad. Verandert de stroom, dan verandert het veld en
ligt de andere draad in een veranderend magnetisch veld, zodat daarin een
e.m.k. van wederzijdse inductie wordt opgewekt.
ew = 10-8

n

g. Conclusies uit de theorie van zelfinductie en wederzijdse inductie.
We kunnen uit het bovenstaande enige belangrijke conclusies trekken.
1. Uit formule (17) en (18) blijkt, dat de coëfficiënt van zelfinductie gelijk is aan:
0,4 re . N2. . S
(25)
Henry
L = 10-8
1
als S in cm2 en 1 in cm is uitgedrukt.
2. Uit (25) zie je direct, dat L : : N2 d.w.z. als je N 2 maal zo groot maakt,
wordt L 4 maal zo groot. Je kunt dus de zelfinductie veranderen, door het
aantal windingen te veranderen. Daar dit meestal met een schakelaar zal
gaan, zal deze methode een trapsgewijze regeling van L mogelijk maken,
maar niet een continue regeling.
3. Uit dezelfde formule (25) blijkt, dat L : : /1, d.w.z. dat je de zelfinductie kunt
regelen, door meer of minder ijzer in de spoel te brengen, want dan verander
je /a. Dit wordt toegepast bij spoelen, die een ijzerkern hebben. Deze is dan
zo uitgevoerd, dat je hem al of niet in de spoel kunt draaien, doordat de kern
in de vorm van een schroef is uitgevoerd.
4. Uit de formules (23) en (24) blijkt, dat:
0,4 n. Ni. N2. ja . S
(20)
M = 10“8. k.
1
5. Uit (26) zie je, dat M :: Ni en M :: N2 ,terwijl ook M :: /a.
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2. Wisselstroom

a. Definities.
Om de radio enigszins te begrijpen, is het nodig een zekere hoeveelheid ken
nis te bezitten van de wisselstroomtheorie. De minimumhoeveelheid zullen we
in dit hoofdstuk bespreken. Veel daarvan zijn definities, afspraken dus, waar
niet veel aan te begrijpen valt.
1. Een wisselstroom is een stroom,
die voortdurend van richting ver
andert, welke verandering perio
diek optreedt.
In fig. 9 zie je verschillende soor
ten wisselstromen (of -spanningen).
Dit zijn grafieken, waaruit men het
verband kan zien tussen spanning en
tijd. Een grafiek is een lijn, die het
verband aangeeft tussen twee groot
heden, die niet constant zijn, terwijl
een der grootheden van de andere
afhangt. In dit geval de spanning
van de tijd. Wil je dus de spanning
weten voor een bepaalde tijd, dan
zoek je het tijdstip op de horizontale
Fig. 9. Verschillende vormen van wissel as, en je leest de bijbehorende span
stromen.
ning op de grafiek af. Van boven
naar beneden zie je een z.g. rechthoekspanning; een zaagtandspanning; een driehoeksspanning; een trapeziumvormige spanning en tenslotte de bekende sinusvormige spanning. Een sinusspanning is een spanning, waarvan de grafiek een sinuslijn is. Een sinuslijn is
de grafiek, die ontstaat, waanneer je het verband hebt y = sin x, waarbij y en x
de veranderlijke grootheden zijn. y hangt af van x, zodat x op de horizontale
as is uitgezet, en sinus x op de verticale as. Alle veranderen ze voortdurend,
maar volgens verschillende wetten.
2. De momentele waarde van een wisselspanning is de waarde van de spanning
op een bepaald moment.
3. De amplitude van een wisselspanning is de grootste voorkomende, momentele
waarde.
4. De effectieve waarde is de waarde van een denkbeeldige gelijkspanning of
-stroom, die hetzelfde vermogen zou opleveren.

///l/VI/L
AAAAAA_

f\/\/\y-

Wanneer een wisselstroom de vorm heeft van fig 9e b.v. en de amplitude is,
laten we zeggen 3 A, dan zal op het ogenblik, dat deze amplitude bereikt wordt,
een vermogen worden geleverd, dat gelijk is aan E.I watt. Op dat ogenblik is
I = 3 A, maar op andere ogenblikken is I kleiner, en er zijn zelfs ogenblikken,
dat de stroom nul is. Het is duidelijk, dat het gemiddelde vermogen kleiner is
dan wanneer de stroom doorlopend 3 A bedraagt. Was het een gelijkstroom ge
weest, dan zou het gemiddeld vermogen eenvoudig E.I watt hebben bedragen.
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Nu is het een wisselstroom, en deze kunnen we vervangen door een gelijkstroom
(die we ons denken, zodat we spreken van een denkbeeldige gelijkstroom) die
hetzelfde vermogen oplevert als de wisselstroom. De waarde van die denkbeel
dige gelijkstroom zal groter zijn dan nul, maar kleiner dan de amplitude van
de wisselstroom. Zo kan men afleiden, dat de effectieve waarde van een sinus
vormige wisselstroom gelijk is aan 1/V2 maal de amplitude. Dat is hetzelfde
als V2 V2 of 0,707. Voor een andere vorm van wisselstroom is de effectieve
waarde natuurlijk anders en voor het bijzondere geval van fig. 9a is de effec
tieve waarde zelfs 1 maal de amplitude, dus gelijk aan die amplitude. Dat blijkt
ook uit de grafiek. De waarde is steeds öf positief maximum öf negatief maxi
mum. De richting van de stroom (+ of —) maakt echter geen verschil voor het
vermogen (denk maar aan de gloeidraad van een gloeilamp die gloeit wanneer
een stroom in één van beide richtingen passeert).
In de electrotechniek geeft men spanningen en stromen in effectieve waarden.
Een spanning van 220 V is dus een spanning, die een effectieve waarde van
220 V heeft, zodat de maximum optredende waarde van de spanning 220 V 2 =
= 311 V. Sluit je dus een condensator op 220 V aan, terwijl de condensator
doorslaat bij 300 V, dan zal de condensator waarschijnlijk ook doorslaan, want
telkens bestaat er even een spanning, die groter is dan 300 V. Dat zijn dus din
gen, waar je aan moet denken.
In de radiotechniek wordt wel eens met amplitudes gewerkt, en geeft men
een spanning dus met zijn amplitude aan. Wanneer dat er niet bij gezegd wordt,
is de effectieve waarde bedoeld. Bedoelt men de amplitude, dan zegt men 10 V
max. waarde of 10 V amplitude.
5. De gemiddelde waarde van een wisselspanning is het gemiddelde van de
momentele waarden, waarbij men geen rekening houdt met de richting van
de spanning.
Zou je dus een gemiddelde waarde willen berekenen, dan zou je een periode
van de wisselspanning kunnen verdelen in b.v. 12 stukken, de 12 momentele
waarden kunnen bepalen, en deze optellen en de som door 12 delen. Je begrijpt,
dat je nauwkeuriger wordt, naarmate je de periode in nog meer stukjes verdeelt.
Geheel nauwkeurig wordt je pas, wanneer je de periode in oneindig veel kleine
stukjes verdeelt, maar dan zou je zonder bijzondere wiskunde nooit klaar komen
met het optellen er van!
Met die wiskunde (de hogere wiskunde) kan men uitrekenen, dat voor een
sinusvormige wisselspanning de gemiddelde waarde 2In maal de amplitude
bedraagt (dat is 0,63 maal de amplitude).
In de definitie staat nog, dat men geen rekening houdt met het teken van de
spanning, d.w.z. de richting van de spanning. Dat zal je wel duidelijk worden,
als je bedenkt, dat anders een sinusvormige wisselspanning (die immers sym
metrisch is t.o.v. de nulas) altijd een gemiddelde waarde zou hebben, die gelijk
zou zijn aan nul. Dat zou met elke andere vorm van wisselspanning of -stroom
het geval zijn, wanneer deze symmetrisch is t.o.v. de nulas.
6. De periode van de wisselspanning is de tijd, die verloopt tussen twee opeen
volgende gelijke momentele waarden, waarbij de spanning in dezelfde rich
ting aan het veranderen is.
In fig. 10 is een periode van een sinusvormige wisselspanning getekend.
Begin je bij A te meten, dan moet je natuurlijk niet bij C of D ophouden, want
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daar is de spanning b.v. —2V, terwijl bij A de spanning +2V is. Dat zijn dus
niet twee gelijke momentele waarden. Maar je zou wel eens bij B kunnen op
houden, want dan heb je de tijd, die verloopt tussen twee opeenvolgende gelijke
momentele waarden, nl. +2V. Toch
is de tijd tussen A en B niet een peri
ode. Daarom is in de definitie nog
gezegd, ‘waarbij de spanning in de
zelfde richting aan het veranderen is\
Bij B is de spanning bezig kleiner te
worden, bij A groter. Dat is niet de
zelfde richting. Daarom moet je tot
Fig. 10. Definitie van de periode van
E gaan, want daar vind je een momen
een sinusvormige wissel
tele
waarde, die ook +2V is, terwijl
stroom.
ook daar de spanning bezig is groter
te worden. De tijd, die verloopt tussen de ogenblikken A en E is dus de periode
van de wisselspanning.
Onthoud dus goed, dat de periode een tijd is.
7. De frequentie van de wisselspanning is het aantal perioden, dat per seconde
optreedt. Eenheid Herz (Hz) 1 per/sec = 1 Hz.
b. Wisselspanning op verschillende schakelingen.
Er zijn verschillende meer of minder eenvoudige manieren, om na te gaan,
wat het gevolg is van een wisselspanning op verschillende soorten schakelingen.
We zullen deze hier niet nagaan, maar alleen de uitkomsten vaststellen.
1. Weerstand: Wanneer een wisselspanning op een weerstand wordt aange
sloten, zal er een wisselstroom ontstaan. De waarde van de stroom kun je met
de wet van Ohm berekenen: I = E/R. De stroom is in fase met de spanning.
D.w.z. de stroom bereikt op hetzelfde ogenblik de maximum-, minimum- en nulwaarden als de spanning.
2. Capaciteit: Wanneer een wisselspanning op een capaciteit wordt aange
sloten, zal er een wisselstroom ontstaan. Deze is niet met de wet van Ohm te
berekenen. Er ontstaat wel een wisselstroom, maar deze gaat niet door het
diëlectricum van de condensator. De capaciteit vormt daarom een schijnbare
weerstand, een wisselstroomweerstand, die men impedantie noemt. Een impe
dantie is dus een wisselstroomweerstand. Men kan afleiden, dat de wisselstroom
V4 periode eerder zijn maximum-, minimum- en nulwaarden bereikt, dan de
spanning. Daar men de periode verdeelt in 360°, zegt men, dat de stroom 90°
vóórijlt bij de spanning. De jaseverschuiving tussen stroom en spanning is
dus 90°. Een impedantie nu, waarbij de faseverschuiving 90° vóór- of naijlend
is, noemt men een reactantie. Een capaciteit is dus een reactantie en wel een
capacitieve reactantie. De grootte van de reactantie of impedantie wordt altijd
zo genomen, dat de wet van Ohm geldt:
E
impedantie Z of reactantie X = -y
Berekent men de reactantie van een capaciteit, dan vindt men 1/eoC, waarbij
co = 2 71 f. Voor 50 Hz is co dus gelijk aan 2 X 3,14 X 50 = 314.
1

Xc = ^c
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De reactantie of wisselstroomweerstand van een capaciteit is dus afhankelijk
van de frequentie. Een bepaalde capaciteit kan voor een lage frequentie een
zeer hoge wisselstroomweerstand geven, terwijl voor een zeer hoge frequentie
de capaciteit een kortsluiting kan betekenen!
3. Zelfinductie: Wanneer een wisselspanning op een zelfinductie wordt aan
gesloten, zal een wisselstroom ontstaan, die 90° naijlt bij de spanning. De wis
selstroomweerstand is dus weer een reactantie, maar de stroom ijlt hier na bij
de spanning.
Berekent men weer de grootte van de reactantie, dan vindt men:

n

Xl = (oh
Dat een zelfinductie zich niet als weerstand gedraagt, is een gevolg van het
feit, dat op elk ogenblik de spanning verandert. De stroom verandert dus ook
op elk ogenblik, zodat het magnetisch veld eveneens verandert. Er is dus op
elk ogenblik een e.m.k. van zelfinductie aanwezig, en deze werkt de klemspanning tegen, met als gevolg, dat de stroom ten slotte niet in fase is met de
spanning.
4. Capaciteit en weerstand in serie: Dit geeft een stroom, welke wel voorijlt,
maar niet precies 90°. Hoeveel dan wel hangt af van de grootte van de capaci
teit en van de weerstand, en verder van de frequentie van de wisselspanning.
Verandert men dus bij een bepaalde schakeling de frequentie, dan zal de faseverschuiving ook veranderen, afhankelijk, of de invloed van de C groter of klei
ner wordt. Immers bij verandering van de frequentie, zal Xc wel veranderen,
maar R niet, zodat ten slotte de gehele impedantie zal veranderen. Dit blijkt
ook wel uit de formule voor de impedantie, die voor een dergelijke schakeling
luidt:
(20)
Z= Vr2 + 1/cü2C2
5. Capaciteit en weerstand parallel: Ook hier zullen stroom en spanning niet
in fase zijn, en hangt de faseverschuiving af van de waarde van Xc en R, terwijl
Xo weer afhangt van de frequentie. De impedantie bedraagt:
_

R.-3coC

(30)

z = \frwc!
6. Zelfinductie en weerstand in serie: Deze schakeling zal een faseverschui
ving geven, waarbij de stroom een zekere hoek naijlt bij de spanning, maar
minder dan 90°. De schakeling is dus een impedantie, en deze is gelijk aan:
(31)
Z= VR2 + cü2L2
Hoe groot de faseverschuiving is, hangt weer af van de verhouding van R en
oL, en daar deze weer afhankelijk is van de frequentie, bepaalt de frequentie
bij een bepaalde schakeling weer de faseverschuivingshoek.
7. Zelfinductie en weerstand parallel: De waarde van de impedantie kan men
hier berekenen uit:
_
R. coL
(32)
Z _ VR2+ w2l/
8. Zelfinductie, capaciteit en weerstand in serie: Hier spelen de invloeden
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van C en L beide een rol, zodat de stroom zowel vóór- als na- zal kunnen ijlen.
De impedantie van een dergelijke schakeling bedraagt:

Z = ]/ R2 + (

1 \2

(33)

en hier is wel iets interessants te zien. Als nl. coL groter is dan 1/coC is de in
vloed van de zelfinductie het grootst en ijlt de stroom na bij de spanning. Als
cüL kleiner is dan 1/coC ijlt de stroom vóór bij de spanning. Daartussen moet
dus een ogenblik zijn, dat de stroom noch vóór- noch naijlt, zodat stroom en
spanning in fase zijn. Dat is inderdaad zo, en wel daar waar coL = 1/coC. Dan
wordt Z = VR2 = R, en de impedantie is een zuiver ohmse weerstand. We
zeggen dan dat er resonantie bestaat.
Resonantie is dus het verschijnsel in een kring, dat stroom en spanning in
fase zijn. De impedantie is dan zuiver ohms, d.w.z. mag in de wet van Ohm
worden toegepast.
Er is nog iets belangrijks uit formule (33) te zien.
De impedantie van de kring is bij resonantie zo klein mogelijk. Dat komt,
doordat het gedeelte:
2
(
coL —
altijd positief is. Een kwadraat is nl. altijd positief, omdat ook een negatief
getal, dat in het kwadraat gebracht wordt, positief wordt. De kleinste waarde,
die de vorm tussen haakjes kan krijgen, is nul. Dat is dus voor coL = 1/coC. In
dat geval is de impedantie gelijk aan R; voor alle andere waarden van de vorm
tussen haakjes is de impedantie groter dan R. De conclusie is dus, dat bij reso
nantie de impedantie van de kring zo klein mogelijk is geworden, terwijl voor
een andere frequentie (men noemt dat buiten resonantie) de impedantie van de
kring groter is. We zullen de resonantie in het volgende hoofdstuk over kringen
nader bekijken.
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3. Kringen en hun eigenschappen
a. Resonantie in een seriekring.
Het verschijnsel van resonantie, en het gedrag van kringen in dat geval is voor
de radio zo belangrijk, dat het goed is dit onderwerp te kennen. We zullen
eerst de resonantie bekijken voor een seriekring, en daarna voor een parallelkring.
We zagen al in het vorige hoofdstuk, dat resonantie het verschijnsel is, dat
stroom en spanning in fase zijn. Dat wil dan zeggen, dat die delen van de kring,
die een faseverschuiving opleveren, elkaar moeten opheffen. In een kring is de
capaciteit b.v. een element, dat een faseverschuiving tussen stroom en spanning
geeft. Die faseverschuiving is zo, dat de stroom vóórijlt bij de spanning. De
zelfinductie daarentegen geeft een faseverschuiving zó, dat de stroom naijlt bij
de spanning. Wanneer dus de vóórijling door de capaciteit teniet wordt gedaan
door de naijling door de zelfinductie, dan zal de stroom uit
eindelijk in fase zijn met de spanning. Het derde deel van de
kring is de weerstand, en deze geeft geen faseverschuiving
tussen stroom en spanning.
o
o
In fig. 11 is een seriekring getekend. Sluiten we de kring
_j :
aan op een spanning, dan zal door de kring een stroom gaan b
lopen. Deze stroom is overal in de kring gelijk, want anders
zou er ergens een opeenhoping van electriciteit ontstaan, het a
geen niet mogelijk is. We kunnen dus spreken van dè stroom
door de kring. Als er door een weerstand een stroom vloeit,
zal aan die weerstand een spanningsval ontstaan. Bij wissel
—j :
stroom zal er ook een spanning ontstaan aan een capaciteit
of zelfinductie, wanneer door deze elementen een stroom
Fig. 11.
vloeit. In de kring van fig. 11 hebben we dus drie spannin Seriekring met
gen; een spanning over de condensator Vc, een spanning zijn verschillende
over de weerstand Vr en een spanning over de spoel Vl- De deelspanningen.
drie spanningen zijn gemakkelijk te berekenen. Immers over
de weerstand is de spanning gelijk aan I X R. Dat I een wisselstroom is, doet
niets ter zake, want voor een weerstand geldt ook bij wisselstroom de wet van
Ohm. Ook voor de condensator en de spoel geldt de wet van Ohm, mits als
weerstand maar de wisselstroomweerstand wordt ingevuld. De wisselstroomweerstand is nl. zo gekozen, dat de wet van Ohm kan worden toegepast! Zoals
we al vroeger zagen, is de wisselstroomweerstand (in dit geval reactantie ge
noemd) voor de zelfinductie coL en voor de capaciteit 1/rnC, zodat:

V-T

O
O

i"

>*

1
VL = I X coL en V0 = IX —
Dat zijn de werkelijke waarden van die spanningen, maar denk er om, dat ze
niet in fase zijn met elkaar, of met de spanning over de weerstand. M.a.w. ze
bereiken niet op hetzelfde ogenblik hun maximum-, minimum- en nulwaarden!
We kunnen de verschillende spanningen voorstellen door een z.g. vectordiagram. In fig. 12 is het vectordiagram voorgesteld van de seriekring. De ver
schillende spanningen worden voorgesteld door pijlen, en de onderlinge ligging
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FOTOBLAD 1
1. Gezicht vanuit een controlekamer van een studio. Door de ruit kan men de
hoorspel-acteurs voor de microfoon zien. In de controlekamer worden met een
gramofoon bijgeluiden geproduceerd, terwijl de technicus met gebaren aanwijzin
gen kan geven. Vóór de technicus, in de contröletafel, zie je nog een tijdmeter,
die nauwkeurig aangeeft hoeveel tijd nog beschikbaar is voor deze uitzending.
In de controlekamer is het geluid uit de eigenlijke studio alleen via de luid
spreker te horen.
2. Zend-ontvanger voor schepen. Met behulp van dit compacte apparaat is het
mogelijk vanaf een schip direct met de wal te telefoneren.
3. Een radio-sonde wordt afgeregeld. Radio-sonden zijn kleine zendertypes, die
door middel van een ballon de lucht worden ingestuurd. Geheel automatisch
seinen zij dan via de zender om beurten de temperatuur, vochtigheidsgraad,
luchtdruk, en andere gegevens. Op het meteorologisch station op de grond luis
tert men met een ontvanger naar de seinen, die in code zijn, om de zender zo
eenvoudig mogelijk, dus ook zo licht mogelijk, te houden. Men kan dan betrek
kelijk snel nagaan, hoe temperatuur, vocht, enz. op verschillende hoogten op
een bepaalde dag zijn. Op grote hoogte springt de ballon. De sonde valt dan
met parachute omlaag.
4. Apparaat voor het opnemen en weergeven van geluid op band volgens het Phi
lips Miller systeem. De tafel is dubbel uitgevoerd. Op de eerste helft is de
voorste rol de opdraaiende rol en de achterste de afdraaiende. De tafels staan
dus klaar voor gebruik. In het kastje links op de tafel zijn de opnamebeitel en
de toonkop met fotocel gemonteerd. Op de achtergrond is een paneel zichtbaar,
waarin de verschillende versterkers zijn aangebracht.
5. Filmprojector voor normaalfilm (35 mm). Achter de lens is de kast te zien,
waarin de booglamp is geplaatst. De film draait van de ene rol voor de lens op
de andere rol. Daartussen is nog geplaatst de z.g.n. toonkop, die de fotocel bevat
voor het aftasten van de geluidsstrook. Beide filmrollen zijn in ijzeren dozen
geplaatst, waardoor het brandgevaar tot een minimum wordt beperkt, terwijl
de film zoveel mogelijk wordt beschermd tegen stof.
6. Grote versterker. Deze versterker heeft 11 bedieningsknoppen voor sterkteregeling van twee aparte microfoonkanalen en toonregeling. Zo is er een toonrege
ling voor lage, een voor hoge, en een algemene toonregeling. Dan zijn er nog
twee sterkteregelaars voor gramofoon en een algemene sterkteregelaar. Op de
versterker zijn aan de achterzijde verschillende ingangsbussen, welke op ver
schillende impedanties aanpassen (gramofoon, microfoon, lijn, radio). Aan de
voorzijde zijn twee aansluitbussen voor z.g.n. afstandbediening. Hiermee is het
mogelijk de sterkte van de microfoonaansluitingen of afstand te bedienen. Boven
deze bussen zijn kleine schakelaars geplaatst om op afstandbediening te kunnen
overgaan. Een speciale schakeling zorgt er voor, dat bij deze afstandbediening
geen brom ontstaat.
7. Toonkop van een filmprojector. Deze bevat de foto-electrische cel. Links de
kabel, die naar de geluidsversterker gaat.
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FOTOBLAD 2
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FOTOBLAD 2
1. Philips’ electronenstraaloscillograaf. Deze oscillograaf is een van de nieuwste
typen. Hij is buitengewoon licht, en dus gemakkelijk te vervoeren. Achter op
het chassis is het voedingsgedeelte te zien, met de twee gelijkrichtbuizen, één
voor de voeding van de anoden van de electronenstraalbuis, en één voor de
voeding van versterker- en tijdbasis-buizen. Daarvoor is op de foto alleen te
zien de bedrading. De electronenstraalbuis heeft een schermdiameter van 7 cm.
2. Voorbeeld van een moderne buis voor ultra-korte-golf-werk. Dit is een z.g.n.
multireflectiebuis voor een golflengte van 12 cm. (2.500.000.000 trillingen per
sec.!). Deze buis heeft een nuttig vermogen van 15 tot 20 W. De diameter van
de ballon is 5% cm.
3. Philips’ toongenerator. De twee grote knoppen dienen voor het instellen van
de frequentie (0 tot 1000 Hz en 0 tot 15.000 Hz). Boven 4 knoppen van links
naar rechts: Aanpassingsregelaar; Volumeregelaar (pot.-meter); Knop voor het
instellen van een symmetrische of asymmetrische uitgangsspanning; Verzwakker (schakelaar, die de output in stappen verzwakt). In het midden een afstemoog, waarmee de frequentie kan worden geijkt. Onder dit oog een kleine
knop, waarmede de frequentie wordt ingesteld.
4. Philips’ diode-voltmeter. Dit is een buisvoltmeter. In het doosje aan de meetkabel bevindt zich een diode. In het apparaat bevindt zich nog een diode, twee
penthoden en het voedingsgedeelte. Boven de meter bevinden zich twee schroefpotentiometers, voor de ijking. Drie knoppen van links naar rechts: Bereikschakelaar; Potentiometer voor het instellen van evenwicht; Gelijkstroomwisselstroom-omschakelaar.
5. Philips’ meetapparaat voor het meten van veldsterkten van zenders. Het ap
paraat heeft een raamantenne, die direct op de veld-meter is gemonteerd. De
kast beneden bevat de voeding.
6. Philips’ service-oscillator. De grote schaal is de afstemschaal, die in kHz is
geijkt. Links hiervan een outputmeter, die de waarde van de afgegeven HF
spanning aangeeft. Rechts van de schaal: de netschakelaar, die tevens in kan
stellen ‘ongemoduleerd’, ‘gemoduleerd 400 Hz’ en ‘gemoduleerd 1000 Hz’. Links
beneden: de golfbandschakelaar en rechts de verzwakker.
7. Philips’ service meetapparaat. Behalve spanningen, stromen en weerstanden
kunnen ook buizen worden gemeten. Hiervoor worden in de gleuf rechts vóór
meetkaarten geschoven, waarna met de hefboom de schakelaar kan worden
ingeschakeld.
8. Inwendige van een moderne buis. De pennen, die door het glas zijn uitgevoerd,
dienen meteen als contacten van de buis, waardoor de capaciteiten belangrijk
zijn verminderd.
9. Philips’ electronenstraalbuis met een schermdiameter van 9 cm. De buis krijgt
op de laatste anode een spanning van 1100 V. Hij heeft dubbel-electrostatische
afbuiging, d.w.z. afbuiging in beide richtingen door middel van electrische
velden (afbuigplaten).
10. Inhaalbuis. Dit systeem bestaat uit twee coaxiale cylinders met twee spleten.
De trillingen worden opgewekt door de electronenstraal in de kwartsbuis, die
zich in de binnenste cylinder bevindt.
11. Oscillogram van in amplitude gemoduleerde HF trilling. De modulatiediepte
bedroeg ongeveer 75%. Om het beeld stil te krijgen werd de tijdbasisfrequentie
gelijk gemaakt aan 3 maal de modulatiefrequentie.
12. Zelfde als 11, maar met een modulatiediepte van meer dan 100%, waardoor
de onderste toppen van de modulatie worden afgesneden.
13. Sinus-vormige spanning in één periode op de electronenstraalbuis. Let op de
dunne lijn, die bij de terugslag (fly-back) wordt weergegeven.
14. Niet sinus-vormige trilling in één periode op de buis. Deze trilling werd ver
kregen door een klinker uit te spreken voor een microfoon.
15. Inductiebuis-versterker voor 45 cm golflengte. De inductiebuis loopt door de
trilholte. Boven de trilholte bevindt zich in de cylinder de kunstantenne.
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der pijlen geeft aan hun faseverhouding. Alle pijlen of vectoren draaien rond
(linksom) en houden daarbij hun onderlinge ligging. We kunnen dus ook zeggen,
dat het gehele diagram linksom draait. Het diagram
v»
in fig. 12 is getekend voor één bepaald ogenblik. Het
wordt als volgt getekend. De stroom is de vector,
waar we van uitgaan, omdat er maar een stroom is.
Men tekent die nu meestal horizontaal naar rechts
wijzend,
hoewel er geen bezwaar is, om een andere
v«
richting te kiezen. Is de richting van de vector, waar
we van uitgaan, eenmaal bepaald, dan is dat ook het
WJ
geval met de andere vectoren. In de eerste plaats
hebben we de spanning over de weerstand. Deze is
in fase met de stroom, en heeft dus dezelfde richting
op elk ogenblik, dus ook op het ogenblik, waarvoor
we het vectordiagram tekenen.
V*
De spanning over de zelfinductie moet zo gericht
Fig. 12. Vectordiagram
van een seriekring, die zijn, dat de stroom 90° naijlt. De stroom, dat is de
niet in resonantie is.
enige stroom I, die in de kring bestaat, en dus moet
(Vcis groter danV^.
de spanning over de zelfinductie 90° vóórijlen bij die
stroom. Daar het vectordiagram linksom draait, moet
de spanning Vl dus naar boven wijzen. De spanning Vc ten slotte moet zo
gericht zijn, dat de stroom, die er bij hoort (de stroom I), 90° vóórijlt.
De spanning Vc moet dus zelf 90° naijlen bij de stroom, en dus naar beneden
wijzen. We hebben nu dus de drie spanningen over de delen van de kring, en
deze spanningen staan in serie. Wat is nu de totale spanning? Die kun je vinden,
door de drie vectoren samen te stellen. D.w.z. vectoren, die in dezelfde richting
werken (in ons geval Vc en Vl), kunnen zonder meer opgeteld worden. Natuur
lijk moet je ze aftrekken, wanneer ze juist in
tegengestelde richting werken. Maar wanneer
ze dus langs een zelfde lijn werken, kun je ze
gewoon optellen of aftrekken. Dat is niet meer
zo, wanneer ze niet in dezelfde richting wer
ken. Dan moet je ze samenstellen door een
Fig. 13. Samenstellen van
parallellogram te maken, met de vectoren als
zijden. In fig. 13 zijn twee vectoren samenge twee vectoren. R = resul
tante. A, en B zijn de com
steld en de som van die twee vectoren (we
ponenten.
noemen die som de resultante) is de diagonaal
van het parallellogram. Je stelt altijd maar twee vectoren tegelijk samen. Heb
je er drie, zoals b.v. in fig. 14, waar de drie vectoren A, B en C samenwerken,
dan stel je eerst A en B samen, en de resultante van
A en B stel je weer samen met C.
Voor ons vectordiagram in fig. 12 is het duidelijk,
dat we eerst de vectoren Vc en Vl samenstellen,
want dat kan eenvoudig door aftrekken gebeuren,
terwijl de resultante van deze twee vectoren (die
natuurlijk ook verticaal ligt) samengesteld kan wor
den met de spanning VR. De totale spanning is dan
Fig. 14. Samenstellen van Vt en die kun je makkelijk berekenen met de stel
drie vectoren. R = resul
tante. A, B en C zijn de ling van Pythagoras. We zullen een cijfervoorbeeld
geven:
componenten.
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Nemen we aan, dat de stroom door de kring bedraagt 500 mA. R = 8 ohm,
C = 41.700 pF en L = 18 ywH, terwijl co = 10°.
Dan is VL = I X coL = 0,5 X 106 X 18 X 10-6 = 9 Volt. In de formule moet
je nl. I in ampères en L in henries nemen, wil je het antwoord in volts krijgen.
500 mA = 0,5 A en 18
= 18 X 10“° Henry.
De spanning over de spoel is dus 9 V. Zo kun je de spanning over de conden
sator berekenen:
1
1
Vo = IX^C=0'5X 16° X 41700 X 10-12 = 12 Volt.
De spanning over de weerstand is Vr = I X R = 0,5 X 8 = 4 V.
Stel je nu eerst Vo en Vl samen, dan krijg je het verschil: 12 — 9 = 3V.
Deze 3 V, die naar beneden werkt, stel je weer samen met de spanning Vr. Je
krijgt een rechthoekige driehoek, waarvan de rechthoekszijden 3 en 4 zijn, zodat
de schuine zijde (dat is dan de resultante Vt) = 5 Volt. Deze Vt is nu de span
ning, die we aan de kring hebben moeten leggen, om de stroom van 500 mA te
krijgen. Je ziet, dat er tussen de totale spanning Vt en de totale stroom I een
faseverschuiving bestaat. De kring is dus niet in resonantie. Dat zou wel het
geval zijn, als Vt juist horizontaal kwam te liggen, en je zult uit fig. 12 wel zien,
dat dat alleen mogelijk is, als Vo = Vl, omdat dan hun verschil nul wordt. Daar
Vo = 1 x
zal Vo = VL als I X
lijking dezelfde is:

1
coC

1

en Vl = ! X coL

= I X coL, of daar I in beide leden van de verge-

1
(Ojj.

Dat is dus de voorwaarde voor resonantie in dit geval. Stel dat we co groter
maken, dus de frequentie van de aangelegde wisselspanning vergroten, dan zal
cüL groter worden, maar 1/coC kleiner. Er kan dan een ogenblik komen, dat ze
gelijk zijn. Er zijn dus twee manieren om resonantie te krijgen. De eerste is co
te variëren, bij de tweede kun je de grootte van C en L zo kiezen, dat coL en
1/cuC gelijk worden. De laatste methode wordt toegepast bij het afstemmen van
een ontvanger. Wil je een kring hebben, die voor een bepaalde frequentie in
resonantie is, dan maak je L en C zo groot, dat voor die frequentie resonantie
bestaat. Moet de kring bovendien voor verschillende frequenties afstembaar zijn,
dan maak je één van beide elementen C of L variabel, meestal C.
Uit fig. 12 kun je nog zien, dat bij resonantie Vt gelijk wordt aan Vr, zodat
dan I = E/R. Daarbij kunnen Vc en Vl vrij groot zijn, maar daar ze gelijk zijn,
heffen ze elkaar op.
Dat wordt belangrijk, wanneer de kring in een ontvanger wordt gebruikt.
In dat geval is het mogelijk, dat de spanning over de condensator b.v. groter
wordt dan de spanning aan de hele kring. Je krijgt dan alleen door de kring een
zekere spanningsversterking. Men noemt dit verschijnsel opslingering. De span
ning over de condensator is I X 1/coc- Voor een bepaalde capaciteit van de
condensator is het dus de stroom I, die de spanning bepaalt. Wil men dus een
grote opslingering krijgen, dan moet er voor gezorgd worden, dat bij een be
paalde kringspanning Vt een zo groot mogelijke stroom ontstaat. Daar deze
stroom bij resonantie gelijk is aan Vt/R is het dus zaak een kring te maken met
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een kleine weerstand. Hoe kleiner de weerstand, hoe groter de opslingering.
Verder is uit fig. 12 te zien, dat buiten resonantie, wanneer dus Vt niet in fase
is met I, de waarde van Vt groter moet zijn (dat kun je zien uit het feit, dat de
vector Vt dan langer is). Blijft Vt echter constant voor verschillende frequenties,
dan kan omgekeerd ook worden ingezien, dat de stroom I buiten resonantie
kleiner zal zijn, dan bij resonantie. Dit is zeer belangrijk. We kunnen de waarde
van de stroom voor een bepaalde klemspanning aan de kring uitzetten in een
grafiek, als functie voor de frequentie. We veranderen dan de frequentie en
,
zetten voor verschillende waar
den er van de stroom verticaal
uit. Natuurlijk vinden we dan,
dat de grafiek een maximum
vertoont op het resonantiepunt.
In fig. 15 is dit gedaan voor drie
verschillende kringen. Dergelijke
grafieken heten resonantiekrommen. Het verschil in de drie
krommen is duidelijk te zien. Bij
kring B valt de stroom vlugger
VOW
tot een kleinere waarde dan bij
kring A, terwijl dit bij kring C
Kr
veel langzamer gaat. We zeggen
in dit geval, dat kring B scher
per is dan kring A, terwijl kring
Fig. 15. Resonantiekrommen. A: normaal, B:
C minder scherp is. De beteke
smal en C: breed.
nis daarvan is de volgende.
Geheel nul wordt de stroom
buiten resonantie niet, maar voor de practijk is dat ook niet nodig. Wel is ’t de
vraag hoeveel de frequentie moet worden gevarieerd, om de stroom te verklei
nen tot b.v. 1/10 van de resonantiestroom. Bij kring B is de frequentie-verandering naar links en naar rechts klein t.o.v. de andere kringen om een stroomafneming van 1 :10 te krijgen. We zeggen dan, dat de selectiviteit van kring B
groot is, terwijl die van kring C klein is. De selectiviteit is het vermogen, om
onderscheid te maken tussen verschillende frequenties. Nemen we aan, dat we
een station willen ontvangen met een frequentie f0, terwijl een ander station
geen storing geeft, mits de door hem veroorzaakte stroom niet meer dan 1/10
bedraagt van de stroom veroorzaakt door het station f0, dan zal dat andere
station tenminste beneden fi of boven f2 moeten werken, als we kring B nemen.
Als we kring C nemen moet het vreemde station op zijn minst beneden f3 of
boven f4 werken. In het geval van kring C moet het storende station dus verder
weg liggen, dan in het geval van kring B. In de practijk gaat dat anders. Daar
is de afstand tussen de stations vastgesteld, en moet je maar zorgen een kring te
maken, die zo selectief is, dat hij een gewenst station vrij krijgt van het naast
liggende.
De afstand tussen de frequenties, waarbij de stroom tot 1/10 van de resonan
tiestroom is teruggevallen, noemt men de bandbreedte. Het is de breedte van
de frequentieband, die de kring in kwestie uit alle frequenties selecteert.
Wat we hierboven gezegd hebben over de stroom, geldt natuurlijk ook voor
de spanningen, die over spoel en condensator ontstaan, want zoals we reeds
zagen zijn deze spanningen evenredig met de stroom. Zakt dus de stroom bij
&R3
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een bepaalde frequentie tot 1/10 van de resonantiestroom, dan zakt de span
ning over de condensator b.v. ook tot 1/10 van de spanning bij resonantie.
b. Resonantie voor een parallelkring.
Ook bij een parallelkring, zoals die getekend is in fig. 16, is
het mogelijk, dat voor een bepaalde waarde van de frequentie
resonantie optreedt.
Evenals dat bij seriekringen het geval is, kan hier voor een
parallelkring worden nagegaan, hoe de kring zich gedraagt in
de resonantiefrequentie.
In de eerste plaats kun je berekenen, dat de resonantiefre
quentie gelijk is aan:
R2
(34)
L2
Is de weerstand van de inductieve tak (R) klein, dan maak je
een zeer kleine fout, als je de tweede breuk onder het wortel
teken verwaarloost t.o.v. de eerste. Dus bij benadering:
.1
1
f° = ~2n
2n VLC

f

7T

f” = Ynih

n

Fig. 16.
Schematische
voorstelling
van een
parallelkring.

Dat is dus dezelfde formule als voor een seriekring, want daar was:
coL =

ic' dus w°2=Ec °£

1
1
-= of fo =
VLC
2n VLC

Verder zal de impedantie van de kring bij resonantie natuurlijk zuiver ohms
zijn (anders is het niet mogelijk, dat stroom
en spanning in fase zijn). Deze impedantie
is dan gelijk aan:
L
(36)
Zo = CR
Dat deze impedantie ohms is, blijkt uit
het feit, dat de frequentie er niet in voor
komt.
De vraag, die zich verder voordoet is,
hoe de kring zich gedraagt buiten reso
•o
nantie. Als je dat nagaat, blijkt, dat de
* *
impedantie van de kring afneemt voor Fig. 17. Verloop van de impedantie
frequenties, die kleiner of groter zijn dan van een parallelkring bij verschillen
de resonantiefrequentie. De impedantie de frequenties in de buurt van reso
nantie.
van de kring is dus zo groot mogelijk bij
resonantie, en gelijk aan de uitdrukking (30). Het verloop van de impedantie als
functie van de frequentie is ongeveer aangegeven in de grafiek van fig. 17. Dit
is weer een resonantiekromme, terwijl we weer kunnen spreken van kringen,
die meer of minder selectief zijn. De selectiviteit hangt in sterke mate af van
de weerstand van de kring.
Een voorbeeld van de toepassing van een parallelkring zie je in fig. IS. Door
de anodeleiding van de buis B en dus ook door de kring gaat een stroom (wis-

t
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selstroom). Deze blijkt te bestaan uit verschillen
de componenten met verschillende frequenties.
Voor de frequentie fi is de kring afgestemd.
*===
Voor de andere frequenties f2, f3, enz. niet. Aan
£
de uitgangsklemmen van de schakeling zal nu
een signaal ontstaan met een frequentie fi, want
■0
voor
die frequentie heeft de kring een behoorlijk
flgrote impedantie. Voor de andere frequenties is
de impedantie veel kleiner. Voor de frequentie
Fig. 18. Toepassing van een fi is de spanning die over de kring ontstaat dus
parallelkring in de anodeleiding van een buis, met als doel groter, terwijl voor de andere frequenties de
een bepaalde frequentie te spanningsval over de kring bijna niets is, al is de
stroomsterkte voor die signalen even groot als
selecteren.
voor het signaal met de frequentie fi
De kring heeft dus het signaal met frequentie fi uit het geheel geselecteerd.

1

■0

o
o

c. Gekoppelde kringen.
In de radiotechniek worden vaak gekoppelde kringen gebruikt. Dat zijn krin
gen, die op een of andere wijze met elkaar gekoppeld zijn, zodat energie van de
ene kring in de andere kan overgaan. We zullen eerst in het kort nagaan, waar
om deze gekoppelde kringen worden gebruikt. Zoals je weet, werkt een zender
op een bepaalde frequentie. Wordt de zender gemoduleerd met een laagfrequente toon, dan zal een gemoduleerde golf ontstaan, die men kan denken
te bestaan uit drie frequenties. Noemen we de frequentie van de zender fi en
de modulatiefrequentie f2, dan zullen drie frequenties ontstaan, nl. fi—f2; fi en
fi+f2- Wanneer de zender niet met een toon, maar met een hele reeks van
frequenties wordt gemoduleerd, zoals dat het geval is met een telefoniezender
(omroepzender), dan zal er een hele band van frequenties ontstaan. Noemen we
de hoogste modulatie-frequentie fm,dan zal de band lopen van fi—fra totfi + fmDe bandbreedte is dan gelijk aan 2 fm. Nemen we nu aan, dat we een gemodu
leerd signaal willen ontvangen met een apparaat, hetwelk afgestemd wordt met
een enkele kring, zoals we die onder a en b hebben leren kennen, dan zal het
duidelijk zijn, dat de zijfrequenties fi—fm en fi+fm zwakker zullen worden
doorgegeven dan frequenties, welke dichter bij de draaggolffrequentie fi voor
komen. We noemen de frequenties fi—fm en fi+fm de zijfrequenties, terwijl de
hele frequentiebanden, welke ontstaan, de zijbanden worden genoemd.
Het zal duidelijk zijn, dat voor een hoge modulatiefrequentie twee zijfrequen
ties ontstaan, welke veel verschillen van de draaggolf-frequentie, terwijl voor
lagere modulatiefrequenties zijfrequenties ontstaan, welke dichter bij de draag
golffrequentie gelegen zijn. Daarom zal een enkele kring, met een resonantiekromme als in fig. 17, tot gevolg hebben, dat de hogere modulatiefrequentie,
d.w.z. de hoge tonen in de muziek minder goed worden doorgegeven dan de
lage tonen. Het zou dus voor een goede weergave van hoge tonen goed zijn de
kring niet te scherp te maken, zodat de weergave van de kring niet te vlug af
neemt voor frequenties, die niet veel verschillen van de resonantiefrequentie.
Voor de weergave van hoge tonen zou dus een resonantiekromme als in fig. 15C
gunstiger zijn dan een kromme als die van B. Evenwel is er ook nog de eis van
de selectiviteit. D.w.z. de kring moet een nabij gelegen zender niet doorlaten.
Het zal duidelijk zijn, dat een ideale kring een gelijkmatige weergave heeft over
een gebied, dat gelijk is aan de bandbreedte van de zender, terwijl daarbuiten
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de weergave nul is, zodat frequenties, welke zich buiten de frequentieband van
de zender bevinden in het geheel niet worden doorgelaten. Een afstemkromme
van een kring zou er dan uit moeten zien als in fig. 19. Hierin is fd de draaggolffrequentie. Links en rechts van deze frequentie zijn de zijbanden aange
geven. Over een bereik gelijk aan de
T
r
breedte van de zijbanden is de weer
I
gave van de kring geheel gelijk, maar
dg
aan de grenzen van de zijbanden
i
neemt de weergave plotseling af tot
nul. Gestippeld is er naast getekend
een naburige zender met zijbanden.
.1
Als fm weer de hoogste modulatieFig. 19. Schematische voorstelling van
frequentie is, zullen de randen van de
de ‘ruimte’, die een muziekzender in
de aether in beslag neemt. De gestip
weer te geven banden op een afstand
pelde lijn geeft hetzelfde aan voor een
fm van de draaggolffrequentie fd lig
direct daarnaast gelegen zender. De ge
gen. De gehele bandbreedte van de
trokken lijn is tevens de ideale afstem
zender wordt dan 2 fm. De afstand
kromme.
tussen de draaggolffrequenties van
twee opeenvolgende zenders is eveneens gelijk aan 2 maal de zijbandbreedte,
dus 2 fm, aangenomen dat de naburige zender ook fm als hoogste modulatiefrequentie toepast. In het hoofdstuk over zenders zullen we op deze kwesties
terugkomen. Alleen zij herinnerd aan het feit, dat volgens de thans nog be
staande afspraken voor omroepbanden de hoogste modulatiefrequentie is vast
gesteld op 4500 Hz, zodat de totale bandbreedte, die een zender in beslag neemt,
gelijk is aan 9 kHz, terwijl dit ook de afstand is tussen twee opeenvolgende
zenders.
fm

De ideale afstemkring zou dus een gelijkmatige weergave moeten hebben over
een gebied van 9 kHz, terwijl daarbuiten niets zou moeten worden doorgegeven.
Dit wordt met enkele kringen in geen geval bereikt, daar deze öf niet selectief
genoeg zijn, öf een slechte getrouwheidskromme hebben. Met gekoppelde krin
gen kan een weergavekromme bereikt worden, welke veel beter de ideale be
nadert dan met een enkele kring het geval is.
Er wordt nl. een kromme bereikt, welke er
uitziet als in fig. 20. Zoals je ziet is de weer
gave over de gewenste band niet geheel ge
lijkmatig en zullen de lage tonen iets zwak
ker worden weergegeven, omdat deze zijFig. 20. Practisch bereikbare af
frequenties opwekken, welke het dichtst bij
stemkromme met gekoppelde
de draaggolffrequentie fd liggen. Zoals je
kringen.
ziet, zakt de kromme in de buurt van fd een
weinig. Verder is de afneming van de weergave bij de randen van de frequentie
band niet scherp, maar in elk geval gunstiger dan met een enkele kring.
De koppeling tussen twee kringen kan op verschillende manieren tot stand
komen, en wel capacitief, dus door middel van een of meer condensatoren, of
inductief, dus door middel van een spoel, of verscheidene spoelen. Een zeer veel
toegepaste methode van koppelen voor middenfrequentbandfilters (zo genoemd,
omdat het schakelingen zijn die een bepaalde frequentieband doorlaten) is de
koppeling door wederzijdse inductie, dus met behulp van twee spoelen. De koppelfactor wordt hierbij niet zo groot gemaakt. Enkele procenten zijn reeds hoge
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koppelfactoren. We zullen het gedrag van twee inductief gekoppelde kringen
eens nagaan voor verschillende koppelfactoren. De schakeling is in fig. 21 ge
tekend. De pijl door beide spoelen betekent, dat de sterkte van de koppeling
kan worden gevarieerd, dus dat
de koppelfactor variabel is.
De twee kringen worden op
een bepaalde frequentie afge
stemd, terwijl deze voor beide ge
lijk is. De frequentie van de
stroom Ii wordt nu variabel ge
\'
maakt, en er wordt nagegaan,
hoe V2 verandert. Wanneer de
Fig. 21. Voorbeeld van gekoppelde kringen
koppelfactor k niet te groot is, zal
door wederzijdse inductie (indirect
inductief gekoppelde kringen).
een resonantiekromme ontstaan,
zoals deze bij een enkele kring
ook optreedt. Verhoogt men de koppelfactor, m.a.w. maakt men de koppeling
tussen beide spoelen vaster, dan zal men aan de afstemkromme twee dingen
ontdekken. Ten eerste wordt de kromme minder scherp en ten tweede zal bij
een constante Ii bij resonantie een grotere waarde van V2 gevonden worden. Zo
wordt op een goed ogenblik de maximumwaarde van V2 bereikt, die mogelijk
is bij die bepaalde Ii. De koppelfactor kan echter nog groter gemaakt worden,
want in de practijk kan deze maximumwaarde van V2 al bereikt worden voor
een koppelfactor van 1 of 2%, terwijl de grootst mogelijke koppelfactor 100%
is, zoals we al eerder hebben gezien. De vraag is dus: wat gebeurt er, wanneer
wij de koppeling nog vaster maken dan die, waarbij de maximumwaarde van
V2 is bereikt? Het blijkt dan, dat bij de eigenfrequentie van de kringen de
waarde van V2 voor grotere koppeling weer kleiner wordt, maar nu ontstaan voor
twee frequenties rechts en links
van de eigenfrequentie maximum
waarden van V2.
In fig. 22 is de kromme a de
resonantiekromme, welke bij een
betrekkelijk
kleine koppeling
wordt verkregen. Nu maakt men
de koppeling groter, totdat de
maximumwaarde van V2 wordt
bereikt, en men heeft kromme b.
Maakt men de koppeling dan nog
groter, dan krijgt men de krom Fig. 22. Enige afstemkrommen bij verschillen
de mate van koppeling.
me c.
De koppeling, waarbij kromme b ontstaat, heet kritische koppeling. Is de kop
peling groter dan de kritische koppeling, dan zegt men, dat de klingen overkritisch gekoppeld zijn; dat komt dus overeen met afstemkromme c in fig. 22.
Een koppeling kleiner dan de kritische koppeling heet een onderkritische
koppeling.
Zoals we reeds gezegd hebben, is de afstemkromme van een normale kring
niet geschikt voor het ontvangen van een met muziek of spraak gemoduleerd
signaal, doordat de zijbanden, en speciaal de hogere modulatiefrequenties er
van, worden verzwakt. De afstemkromme van een onderkritisch gekoppeld stel
kringen is dus ook niet geschikt. De afstemkromme, welke verkregen wordt door
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de kringen kritisch te koppelen, zou al beter zijn, want behalve dat de spanning
over de tweede kring zo groot mogelijk is, is de kromme veel vlakker. De hogere
modulatiefrequenties worden evenwel toch nog verzwakt, en men kiest nu een
overkritische koppeling. Het ophalen van de hoge modulatiefrequenties heeft
echter tot gevolg, dat de lagere modulatiefrequenties, die zich dicht bij de draaggolffrequenties bevinden, worden verzwakt. Hoe breder men de band tracht te
maken, door de koppeling maar groter te maken, hoe dieper de ‘zak’ in de
buurt van de frequentie f0 (zie fig. 22). Gelukkig is het mogelijk gebleken zon
der te hoge kosten gekoppelde kringen te maken, die de gewenste breedte heb
ben (9 kHz) en toch de lage tonen niet te veel verzwakken.
De band nog breder maken is niet nodig, want zoals je weet zal de zender
toch niet meer dan 9 kHz uitzenden (modulatiefrequentie ten hoogste 4V2 kHz).
Deed hij dat wel, dan zou dat in strijd zijn met de internationale afspraken en
zou de zender te veel ‘ruimte’ in de aether innemen. En nu de lage tonen. Is
dat zo erg, dat deze door een stel gekoppelde kringen worden verzwakt? Zoals
jullie wel weet, zijn er veel ontvangtoestellen, die maar weinig lage tonen geven.
De muziek klinkt dan niet ‘warm’, niet ‘vol’. Dat is heus niet te wijten aan
de gekoppelde kringen! Veel meer moet dat gezocht worden in de luidspreker
en de laagfrequentversterker. Zeker is het waar, dat als de delen van het toestel
vóór de laagfrequentversterker geen lage tonen geven, uit de luidspreker ook
geen lage tonen kunnen komen. Maar voordat de grote fout, de laagfrequent
versterker en de luidspreker vooral, hersteld is, heeft het geen zin zich erg druk
te maken over een klein beetje verlies aan lage tonen, dat in het middenfrequentgedeelte van het toestel wordt geleden.
Wij zullen op de weergave van de luidspreker in een volgend hoofdstuk uit
voerig terugkomen.
Wanneer de gewenste bandbreedte groter wordt, wordt het moeilijker een
goede afstemkromme te krijgen. Dit is b.v. het geval, waar de modulatiefrequen
ties veel groter zijn, zoals wij later zullen zien. In dat geval worden wel ver
scheidene stellen gekoppelde kringen achter elkaar geschakeld. Dat geeft echter
aanleiding tot verliezen, die
door het toepassen van
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het koppelen van twee kringen. De eerste methode is die van fig. 21 en heet
indirect inductieve koppeling. Het woord indirect betekent, dat wanneer je de
koppeling verbreekt beide kringen afzonderlijk blijven bestaan.
In fig. 23a bestaat de koppeling uit de wederzijdse inductie tussen de twee
spoelen. Je kunt de koppeling eenvoudig verbreken door de spoelen van elkaar
te verwijderen, dan is er geen wederzijdse inductie meer. Aan de kringen zelf
heb je dan niets veranderd, zodat deze nog bestaan.
In fig. 23 b zie je de directe inductieve koppeling. Deze ontstaat doordat
beide spoelen van fig. 23 a zo dicht bij elkaar gebracht zijn, dat de koppeling
100% is geworden. Een koppeling van 100% voor de kringen is echter zeer
ongewenst, daar dat veel te groot is, en niet de gewenste afstemkromme op
levert. Daarom wordt iedere spoel van de kringen in twee delen gesplitst. Van
kring 1 is de spoel gesplitst in Li en Lu- Van kring 2 is de spoel gesplitst in L2
en Lk. De koppeling tussen beide spoeldelen Lk van de kringen is nu 100%
gemaakt. Dit gaat als volgt. Wanneer je de koppeling door wederzijdse inductie
wil vergroten, moet je er voor zorgen, dat de tweede spoel meer krachtlijnen
van het veld van de eerste spoel bevat. Dat doe je door ze dichter bij elkaar te
brengen. Eventueel kun je de spoelen boven op elkaar wikkelen. Zelfs dan is de
koppeling nog geen 100%, omdat er altijd wat krachtlijnen weglekken. Om
werkelijk 100% koppeling te krijgen is het nodig, dat beide spoelen één geheel
vormen, d.w.z. er moet maar één spoel zijn. Dat is nu de spoel Lk, die je in fig.
23 b ziet. Doordat Lk maar een deel is van de totale zelfinductie in beide krin
gen is de koppelfactor tussen de kringen maar enkele procenten. Deze koppelmethode noemt men de directe inductieve koppeling, omdat, wanneer je de
koppeling verbreekt, de kringen niet meer afzonderlijk blijven bestaan. Denk je
dat maar eens in. De koppeling verbreken, dat betekent in dit geval, dat je
verplicht bent de spoel Lk weg te nemen. Doe je dat, dan zie je geen twee
aparte kringen meer.
Bovenstaande inductieve koppelingen worden ook wel magnetische koppelin
gen genoemd, omdat de koppelingen in beide gevallen door een magnetisch
veld plaats vinden.
In fig. 23 c is de indirect capacitieve koppeling weergegeven. Verbreek de
koppeling maar, dan zie je, dat beide kringen afzonderlijk blijven bestaan. Ten
slotte is in fig. 23 d de directe capacitieve koppeling getekend.
Teneinde een nog betere afstemkromme te krijgen dan met één van de vier
bovengenoemde koppelmethoden mogelijk is, wordt vaak de gemengde koppe
ling toegepast. Dat is een combinatie van directe en indirecte capacitieve kop
peling.
Ook combinaties van magnetische en capacitieve koppelingen komen voor. De
theorie van de gekoppelde kringen is zeer lastig en wij kunnen hiervan geen
uitgebreide beschrijving geven. Voor een volledige bespreking er van zou veel
wiskundige kennis nodig zijn. Dat is echter niet nodig. Met het bovenstaande
begrijp je nu beter, wat de ingewikkelde schakelingen, die je in sommige ont
vangapparaten vindt, te betekenen hebben.
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4. Theorie der Radiobuizen
a. Werking en eigenschappen van de verschillende typen radiobuizen.
Een electronenbuis is een glazen ballon, waarin zich twee of meer geleiders
of electroden bevinden. Steeds bevindt zich in de buis een electrode, welke op
een negatieve potentiaal is aangesloten, de kathode, en die als leverancier van
de electronen fungeert.
Daar de electronen, die uit de kathode komen, zich zonder speciale voorzorgen
om de kathode ophopen, en dus een electronenwolk vormen, vindt men in een
buis ook steeds een tweede electrode, die op een positieve potentiaal is aangesloten, de anode. Immers de negatieve electronen zullen door de positief ge
laden anode aangetrokken worden, en zo ontstaat de electronenstroom, die nodig
is voor de werking van de buis.
Het produceren van electronen in de vrije ruimte van de buis noemt men
electronen-emissie (emissie = uitzending), en er zijn enige manieren bekend, om
electronen te emitteren. Deze zijn:
1. Thermionische emissie. Hierbij worden de electronen uitgezonden door
verhitting van de kathode. Deze soort emissie wordt het meest gebruikt. Wij
zullen deze soort dan ook verder apart bespreken.
2. Secundaire emissie. Hieronder verstaat men het verschijnsel, waarbij elec
tronen uit een oppervlak van een stof worden vrijgemaakt, wanneer dit opper
vlak door andere electronen wordt gebombardeerd. De electronen, die het op
pervlak bombarderen, noemt met primaire electronen. De electronen, die door
de primaire electronen worden vrijgemaakt, noemt men de secundaire electro
nen. Vaak is deze secundaire emissie ongewenst, en doet men al het mogelijke
hem tegen te gaan, daar de secundaire electronen dan storende bijverschijnselen
veroorzaken. Soms maakt men van de secundaire emissie juist gebruik in secundaire-emissiebuizen (voor versterking), in sommige fotocellen, en in een type
televisiecamerabuis. Van belang is de z.g. secundaire-emissie-factor. Dit is een
getal dat aangeeft, hoeveel electronen secundair worden vrijgemaakt door een
primair electron. Wanneer de secundaire emissiefactor dus 3 is, dan wil dat zeg
gen, dat er secundair 3 maal zoveel electronen zijn als primair. Indien secundaire
emissie juist het doel is, zal men een stof nemen met een hoge factor. Heeft men
last van de secundaire emissie, dan kiest men een stof met een zo laag moge
lijke factor. Is de factor V2, dan wil dat niet zeggen, dat een'primair electron 1/2
secundair electron vrijmaakt, want 1J2 electron bestaat niet. Een electron is on
deelbaar! Het wil alleen zeggen, dat voor het vrijmaken van een secundair elec
tron twee primaire nodig zijn.
3. Foto-electrische emissie. Hieronder verstaat men het verschijnsel, waarbij
electronen worden vrijgemaakt uit een oppervlak, dat door lichtstralen getroffen
wordt. Natuurlijk hebben niet alle stoffen deze eigenschap. In hoofdzaak zijn
het de alkalimetalen, die dit wel doen, en van die metalen is cesium het be
langrijkste. Foto-electrische emissie wordt toegepast in foto-electrische cellen
en in camera-buizen voor televisie.
4. Koude emissie. Wanneer in een glazen ballon twee electroden worden aan
gebracht, terwijl één daarvan aan een negatief en de andere aan een positief
potentiaal wordt aangesloten, dan is het mogelijk een electronenstroom van
kathode naar anode te krijgen, zonder de kathode te verhitten. Hierbij zijn dan
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zeer hoge potentialen nodig, die in de practijk moeilijkheden zouden geven. Wel
hebben de Amerikanen enkele typen buizen gemaakt, die bij een betrekkelijk
lage spanning koude emissie hebben, maar deze buizen hebben sommige bezwa
ren, terwijl ze alleen als gelijkrichtbuizen voor plaatspanningsapparaten kunnen
worden toegepast.
5. Radio-actieve emissie. Dit is het vrijmaken van electronen door z.g. radio
actieve stoffen (b.v. radium, uranium). Deze stoffen zenden doorlopend drie
soorten stralen uit, waarvan de ene positieve deeltjes blijkt te bevatten, de
tweede negatieve deeltjes (electronen) en de laatste soort is een heel andere nl.
een electromagnetische golf. Deze laatste heeft een zeer kleine golflengte en
kan zeer schadelijk zijn voor het menselijk lichaam. Op de juiste wijze toegepast
kan de straling echter ook genezend werken b.v. voor kankerpatiënten. Afgezien
dus van het gevaar, dat bestaat wanneer een gezond mens door deze stralen
wordt getroffen, is de toepassing van radio-actieve emissie in de radiotechniek
al onmogelijk door de hoge kosten van de radio-actieve stoffen.
De thermionische emissie is, zoals wij boven reeds zagen, de belangrijkste
soort voor de electronenbuizen. Zoals je wel zult weten zijn de deeltjes van een
stof voortdurend in beweging. In een geleider bevinden zich vele vrije electro
nen, en deze zijn ook doorlopend in beweging. De snelheid van de deeltjes
hangt af van de temperatuur van de stof en door deze te verhogen, dus door de
stof te verhitten, zal de snelheid der deeltjes groter worden. Verhoogt men de
temperatuur nu zodanig, dat de electronen snel genoeg bewegen, dan zal hun
arbeidsvermogen van beweging (V2 m.v2) groot genoeg zijn, om de oppervlakte
spanning van het materiaal te overwinnen. Electronen, welke dan de juiste
richting hebben, d.w.z. loodrecht of bijna loodrecht op het oppervlak, zullen dit
overschrijden, en het materiaal van de geleider verlaten.
De eenvoudigste vorm van een electronenbuis is de diode, die zoals de naam
aanduidt twee electroden heeft. Dat zijn dus de kathode en de anode. De be
langrijkste eigenschap van de diode is zijn vermogen om een wisselstroom gelijk
te richten. Er is alleen een electronenstroom mogelijk van kathode naar anode,
want alleen de kathode wordt verhit. Is dus op een goed ogenblik de kathode
positief t.o.v. de anode, dan zal er geen electronenstroom van anode naar kathode
bestaan, daar de anode koud is, en er van koude emissie bij de betrekkelijk lage
spanningen geen sprake is.
Je moet steeds goed onthouden, dat de electronenstroom gaat van — naar +,
maar dat ‘de stroom’ gaat van + naar —. In de buis gaat de stroom dus van
anode naar kathode. Inderdaad gaat ook een stroom van deeltjes in deze rich
ting, al is deze veel geringer dan de electronenstroom in de andere richting.
Deze deeltjes zijn dus positieve deeltjes, z.g. positieve ionen. Deze kunnen soms
nadelig zijn voor de kathode, daar de logge ionen bij het bombarderen van de
kathode het oppervlak beschadigen, waardoor de electronenemissie kleiner
wordt en de buis dus niet meer zoveel kan doen.
Dat er een electronenstroom door een diode vloeit, werd het eerst door Edison
ontdekt. Het verschijnsel wordt dan ook Edison-effect genoemd. Edison plaatste
in een glazen ballon, waarin zich een gloeidraad bevond (gloeilamp dus), een
metalen electrode en verbond deze zonder meer via een gevoelige stroommeter
(galvanometer) met de kathode. De schakeling ziet er dus uit als in fig. 24.
De meter toonde aan, dat er een kleine electronenstroom vloeide door de
buis en de richting van de stroom wees er op, dat de electronen in de buis van
de gloeidraad naar de anode gingen. Verder bleek het, dat de grootte van de elec44

tronenstroom, en dus ook de grootte van de electrische stroom door de buis aanmerkelijk toenam, wanneer de anode positief werd gemaakt t.o.v. de gloeidraad.
De schakeling ziet er dan uit als in fig. 25.
Van belang is bij een diode de Ia-Vakarakteristiek, een grafiek, die het verband
aangeeft tussen de anodestroom en de
anodespanning. Deze grafiek blijkt geen
rechte lijn te zijn, maar heeft twee boch
ten (Fig. 26). De onderste bocht, dus bij
het punt P, wordt veroorzaakt door het
verschijnsel van de ruimtelading. Dit is
alleen zo bij lage anodespanningen. De
electronen, die de kathode verlaten heb
Fig. 24.
Fig. 25.
ben, hopen zich om die kathode op en Edison-effect.
De anodestroom
vormen daar een electronenwolk. Deze De meter wijst
is nu veel groter,
doordat de anode
wolk heeft dus een negatieve lading, die stroom aan, al
is de anode
een positieve
ruimtelading wordt genoemd. Geeft men spanning
t.o.v.
spanning heeft
nu aan de anode een positieve spanning, de kathode nul.
t.o.v. de kathode.
dan zal een electrisch veld ontstaan tussen
de anode en de ruimteladingswolk. Daar
deze wolk negatief is t.o.v. de kathode (die een potentiaal nul heeft), zullen
de krachtlijnen van het electrisch veld niet tot aan de kathode kunnen door
dringen.
De toestand is dan zoals in fig. 27 aangegeven. Nu zul je begrijpen, dat de
electronen alleen naar de anode gaan, wanneer zij zich in een electrisch veld
bevinden. Immers een electrisch veld is een ruimte, waarbinnen
een lading een kracht ondervindt. Alleen de electronen van de
bovenste lagen van de wolk zullen dus naar de anode worden
getrokken.
Nu zul je je afvragen, hoe het dan mogelijk was, dat Edison
een stroom kreeg, zonder dat de anode t.o.v. de kathode positief
was. Dat is mogelijk, doordat de electronen, die het oppervlak
van de kathode met een behoorlijke snelheid verlaten, uit zich
zelf op de anode terechtkomen,
zonder dat na het verlaten van de
kathode nog een extra kracht nodig
Fig. 27.
is. In dat geval zijn er natuurlijk
Bij lage anode
ook veel electronen, die op het glas
spanning drin
van de buis terechtkomen. Zodra
gen de kracht
nu de anode wel positief t.o.v. de
lijnen van de
anode niet tot
de kathode wordt gemaakt, zullen
aan de kathode
ten eerste electronen, die niet ge
door, ten ge
noeg snelheid hadden, om uit zich
volge van de
Fig. 26. De Ia-Va-kazelf de anode te bereiken, een
negatieve la
rakteristiek van de diode
ding van de
extra kracht in het electrisch veld
met zijn twee bochten.
electronenwolk.
ondervinden, en op die manier
toch nog de anode bereiken. Ten
tweede zullen electronen, die niet de juiste richting hebben, en op de glaswand
afgaan, door het electrisch veld een extra kracht ondervinden, die de richting
van hun beweging verandert, en wel naar de anode toe. Dat is dan ook de ver-
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klaring, waarom bij een positieve anode de stroom zoveel groter is dan bij een
anode met nulpotentiaal.
Zitten we in het punt P van de grafiek, dan put de anode voor het bereiken
van zijn electronenstroom dus alleen uit de bovenste lagen van de electronenwolk. Nu verhoogt men de spanning van de anode. De sterkte van het veld
wordt dus ook verhoogd, en dus ook de kracht, die de electronen uit de bovenste
lagen van de wolk ondervinden. De electronen gaan dus sneller naar de anode,
en het aantal electronen per seconde, dat op de anode terechtkomt, is groter.
Dat betekent weer, dat de lading die per seconde de anode bereikte, groter is
en dus per definitie ook de stroomsterkte groter is. Er is echter nog iets belang
rijks. Bij het verhogen van de anodespanning werd het veld sterker. Dat wil
dus zeggen, dat de krachtlijnen verder in de negatieve wolk konden doordrin
gen. Hierdoor komen ook electronen, welke zich in diepere lagen van de wolk
bevinden, onder invloed van het electrisch veld. Men kan zeggen, dat de anode
nu uit een grotere voorraad electronen kan putten dan eerst het geval was. Dit
geeft eveneens een verhoging van het aantal electronen, dat per seconde de
anode bereikt, en dus een verhoging van de anodestroom. Zo gaat dat steeds
verder bij verhogen van de anodespanning. Ten slotte echter zijn de kracht
lijnen van het electrisch veld door de gehele ruimteladingswolk heengedrongen
en bereiken ze de kathode. Op dat ogenblik worden alle electronen, die door
de kathode zijn geëmitteerd, direct naar de anode weggezogen. Er is geen
electronenwolk meer, dus ook geen ruimtelading. Even voor die tijd was het
aantal electronen, waar de anode meer uit kon putten, kleiner en werd het hoe
langer hoe kleiner. Daarom neemt de anodestroom minder snel toe bij verhogen
van de anodespanning dan eerst het geval was, en ontstaat de tweede bocht in
de grafiek. Is het zover gekomen, dan het electrisch veld tot aan de kathode
reikt, dan zullen dus alle geëmitteerde electronen direct naar de anode gezogen
worden. Een verder verhogen van de anodespanning geeft geen verhogen van
de anodestroom, want er zijn per seconde eenvoudig niet meer electronen dan
de kathode levert. We zeggen, dat de buis verzadigd is. De grafiek loopt dan
verder horizontaal door.
Dus: de onderste bocht wordt veroorzaakt door het ruimteladingseffeet en
de bovenste bocht door de verzadiging.
De toepassingen van de diode zullen wij in de volgende hoofdstukken leren
kennen.
Zoals je wel zult weten, onderscheidt men direct en indirect verhitte katho
den. De eerste bestaan uit een gloeidraad, die tevens kathode is. Als materiaal
neemt men een stof, die gemakkelijk tot draden te trekken is, meestal wolfram.
De stof moet nl. ook een behoorlijke emissie hebben. De temperatuur van direct
verhitte kathoden is betrekkelijk hoog. Het voordeel van een direct verhitte
kathode is, dat de gloeistroomenergie, dus het aantal watts, dat nodig is om de
gloeidraad te verhitten, klein is. Het nadeel is, dat de gloeidraden niet met
wisselstroom kunnen worden gevoed, daar de temperatuur van de gloeidraad
dan niet constant is, en met een frequentie, die tweemaal die van de wissel
stroom is, verandert. Dus bij voeding van de gloeidraad met 50 Hz wisselstroom
zal de temperatuur 100 maal per seconde op en neer gaan. De electronenemissie neemt dus ook 100 maal per seconde toe en af. Dit zal een bromtoon
veroorzaken van 100 Hz, die zonder bijzondere maatregelen niet te vermijden is.
Direct verhitte kathoden worden dan ook alleen toegepast bij batterijontvangers en in sommige gevallen ook voor energieversterkerbuizen.
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De indirect verhitte kathode bestaat uit een aluminiumbuisje. Aan de buiten
zijde van de buis is een laag emitterende stof aangebracht. Men kiest een stof,
die bij een lage temperatuur reeds een behoorlijke hoeveelheid electronen kan
emitteren. Voor een goede werking van de buis kan de temperatuur van de
kathode laag blijven, waardoor de levensduur groter wordt.
Aan de binnenzijde van het buisje is een geïsoleerde laag aangebracht, en
binnen deze de gloeidraad. De gloeidraad dient dus hier niet als kathode, maar
alleen om de kathode te verhitten. De gloeidraad wordt meestal gespiraliseerd
in de kathode gemonteerd.
Het voordeel van de indirect verhitte kathode is, dat men de gloeidraadvoeding met wisselstroom kan maken, doordat de eigenlijke kathode zijn tempera
tuur bij het wisselen van de stroomrichting voldoende behoudt. Het nadeel van
de indirect verhitte kathode is, dat de gloeidraadvoeding meer energie vereist.
Dat speelt bij een apparaat, dat uit het lichtnet wordt gevoed, natuurlijk niet
zo’n belangrijke rol.
De diode, welke wij zo even besproken hebben, kan dus gebruikt worden
voor het gelijkrichten van wisselstromen. Niet voor het versterken of opwekken
van signalen. Dit werd pas mogelijk, toen in 1907 door Lee de Forest tussen
kathode en anode een derde electrode werd geplaatst, die men rooster noemt.
Het rooster moet zo gemaakt zijn, dat de electronen op hun weg van kathode
naar anode zo weinig mogelijk hinder ondervinden van het rooster. Daarom
wordt het in de vorm van een spiraal gemaakt, welke om de kathode wordt
gewikkeld. Heeft men een rooster tussen kathode en anode, dan ontstaat een
buis met drie electroden, triode genaamd. In het algemeen heeft een buis dus
steeds een aantal roosters, dat 2 minder is dan het aantal electroden, omdat er
altijd ten minste een kathode en een anode is. Een octode b.v. is een buis met
acht electroden. Dus heeft de buis 8 — 2 = 6 roosters. Wij zullen de meerroosterbuizen later bespreken, en eerst de triode nader bekijken.
De triode heeft tussen de kathode en het rooster twee velden. Het ene veld
ontstaat door de spanning tussen anode en kathode (net als bij de diode). Het
tweede veld ontstaat ten gevolge van de spanning tussen rooster en kathode.
Wanneer het laatste veld tegengesteld gericht is aan het anodeveld, zal een
resulterend veld ontstaan, dat een sterkte heeft, gelijk aan het verschil der
sterkten van de twee oorspronkelijke velden. Met andere woorden: is het dus
mogelijk het electrisch veld tussen rooster en kathode, dat ontstaan is door de
anodespanning in sterkte te regelen door de spanning aan het rooster te regelen.
Maar een veel kleinere spanning op het rooster is voldoende om een bepaalde
veldsterkte te krijgen, doordat de afstand tussen het rooster en de kathode
zoveel kleiner is dan de afstand tussen anode en kathode. De veldsterkte van
een electrisch veld tussen twee electroden, welke een zekere afstand hebben,
is nl. omgekeerd evenredig met die afstand. Maak je de afstand 2 maal zo klein,
dan wordt de veldsterkte bij een zelfde spanningsverschil 2 maal zo groot. Daar
de anodestroom afhankelijk is van het aantal electronen, dat uit de buurt van
de kathode naar de anode wordt gestuurd, is het dus mogelijk de anodestroom
te regelen, door de veldsterkte groter en kleiner te maken, dus door de spanning
aan het rooster te variëren. En wel zijn kleinere variaties voldoende dan met
spanningsvariaties aan de anode nodig zouden zijn. Hierop berust de verster
kende werking van een buis met een rooster. Sluit men nl. op het rooster een
wisselspanning aan, dan zal in de buis een wissel-electronen-stroom ontstaan.
In de anodeleiding ontstaat dan een wisselstroom. Neemt men in de anodelei47

FOTOBLAD 3
1. Zendmasten van de Nederlandse Wereldomroep op de korte golf. De zendmas
ten die een hoogte van 75 meter hebben, kunnen op rails draaien, waardoor de
zendantenne kan worden gericht op het werelddeel, dat men wil bereiken.
Tegenwoordig worden deze antennes niet meer gebruikt, maar inplaats daarvan
vaststaande ruit-antennes, die bij Lopik staan opgesteld.
2. Radarantenne. Het bovenste deel van de antenne is de eigenlijke reflector, die
met de antenne doorlopend draait. De hoogte van de antennemast is goed te
zien, als je deze vergelijkt met de afmetingen van het huisje, dat er achter te zien
is. Naast deze antenne is meestal een kleinere mast, eveneens voorzien van een
draaiende reflector met antenne. De hoge antenne kan n.1. geen vliegtuigen
waarnemen, die laagvliegend de kust naderen.
3. Voorbeeld van een gerichte antenne (z.g.n. beam-antenne) met vaste richting.
Slechts enkele draden, die op de foto te zien zijn, zijn de eigenlijke antenne, de
andere vormen de reflector, waardoor gezorgd wordt, dat geen energie naar
achteren wordt uitgestraald, zodat zoveel mogelijk energie in de juiste richting
wordt uitgezonden.
4. Voet van een grote zendmast. Hier vormt de zendmast zelf de antenne, en dient
dus niet voor het ophangen van draden. De mast wordt daarom zelfstraler ge
noemd. Draden dienen natuurlijk wel voor het in stand houden van de mast.
Daar de mast electrisch van de grond moet zijn geïsoleerd, is hij op een half
kegelvormige isolator gemonteerd. Van het materiaal van deze isolator wordt
verlangd, dat het goede isolerende eigenschappen heeft voor HF spanningen,
terwijl ook de mechanische eigenschappen zo moeten zijn, dat het gewicht van
de mast kan worden gedragen. Deze mast heeft ongeveer 200 meter hoogte,
terwijl het drukgewicht op de isolator niet minder dan 200 ton bedraagt.
5. Antennemast van Alexandra Palace, het televisiestation van de B.B.C. Op de
mast zijn duidelijk de verschillende dipool-antennes te onderscheiden, die voor
beeldzender en geluidzender worden gebruikt. Alexandra Palace is uitgezocht,
omdat het gebouw op een heuvel staat, dus zo hoog mogelijk. De hoge antenne
mast plaatst de antennes nog hoger.
6. Radar scanning antenne, waarvan de afmetingen duidelijk worden, als je de man
op het trapje ziet. De eigenlijke antenne is hier een dipool, die in het brandpunt
van de reflector is geplaatst. De reflector krijgt bij deze korte golven een beetje
de vorm van een lichtreflector. Vergeleken bij lichtgolven is hier de golflengte
evenwel nog betrekkelijk groot, waardoor de reflector niet geheel gevuld be
hoeft te zijn.
7. Radar dipool-antenne aan een Beaufort vliegtuig. Hier is duidelijk te zien, hoe
de antenne bestaat uit 4 dipolen, waarvan één de eigenlijke antenne is, terwijl
de andere reflectors en directors zijn. Deze antenne heeft één reflector (achter
ste dipool) en twee directors (voorste twee dipolen).
8. Radar antennes bij een zoeklicht van het luchtafweergeschut. Zend- en ontvangantennes hebben nagenoeg dezelfde vorm en afmetingen. Het aantal directoren
(dipool-antennes, die zich vóór de eigenlijke antenne bevinden) is hier veel*groter. Een dergelijk antenne-systeem staat bekend onder de naam Yagi-antenne.
Het zoeklicht gaat pas aan, als met radar het geheel zo goed mogelijk op het
vijandelijk vliegtuig is gericht.
9. Radar antennes aan boord van de ‘Queen Elisabeth’. De achterste antenne is
een parabolische reflector in welks brandpunt zich een uiterst kleine dipool be
vindt. De reflector met dipool draait doorlopend rond, en tast daarbij in alle
richtingen de omgeving af om een botsing van het schip te voorkomen.
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FOTOBLAD 4
1. Combinatie van zender en ontvanger voor de luchtvaart. Let op de speciale

2.

3.

4.

5.

6.

meerpolige stekers en contrastekers, welke dienen om de apparatuur met de rest
aan te sluiten, na het plaatsen in het vliegtuig.
(N.S.F. Philips Telecommunicatie).
De plaats van de telegrafist aan boord van een skymaster (C-54). Op de achter
grond, tegen de zijwand van het vliegtuig, ziet men de grote kast, de zender
voor lange afstandverkeer. Rechts op deze zender: de knoppen voor antenneaanpassing (variometer, verlengspoel, verkortingscondensator en antennestroommeter). Het onderste paneel van de zender bevat de kringen; het hele paneel kan
worden uitgetrokken, waarna een ander paneel voor een andere band kan wor
den ingeschoven. De zender is zowel voor telefonie als voor telegrafie geschikt.
Links van de zender is een kastje voor het uitlaten van de sleepantenne. Zodra
deze uitgaat, gaat een lampje branden, zodat direct bij het landen opvalt, dat
de antenne nog uitstaat. Het lampje gaat pas uit, als de antenne wordt ingetrok
ken. Met een telwerk kan worden gecontroleerd hoeveel lengte van de antenne
is uitgelaten. Met de knop aan de microfoon wordt de zender al of niet inge
schakeld. Boven de tafel, die opklapbaar is, de ontvanger.
Een blik in de z.g.n. testkooi, dat is een kamer of deel van een kamer, die af
geschermd is, zodat geen last wordt ondervonden van vreemde velden. Een kooi
van Faraday dus! De twee spoelen aan de wand zijn afgeschermde peilramen,
voor de controle van automatische en met de hand bediende peilontvangers.
Een ander voorbeeld van een N.S.F.-Philips Telecommunicatie zend-ontvangcombinatie voor de luchtvaart.
De plaats van de telegrafist aan boord van een skymaster (DC-4). Geheel boven
is een instrumentenpaneel te zien. Daaronder is de kiesdoos geplaatst voor het
interfoonsysteem. Dat is het telefoonsysteem, waarmede de verschillende leden
der bemanning met elkaar kunnen spreken. Daaronder ziet men nog de ontvanger.
De plaats van de telegrafist aan boord van een constellation.
Boven de tafel is rechts de ontvanger te zien voor de telegrafist. Links een
kleine ontvanger, die hoofdzakelijk voor de piloot wordt gebruikt. Daarboven
ziet men een zender. Geheel boven rechts een afleesschaal voor de peilers.
Rechts van de zitplaats van de telegrafist is het bedieningspaneel voor het op
afstand bedienen van de drie zenders. Daaronder weer een kastje voor het in
terfoonsysteem. Met behulp hiervan kunnen de leden van de bemanning ook
elke willekeurige ontvanger afluisteren.
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ding een weerstand op, dan kan aan die weerstand gemakkelijk een wisselspan
ning worden afgenomen, die dezelfde frequentie heeft als de wisselstroom, en
bovendien evenredig in amplitude is met de amplitude van de wisselstroom.
Immers met de wet van Ohm is Ek = I„ Ra, waarin Ek de spanningsval is aan
de anodeweerstand, Ia de anodestroom en Ra de anodeweerstand.
Omdat de anodestroom van de electronenbuis gestuurd wordt door de span
ning aan het rooster, noemt men dat rooster stuurrooster (ter onderscheiding
van eventuele andere roosters) en de roosterspanning de stuurspanning.
Behalve de Ia-Va-karakteristiek van de triode, die er ongeveer uitziet als die
van de diode (dus ook met beide bochten er in), is van belang de Ia-Vgkarakteristiek. Dit is dus een grafiek, die het verband aangeeft tussen de anode
stroom Ia en de stuurroosterspanning Vg. Met de schakeling van fig. 28 is het
mogelijk de grafiek op te nemen. Men krijgt
dan een lijn, zoals in fig. 29 is getekend. Deze
lijn heeft eveneens twee bochten. De oorzaak
van de bochten is dezelfde als bij de grafiek
van de diode. Er is in principe immers niets
veranderd. Nog steeds regelen wij de electronenstroom, door het veld in de buurt van de
kathode in sterkte te regelen. Alleen doen wij
het nu niet meer met de anodespanning, maar Fig. 28. Schakeling voor het
met de roosterspanning. Zowel ruimtelading als
opnemen van de IaVg-karakteristiek.
verzadiging is dus van invloed en daardoor
ontstaan beide bochten. Wanneer Vg positief
is, d.w.z. wanneer wij ons op de grafiek rechts van de Ia-as bevinden, zal op
het rooster een hoeveelheid electronen terechtkomen. Immers de electronen zien
het rooster als een tweede ‘anode’. Het gevolg is dan, dat in de roosterkring
een electronenstroom vloeit, die men roosterstroom noemt. Roosterstroom nu
moet vermeden worden, daar o.a. vervorming van het te versterken signaal kan
ontstaan. In hoogfrequentversterkertrappen kan roosterstroom onaangenaam
zijn, doordat een stroom door de roosterkring een belasting van deze kring
geeft, waardoor demping van de kring ontstaat. Demping van een kring be
tekent vermindering van de kwaliteit met alle gevolgen van dien.
Maar ook als Vg = 0 zal er een roosterstroom
ontstaan, wat je wel niet zo vreemd zult vin
den, als je bedenkt, dat de diode ook een
anodestroom had, wanneer de anodespanning
nul was. Het is dus niet genoeg de electronen
niet aan te trekken door de roosterspanning niet
positief te maken, maar men moet zelfs de
electronen ietwat van de roosterdraad afstoten,
door het rooster enigszins negatief te maken.
Bij de meeste buizen zal bij een roosterspan
ning van —1,3 V de roosterstroom ophouden,
zodat je bij een versterkerbuis moet zorgen, dat
je niet boven de grens van —1,3 V komt.
>v9
-v«
In fig. 29 blijkt verder, dat als je de rooster
spanning
meer negatief maakt de anodestroom
Fig. 29. Vorm van de Ia-Vgdaalt. Dat spreekt vanzelf, want je verzwakt
karakteristiek van een
triode.
het oorspronkelijke veld van de anode. Maar al
<■
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spoedig bereik je een punt, waarbij de anodestroom nul wordt. Men noemt dit
punt het afknijppunt van de buis. Op dat ogenblik is de roosterspanning zo
groot, dat het roosterveld het anodeveld tussen rooster en kathode opheft. Zo
ligt het afknijppunt van een EBC 3 bij —10 V roosterspanning, wanneer de
anodespanning Va = 250 V. 10 volt aan het rooster is dus voldoende om het
veld van de anode, waar 250 V voor nodig
is, op te heffen!
Als je het voorgaande goed hebt ingezien,
zal wat nu komt ook wel duidelijk zijn. Stel,
dat we het rooster een bepaalde spanning
geven, en de anode b.v. 200 V. Dan kunnen
we de anodestroom Ia meten. In fig. 30 is
dit aangegeven. We zitten in het punt P van
de karakteristiek, die met 200 V is aange
geven. Nu laten we de roosterspanning con
stant, maar we verhogen de anodespanning.
Dan zal natuurlijk de anodestroom toéne- Fig. 30. Ligging van de statische
men. Immers het roosterveld laat je nu wel
karakteristieken met Va
constant, maar het anodeveld ga je sterker
als parameter.
maken, zodat het resultaat (het resterend
veld tussen rooster en kathode) ook groter wordt. In de grafiek betekent een
constante Vg, dat je op een verticale lijn blijft, die door het punt Vg gaat. De
nieuwe anodestroom is aangegeven door het punt Q, dat zich op een andere
karakteristiek bevindt. Dat is de karakteristiek, waarbij staat Va = 250 V. Houd
je nu Va constant 250 V, dan kun je weer een Ia-Vg-karakteristiek tekenen,
waarbij alle anodestromen groter zijn dan bij Va = 200 V het geval is. D.w.z.
dat de nieuwe karakteristiek hoger ligt dan die, waarvoor Va = 200 V. Zo zou
je natuurlijk ook karakteristieken kunnen tekenen voor Va = 150 V en Va =
100 V. Er ontstaat dan een hele bundel karakteristieken.
Dat het verband tussen Ia en Vg niet door één karakteristiek kan worden
weergegeven, maar alleen door een hele bundel is een gevolg van het feit, dat
de anodestroom bij een triode gevarieerd kan worden door de anodespanning,
de roosterspanning of beide. Wanneer een veranderlijke grootheid (Ia) niet meer
afhankelijk is van één andere veranderlijke maar van twee (Va en Vg), dan kan
het verband tussen de grootheden niet meer door een lijn worden weergegeven.
Om een continu verband te geven, zou men van een vlak gebruik moeten
maken. Er zou dan een z.g. ruimtegrafiek ontstaan, dat is een vlak waarvan elk
punt bepaald wordt door drie coördinaten, in plaats van twee, zoals in een gra
fiek in het platte vlak het geval is. Men zou dan langs de drie assen van het
assenstelsel (x, y en z-as) de drie grootheden Ia, Va en Vg uit moeten zetten. Je
zult direct begrijpen, dat een grafiek maken in de ruimte een lastig en tijd
rovend werk is. Men werkt liever in het platte vlak, zodat men de grafieken op
papier kan tekenen. Daarom gaat men als volgt te werk. Een der grootheden
Va of Vg wordt constant genomen, terwijl een grafiek wordt gemaakt van de
andere twee grootheden. Om nu toch een overzicht te krijgen van de verande
ring tengevolge van de grootheid, die men constant heeft gelaten, geeft men die
verschillende constante waarden, waardoor natuurlijk evenveel verschillende
grafieken ontstaan: de grafiekenbundel. De grootheid, die men constant hééft
gelaten, noemt men de parameter. In fig. 30 is dus een bundel Ia-Vg-karakteristieken getekend, met Va als parameter. Van groot belang is ook de bundel
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karakteristieken van de buis, die het continue verband aangeeft tussen Ia en Va
met Vg als parameter. Een dergelijke bundel voor een triode is getekend in fig.
31. Wij zullen later zien, dat in deze grafiekenbundel veel omtrent de eigen
schappen van de buis kan worden afgelezen.
De triode heeft een belangrijk bezwaar.
Tussen de anode en het stuurrooster bestaat
een zekere capaciteit. Immers wij hebben
twee electroden, gescheiden door een isolatie.
Het bezwaar hiervan is, dat nu de anodekring
(dat is een eventuele kring, welke in de
anodeleiding is opgenomen) gekoppeld is met
de roosterkring. De koppeling komt tot stand
v, door middel van de anode-rooster-capaciteit,
Fig. 31. Ia-Va-karakteristieken die meestal aangeduid wordt met symbool Cag
(a voor anode en g voor rooster).
van een triode.

t

De vraag is nu, hoe men de anode-roostercapaciteit kan verminderen, hetgeen
in elk geval voor hoogfrequentversterkerbuizen nodig zal zijn. De capaciteit tus
sen twee geleiders kan men in de regel opheffen, door tussen de geleiders een
nieuwe geleider te plaatsen, welke op een constante potentiaal is aangesloten.
Het electrisch veld tussen de twee oorspronkelijke geleiders wordt hierdoor op
geheven, waardoor ook de capaciteit verdwijnt. Men heeft dan ook tussen anode
en stuurrooster van de triode een tweede rooster aangebracht, dat niet op een
nulpotentiaal kan worden aangesloten, daar dan de electronen op hun weg van
kathode naar anode zouden worden afgeremd, maar op een constante positieve
potentiaal. Daar de werking van dit extra rooster is een afscherming te vormen
tussen anode en stuurrooster, noemt men het nieuwe rooster schermrooster. Er
is dan een buis ontstaan met 2 roosters, of 4 electroden, de tetrode genaamd.
Bedenk dus goed: De tetrode ontstond uit
de triode, doordat het nodig was de anode- i.
stuurroostercapaciteit te verminderen. Inder
daad heeft een tetrode een Cag, die veel
kleiner is dan die van de triode, en die ver
schillende storingen opheft, die zeker met
een triode zouden optreden. De tetrode ech
ter heeft een groot bezwaar, dat oorzaak is,
dat deze soort buis niet zo verbreid is.
©•
In fig. 32 is een Ia-Va-karakteristiek van
•v.
een tetrode getekend. Duidelijk is te zien,
Fig. 32. Ia-Va-karakteristiek van
dat deze een eigenaardige knik vertoont, die
een tetrode met de
eigenaardige kromming.
ook te verklaren is. Zolang de anodespanning Va niet te groot is (dat is links van het
punt F), zal de anodestroom Ia op normale wijze toenemen met toenemende
anodespanning Va. Wanneer echter Va groter wordt dan P', zal de snelheid der
electronen bij het bereiken van de anode zo groot zijn, dat zij secundaire elec
tronen uit de anode vrijmaken. Deze secundaire electronen verlaten dus de
anode (met een zekere snelheid) en begeven zich naar het schermrooster. Dat
komt omdat de anode op dat ogenblik nog een lagere spanning heeft dan het
schermrooster, zodat het veld tussen anode en schermrooster zodanig is gericht,
dat de electronen, die er zich tussen bevinden, naar het schermrooster gaan. Het
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schermrooster vangt ze dan op en de stroom van secundaire electronen verdwijnt
in de schermroosterleiding. Let nu goed op: wij bevinden ons op de grafiek iets
rechts van het punt P en de anodespanning is iets hoger dan P'. Verhogen we
nu de anodespanning, dan verhogen we de snelheid, waarmee de primaire elec
tronen de anode bereiken. Hun arbeidsvermogen van beweging wordt dus gro
ter en ze maken meer secundaire electronen vrij. Al verhogen we dus de waarde
van Va, de waarde van Ia daalt, want al neemt de primaire electronenstroom
toe, de secundaire in de andere richting neemt ook toe, en wel sneller. Dit gaat
zo door, totdat we op de grafiek het punt Q hebben bereikt, dat overeenkomt
met een anodespanning van Q'. Van dat ogenblik af, wordt de anodestroom
sterker bij toenemende anodespanning. Waardoor is dat zo? Wel dat komt een
voudig, doordat de anodespanning nu niet zoveel lager meer is dan de schermroosterspanning; ja, spoedig wordt zelfs het ogenblik bereikt, dat de anode
spanning groter is dan de schermroosterspanning. Er worden dan wel degelijk
secundaire electronen vrijgemaakt, maar deze keren, na de anode te hebben
verlaten, netjes weer terug naar de anode, doordat het electrisch veld tussen
anode en schermrooster nu omgekeerd is van richting. Hoewel dus secundaire
electronen worden vrijgemaakt, komen toch alle electronen op de anode, dus ook
in de anodeleiding terecht, en is de anodestroom gelijk aan de primaire electro
nenstroom.
Rest nog de vraag, waarom links van het punt P alles normaal verloopt. Dat
is eenvoudig, omdat de anodespanning daar te laag is om secundaire emissie te
geven. De snelheid der primaire electronen is te klein om secundaire electronen
vrij te maken.
Het bovengenoemd bezwaar van de tetrode is ondervangen door tussen
schermrooster en anode nog een rooster te plaatsen, waardoor de vijf-electrodenbuis of penthode ontstond, die zeer veel wordt toegepast. De werking van dit
derde rooster is als volgt. Het rooster wordt op kathodepotentiaal aangesloten,
en heel vaak is het inwendige in de buis al met de kathode verbonden, zodat je
er als gebruiker van de buis niets mee te maken hebt. Op het ogenblik, dat er
secundaire electronen beginnen vrij te komen (dat is dus in fig. 32 in de buurt
van het punt P) komen deze tussen anode en derde rooster. Daar dit laatste op
nulpotentiaal is aangesloten, zal de anodespanning, al is zij nog zo laag, toch
altijd positief zijn t.o.v. het rooster. Het electrisch veld is dus zo gericht, dat
een electron, dat daar terechtkomt, naar de anode gaat. Door het derde rooster
wordt dus een secundair electron geremd, zodat het derde rooster vaak remrooster wordt genoemd. Maar het derde rooster doet meer dan remmen. Het
stuurt het secundaire electron terug naar de anode, het keert het electron van
richting. De naam keerrooster is dan ook wel de beste naam voor het derde
rooster, en die naam wordt dan ook vaak gebruikt. Beslist verkeerd is de naam
‘vangroos ter’, die heel vaak ten onrechte gebruikt wordt. Het derde rooster
vangt nl. in ’t geheel geen electronen. Er is geen reden, dat een electron, dat
steeds het hoogste potentiaal opzoekt, op het keerrooster zou afgaan, waar
direct in de buurt de anode en het schermrooster geplaatst zijn, die beide be
trekkelijk hoge spanningen voeren. De beste naam is dus keerrooster.
Een karakteristieken-bundel van de penthode is getekend in fig. 33 en die
moet je maar eens vergelijken met de bundel van fig. 31. Aan de Ia-Va-karakteristiekenbundel kun je dus direct herkennen of je te maken hebt met een pen
thode of een triode. Het kenmerkende van een penthode is dat de anodestroom
practisch constant blijft, al verander je de anodespanning. Dit is in fig. 33 te
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zien, aan het practisch horizontaal lopen van de grafieken. Tenminste bij anodespanningen boven een zekere waarde.
Behalve bovengenoemde hoofdtypen electronenbuizen zijn nog buizen gemaakt, die voor speciale doeleinden dienen, en die wij aldaar apart zullen be
spreken. Zo zijn er 6-, 7- en 8electroden-buizen, die respectieve
lijk worden genoemd hexoden,
^’° heptoden en octoden. Ten slotte
zijn er natuurlijk de samengestel
de buizen, d.w.z. de buizen, die
in één glasballon eigenlijk meer
dan één buis bevatten. De reeds
eerder genoemde EBC 3 is een
duodiode-triode, hetgeen zeggen
.-4
wil, dat er, behalve een triode
ook twee dioden in aanwezig zijn.
Zo zijn er ook dubbeltrioden,
dubbelpenthoden, triode-hexoden
en dubbel-dioden.
V»
Het overzichtje op pag 55 geeft
Fig. 33. Ia-Va-karakteristiekenbundel van een
penthode. Deze lopen bijna horizon je van elke buissoort een Euro
taal en zijn recht boven een zekere pees voorbeeld en een Ameri
anodespanning.
kaans voorbeeld. Je moet probe
ren een Europees en een Ameri
kaans buizenboekje te krijgen, dan kun je de gegevens van de verschillende
buizen nagaan, waar veel uit te leren valt. Het beste is een boekje, waarin ook
karakteristiekenbundels voorkomen, maar die zijn niet zo makkelijk te krijgen.
Van groot nut kan het ook zijn, als je eens zelf enige karakteristieken van een
willekeurige buis opneemt. Daar zijn dan meestal een paar meters voor nodig,
maar eventueel kan ook met één gecombineerde meter volstaan worden, die je
dan met behulp van een omschakelaartj’e telkens als spannings-, respectievelijk
stroommeter schakelt.
Ter vergemakkelijking is in
fig. 34 een schakeling opgeno
men voor het meten van de Ia2004250»
Vg-karakteristiek van een pen- 0420V
thode. Met potentiometer Pi
+
stel je Va in op een bepaalde
waarde (meet die waarde met
een voltmeter!). Stel nu poten Fig. 34. Schakeling voor het opmeten van karak
tiometer P2 in op een gemak
teristieken van penthoden.
kelijk afleesbare waarde van
Vg, en lees eenvoudig af welke waarde van Ia je vindt. De verschillende waar
nemingen zet je in een tabel op een stukje papier. Zo heb je dus een tabel, die
de verschillende waarden geeft voor Vg = -1, -2, -3, enz. volt. Dit is dan b.v.
bij Va = 100 V. Vervolgens maak je een dergelijke tabel bij Va = 125 V. En zo
ga je verder voor Va = 150, 175, 200 V enz.
Daarna ga je de gegevens van de tabel afzetten op een stuk mm papier,
waarop je van tevoren twee assen hebt getekend. Denk daarbij om het kiezen
van een juiste schaal, zodat de tekening op het blad papier kan komen! Zo kun
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je b.v. op de horizontale as 1 cm = 1 V nemen. Maar verticaal neem je niet 1
cm = 1 mA als het een eindbuis is, want die trekt misschien wel 60 of 70 mA,
en zou je papier dus 60 a 70 cm hoog moeten zijn! Heb je echter een buis, die
normaal 4 of 5 mA trekt, dan is 1 cm = 1 mA misschien wel geschikt, of 1 cm
= 72 mA (dus 1 mA = 2 cm).
Misschien zul je wel enige uren nodig hebben, om van een buis deze karak
teristiekenbundel te tekenen. Denk dan niet, dat je je tijd zit te verknoeien, in
tegendeel, ongemerkt heb je met zo’n meting veel geleerd en iedereen, die iets
met radiobuizen wil maken, moet toch zeker een keer een stel karakteristieken
hebben opgenomen.
Fig. 34 kun je ook voor het opmeten van de Ia-Va-karakteristiek van een buis
gebruiken. Denk er om, dat Vg parameter is. Voor de rest ga je precies te werk
als bij de andere karakteristieken.
Tot slot nog een waarschuwing. Gebruik als het kan een oude buis, waarvan
het niet zo erg is als zij stuk gaat. Pas als je een beetje routine hebt, kun je een
goede buis gebruiken. Maar let dan vooral op, dat je geen grenswaarden over
schrijdt. Deze zijn meestal in het buizenboekje gegeven. Voor de meeste buizen
geldt b.v. dat het ontoelaatbaar is, dat het stuurrooster positief wordt. De
anodespanning en de anodestroom mogen bepaalde waarden niet overschrijden.
Hieronder het overzicht der meest voorkomende huistypen met voorbeelden:
Buistype:

Europees:

Diode.
Triode.
Tetrode.
Penthode.
Hexode.
Heptode.
Octode.
Duo-diode.
Duo-triode.
Duo-penthode.
Drie-diodebuis.
Diode-triode.
Diode-tetrode.
Diode-penthode.
Diode-heptode.
Duodiode-triode.
Duodiode-penthode.
Triode-penthode.
Triode-hexode.
Triode-heptode.
Diode-triode-penthode

EA 50.
ADI.
E 442.
EF

*

EH 2.
EK 2.
EB 4.
KDD1.
ELL1.
EAB 1.
DAC 21.
E 444.

Amerikaans:
1A3.
6 F 5.
35.
6J7.
6L7.
7 A 8.
6 H 6.
6N7.
1E7G.
1H5GT.
6 SF 7.

DAH 50.
EBC 3.
EBL 21.
ECL11.
ECH 3.
ECH 4.

7 E 6.
7E7.
6 F 7.
6K8.
7J7.
1D8GT.

b. Buisconstanten.
De eigenschappen van een electronenbuis worden aangegeven door enige
grootheden, waarvan de inwendige weerstand, de steilheid en de versterkingsfactor de belangrijkste zijn. We zullen deze drie buisconstanten eens nader
bekijken.
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De steilheid van een buis is de verandering van de anodestroom gedeeld door
de verandering van de roosterspanning, die nodig is voor eerstgenoemde anodestroomverandering. Net als we de verandering van de stroom per tijdseenheid
vroeger hebben voorgesteld door dl/dt (bij zelfinductie en wederzijdse induc
tie), zo kunnen wij ook hier de steilheid van een buis voorstellen door dla/dVg,
waarbij d een kleine verandering voorstelt. De steilheid is niets anders dan de
steilheid van de Ia-Vg-karakteristiek, en zoals uit fig. 28 blijkt, is die steilheid
niet voor elke waarde van de spanning aan het rooster constant. Daarom kan
men alleen spreken van de steilheid van de buis in een bepaald punt. Is de
karakteristiek over een bepaald gebied recht, dan is in dat gehele gebied de
steilheid natuurlijk wel constant. Zoals we weten, is de anodestroom van een
buis ook afhankelijk van de anodespanning, zodat bij het bepalen van de kleine
anodestroomverandering ten gevolge van een kleine roosterspanningsverandering de anodespanning constant moet worden gehouden. Anders weten we niet
zeker, of de kleine anodestroomverandering alleen veroorzaakt is door de kleine
roosterspanningsverandering. In formule luidt de definitie van de steilheid van
een buis dus:
dia
S=
(Va = constant).

n

Daar de anodestroomverandering in mA wordt gemeten, en de roosterspan
ningsverandering in V, is de eenheid van de steilheid mA/V.
De versterkingsfactor van een buis is de verhouding van een kleine anodespanningsverandering tot een kleine roosterspanningsverandering, waarbij de
anodestroom constant moet blijven. Deze grootheid geeft aan, hoe groot de in
vloed is van de roosterspanningsverandering t.o.v. de anodespanningsverandering. Je kunt je dit als volgt voorstellen. Stel dat je de anodespanning met 25 V
verandert, dan zal de anodestroom ook veranderen. Nu kun je deze anodestroom
verandering weer teniet doen, door de roosterspanning te veranderen, maar je
zult dan ontdekken, dat je de roosterspanning b.v. maar 2 V behoeft te veran
deren. Dat komt doordat, zoals we reeds eerder hebben geleerd, het rooster
dichter bij de kathode geplaatst is dan de anode. In dit geval geeft 2 V span
ningsverandering op het rooster dus een evengrote veldverandering tussen roos
ter en kathode, als 25 V spanningsverandering op de anode. Na beide verande
ringen is de anodestroom dezelfde, en dus zou volgens de definitie de verster
kingsfactor hier bedragen 25/2 = 1272. In formule wordt de versterkingsfactor
voorgesteld door:
d Va
(38)
g = dVg (Ia = constant).
Daar de anodespanningsverandering in volts wordt uitgedrukt en de rooster
spanningsverandering ook, is het quotiënt, dus de versterkingsfactor onbenoemd,
d.w.z. de grootheid heeft geen eenheid.
De inwendige weerstand van een buis is de verhouding van een kleine anode
spanningsverandering tot de daarbij behorende anodestroomverandering, waarbij
de roosterspanning constant wordt gehouden.
Dus: Je verandert de anodespanning. De anodestroom verandert daarbij. Je
zorgt, dat de roosterspanning daarbij gelijk blijft. Deel je dan beide veranderin
gen op elkaar, dan heb je de inwendige weerstand van de buis. Het is in wer-
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kelijkheid de weerstand, die de buis oplevert voor zeer kleine wisselstromen.
Denk er dus om, dat het niet de geZi/kstroomweerstand is van de buis, die een
voudig kan worden gevonden, door de wet van Ohm op de buis toe te passen,
dus de spanningsval door de buis (Va) gedeeld door de stroom door de buis (Ia).
Deze gelijkstroomweerstand van de buis is voor de practijk niet zo van belang.
De inwendige weerstand echter wel. In formule luidt de definitie van de in
wendige weerstand:
d Va
(Vg = constant).

n

Ri_ ïü

Daar de anodespanningsverandering in volts en de anodestroomverandering
in mA wordt uitgedrukt, vind je de inwendige weerstand in lalo-ohms.
Tussen de drie grootheden uit de formules (37), (38) en (39) bestaat een een
voudig verband nl.
(4°)
g — Ri. S.
Deze formule, die strikt genomen alleen te bewijzen is met gebruikmaking
van stellingen uit de hogere wiskunde, maakt het mogelijk steeds de drie groot
heden te weten, als je er slechts twee kent.
De formule heet de formule van Barkhausen.
De drie grootheden kunnen bij benade
ring bepaald worden uit de bundels Ia-Vgen Ia-Va-karakteristieken van de buis. In
fig. 35 is een bundel Ia-Vg-karakteristieken
van een triode nogmaals getekend. Stel we
werken in het punt P. Anodespanning,
anodestroom en roosterspanning zijn dan
bepaald. Om de steilheid te meten geven
we volgens formule (37) een kleine roosterspanningsverandering b.v. 1 V. We komen
nu in het punt Q. De anodespanning moet
echter constant zijn, zodat we bij die roos<iv9.w
terspanningsverandering niet van de ka Fig. 35. Bepaling van de steilheid uit
rakteristiek mogen afgaan. Immers alleen
de statische Ia-Vg-karakteristieken.
de punten van dezelfde karakteristiek gel
den voor een bepaalde anodespanning. Dus
bewegen wij ons vanuit het punt Q verticaal omhoog (verticaal omdat dan de
roosterspanning niet verder verandert), totdat we ons weer bevinden op de oor
spronkelijke karakteristiek. We hebben dan ons doel bereikt: de roosterspanning
is met 1 V veranderd, en de anodespanning is constant gebleven. We behoeven
nu alleen maar de verandering van de anodestroom op te meten om de steilheid
te vinden. Meet dus in de tekening hoeveel mA je tenslotte omhoog bent gegaan
en deel dat door de verandering dVg. Je kunt dan door 1 delen, doordat je
dVg = 1 hebt gekozen. Dat wil dus zeggen, dat de verandering in mA meteen
de steilheid in mA/V is.
Deze manier van steilheidsmeting is niet zeer zuiver, want de definitie van
formule (37) geldt alleen voor oneindig kleine veranderingen. Dat kun je ook
begrijpen, als je naar fig. 35 kijkt. Je zoekt de steilheid in het punt P, en je be
weegt je naar het punt R. Het zal dus de vraag zijn, of je nu de steilheid hebt
in P of in R. Die zijn beide niet gelijk! De meetmethode is dus alleen zuiver, als
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de karakteristiek recht loopt. Doet zij dat niet, dan meet je eigenlijk de gemid
delde steilheid tussen de punten P en R, en hoe zuiverder je de steilheid in P
wilt meten, hoe kleiner je het gebied moet kiezen, waarover je meet, m.a.w. hoe
kleiner je oorspronkelijk de verandering dVg had moeten kiezen. Toch geeft de
methode, die we boven aangaven, een idee van de steilheid al is de meting niet
zeer zuiver.
In fig. 36 is in het punt P' de verstert
kingsfactor bepaald. Uit (38) blijkt, dat
hier Ia constant moet blijven. Dat kan
gebeuren, als je je maar niet in verticale
richting verplaatst. Immers Ia wordt
*7
langs de verticale as uitgezet. Je ver
plaatst je dus uitsluitend langs een hori
zontale lijn door het punt P'. Nu zijn de
Ia-Vg-karakteristieken opgenomen voor
waarden van Va om de 25 of 50 V. Als
je je dus van de karakteristiek, waar het
(^•ccwirt]
punt P' op staat, naar de volgende be
weegt (horizontaal!) zul je een zekere
Fig. 36. Bepaling van g en R; uit de
verandering van de anodespanning krij
statische karakteristieken
gen dVa, dat een mooi getal is (25 of 50
bundel.
b.v.). De daarbij behorende verandering
van de roosterspanning kun je gemakkelijk opmeten langs de horizontale as van
de grafiek. Deel je beide op elkaar, dan vind je de versterkingsfactor van de
buis. Deze methode is vrij nauwkeurig. Weliswaar geldt de definitie ook voor
oneindig kleine veranderingen van Va en Vg, maar de versterkingsfactor g van
een buis is een grootheid, die vrij constant is, zodat je geen al te grote fout
maakt, als je de veranderingen van Va en Vg niet zo klein neemt. Neem je dan
ook een practisch voorbeeld van een Ia-Vg-karakteristiekenbundel, zoals de
fabrikant van buizen die levert, dan zul je ontdekken, dat de horizontaal gemeten
afstanden tussen de karakteristieken op verschillende plaatsen in de bundel vrij
wel gelijk zijn.
Ten slotte kim je ook de inwendige weerstand van de buis uit de bundel op
meten. Hierbij moet Vg constant zijn, zodat je je in horizontale richting niet
mag verplaatsen. Uitgaande van het punt P' kun je de inwendige weerstand dus
meten, door verticaal omhoog te gaan, totdat je op de volgende karakteristiek
terechtkomt. Is deze karakteristiek b.v. voor een waarde van Va opgenomen,
die 25 V hoger ligt dan de oorspronkelijke, dan is dVa = 25 V. De bijbehorende
dia kun je langs de Ia-as opmeten. Deel je beide waarden op elkaar, dan heb je
de inwendige weerstand. Deze methode is weer onnauwkeurig, doordat de in
wendige weerstand van een buis nogal verandert met de instelling.
Je kunt nu zelf wel uitzoeken, hoe je de drie hoofdconstanten van een buis bij
benadering uit een bundel Ia-Va-karakteristieken kunt opmeten. Je zult dan o.a.
ontdekken, dat de inwendige weerstand voorgesteld kan worden door de hoek,
die de karakteristiek maakt met een verticale lijn in het desbetreffende punt.
Vergelijking met de karakteristieken van een triode en een penthode zal je dan
leren, dat de inwendige weerstand van een penthode groot is t.o.v. die van een
triode, omdat de karakteristieken van een penthode bijna horizontaal lopen, zo
dat de hoek, die de karakteristiek maakt met de verticaal, bijna 90 bedraagt,
terwijl de karakteristieken van een triode vrij steil omhoog lopen, zodat de hoek
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met de verticaal niet zo groot is. Het meten van de buisconstanten uit de karak
teristieken is dus, zoals wij opmerkten niet zo nauwkeurig, daar de kleine ver
anderingen eigenlijk oneindig klein behoren te zijn. We zullen bij metingen
methoden bespreken voor het meten van de buisconstanten met een grotere
nauwkeurigheid.
De hierboven besproken karakteristieken zijn alle opgenomen zonder weer
stand in de anodeleiding. Weliswaar was er de weerstand van de meter, maar
deze is zo klein t.o.v. de inwendige weerstand van de buis, dat hij kan worden
verwaarloosd. Dergelijke karakteristieken, die opgenomen worden bij ‘kortgeslo
ten anode’, zoals dat heet, noemt men statische karakteristieken. Deze zeggen
ons dus weinig omtrent de normale werking van de buis, want normaal zit in de
anodeleiding een of andere belastingweerstand, ten einde de anodestroomver
anderingen om te kunnen zetten in
spanningsveranderingen, of in enert)
gie.
Het gevolg van de anodebelasting
(weerstand of in het algemeen impe
dantie) is, dat Va niet constant blijft
bij verschillende waarden van Ia.
Immers als Ia stijgt, zal de spanOimrrtxf* kac
ningsval in de anodebelasting stij
gen, en zakt Va, aangenomen dat de
•Ulhct* lar
voedingsspanning constant is. De
spanning op de anode Va is nu niet
meer gelijk aan de spanning van de
voedingsbron Vb (b slaat op het
Fig. 37. Dynamische karakteristiek. De
woord ‘batterij’), maar Va = Vb —
steilheid hiervan is kleiner dan
Ia. Ra, waarin Ra = de anodebelas
die van de statische karakteris
tieken.
ting.
In fig. 37 is een bundel statische
karakteristieken getekend van een buis. Nemen wij aan, dat wij ons bevinden
in het punt P. In de anode is echter een weerstand opgenomen Ra. Nu laten we
Vg toenemen. Daardoor moet Ia ook toenemen en zonder Ra zouden we b.v. in
het punt Q komen, gewoon langs de statische karakteristiek. Doordat nu Ia
stijgt, en er wel een Ra in de anodeleiding is opgenomen, zal Va zakken. Als Va
zakt, blijven we natuurlijk niet op dezelfde karakteristiek zitten, want die geldt
voor één bepaalde waarde van Va. Zakt Va, dan zakt daardoor Ia ook. Het
resultaat van beide veranderingen van Ia is, dat Ia wel stijgt, maar niet zoveel
als oorspronkelijk verwacht werd. We komen in het punt R terecht, dat zich op
een andere karakteristiek bevindt.
We kunnen nu nog meer waarden van Vg nemen, en vinden telkens andere
bijbehorende waarden van Ia, die zich telkens op andere Ia-Vg-karakteristieken
bevinden. Verbinden we nu alle gevonden punten, dan krijgt men een Ia-Vgkarakteristiek, maar nu één, die rekening houdt met de aanwezigheid van een
anodebelasting Ra. We noemen een dergelijke karakteristiek een dynamische
karakteristiek. De ligging van de dynamische karakteristiek hangt natuurlijk af
van de grootte van de Ra. Wordt Ra kleiner gemaakt, dan zal de vermindering
van Ia, ten gevolge van spanningsval in Ra kleiner worden. Daardoor verschilt
de steilheid van de dynamische karakteristiek minder met die van de statische
dan oorspronkelijk het geval was.
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De steilheid van de dynamische karakteristiek noemt men de dynamische
steilheid, en wij zullen later leren, hoe wij de dynamische steilheid uit de stati
sche kunnen berekenen. De dynamische steilheid hangt dus af van de belastingweerstand Ra, zodat die van een buis niet zonder meer te geven is. De steilheid,
die door de fabrikant wordt gegeven, is steeds de statische steilheid. We constateren nu alleen maar, dat de dynamische steilheid altijd kleiner is dan de
statische.
c. Gebruik der buisconstanten in berekeningen.

1

De buisconstanten, die we hebben leren kennen in de vorige sectie, kunnen
belangrijk zijn vooor berekeningen in versterker- en andere schakelingen.
Een buis kan worden beschouwd als een stroombron, die dan natuurlijk een
e.m.k. en een inwendige weerstand heeft. Aan het rooster van de buis wordt
een wisselspanning Vg aangesloten. Tot nu toe stelde Vg voor een constante
spanning aan het rooster. In het vervolg zullen we de constante voorspanning
voorstellen door Vg0 en een eventuele wisselspanning door Vg. Bij berekeningen
met büizen moet je altijd twee dingen goed onderscheiden.
1. De gelijkstroomkant, d.w.z. de verschillende gelijkspanningen en gelijk
stromen, die nu eenmaal nodig zijn, om de buis te laten werken, maar die voor
de versterking van de buis verder niet belangrijk zijn.
2. De wisselstroomkant, die geen rekening houdt met de gelijkstroomvoorwaarden.
Een voorbeeld: Stel je hebt een buis, die als laagfrequentversterker werkt.
Dan heeft de anode een positieve spanning (b.v. 200 V). De kathode is aan
nulpotentiaal gelegd. Deze spanning van 200 V kan b.v. uit een gelijkrichter
(p.s.a.) worden betrokken. Zo’n gelijkrichter heeft een afvlakfilter, en over de
uitgang van de gelijkrichter is, zoals je wel zult weten, een condensator ge
plaatst (de tweede condensator van het afvlakfilter). Deze condensator vormt
voor gelijkspanning een isolator, maar voor wisselspanningen min of meer een
kortsluiting. Daar de capaciteit van die afvlakcondensator vrij groot is, zal bij
niet te lage frequentie de weerstand van de
condensator voor wisselstromen 1/^C klein
zijn, zodat voor wisselstromen de condensator
wel als een kortsluiting kan worden be
schouwd. Het volledige schema van de buis,
zoals dat getekend is in fig. 38a, kan dus ver
vangen worden door het vereenvoudigde
schema van fig. 38b, als we alleen de wissel
stroomkant van het probleem bekijken.
Aan het rooster wordt dus een wisselspanning Vg gelegd. Een verandering in de roosterspanning heeft een veldverandering in de
buis tot gevolg, dus een verandering in de
v.
electronenstroom door de buis. Zoals we reeds
eerder gezien hebben, kan een zelfde strooraverandering verkregen worden door een
anode-spanningsverandering, die g maal zo'
Fig. 38. a. Volledig schema van
groot is. Aan de klemmen van de buis (dat
de versterkertrap.
zijn dus de anode en de kathode) vinden we
b. Schema voor wissel
dus een e.m.k. die groot is: g. Vg, als we aan
stroom.

r0
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het rooster van de buis een spanning Vg leggen. Zodra we de buis gaan belasten
met de anodebelastingweerstand Ra, zullen we aan de klemmen van de buis,
dus aan de anode, geen e.m.k. meer hebben, maar de klemspanning, die lager
is. Dat is evenals bij een andere stroombron het geval is (accu, dynamo). Dat
de e.m.k. groter is dan de klemspanning, is een gevolg van de spanningsval, die
in de stroombron ontstaat, in dit geval de inwendige weerstand van de buis.
De inwendige spanningsval is Ia. Ri, of in het algemeen de totale stroom door
de stroombron maal de inwendige weerstand van de stroombron. Dus zal in
ons geval:
Va = g. Vg — Ia. Ri
(41)
Deze formule kan ook omgewerkt worden tot:
Ra
Va =
g-Vg
Ra + Ri
Delen we nu links en rechts door Vg, dan krijgen we:
Ra
Va
Vg
Ra + Ri g

(42)

n

Het linkerlid van vergelijking (43) is niets anders dan de spanningsversterking
van de gehele trap. Dat is dus iets anders dan de versterkingsfactor van de
buis! De versterking van de trap stelt men vaak voor door g', zodat in het alge
meen:
Ra
/_
(44)
g “
Ra + Ri g
Formule (44) is een belangrijke. Er blijkt o.a. uit, dat de
trap altijd kleiner is dan de versterkingsfactor van de buis,
in het rechterlid voorkomt, is altijd
kleiner dan 1. Immers, de noemer is
altijd groter dan de teller.
iBi
De schakeling, die de buis als
spanningsbron voorstelt, met een
constante e.m.k. gelijk aan g.Vg en
een inwendige weerstand gelijk aan
Ri van de buis, is in fig. 39 getekend.
Fig 39.
De buis, be
Ook kan aangetoond worden, dat de
schouwd als
buis als een stroombron kan worden
spanningsbron
beschouwd, die een constante stroom
met constante
S . Vg levert aan de parallelschake
e.m.k. gelijk
ling van Ri en Ra. Het deel van de
aan g. Vg en
stroom, dat nu door Ra vloeit, is ge
inwendige
lijk aan de anodestroom van de buis.
weerstand Rj.
De schakeling is in fig. 40 getekend.

versterking van een
want de breuk, die

|%

Fig. 40. De buis be
schouwd als stroom
bron, die een con
stante stroom gelijk
aan S. Vg afgeeft.

Wanneer twee parallelgeschakelde weerstanden een stroom I ontvangen, kan
de stroom door één van de weerstanden gemakkelijk berekend worden. Met de
wet van Ohm is n.1. aan te tonen:
De stroom door één van de weerstanden is gelijk aan de andere weerstand
gedeeld door de som van de twee, maal de totale stroom.
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Zo is ook hier de stroom door Ra gelijk aan:
Ri
Ia =
Ra + Ri S.Vg.

(45)

Nu is de werkelijk optredende anodestroom (wisselstroomdeel!) gedeeld door
de rooster(wissel)spanning gelijk aan de dynamische steilheid. Dat hebben we
reeds zoëven gezien. Delen we in vergelijking (45) dus beide leden door Vg,
dan is:
Ia
Ri
Vg
Si
Ra + Ri S

n

Ook deze formule is een zeer belangrijke. Sd stelt voor de dynamische steil
heid en S de statische. We zien uit de formule, dat Sd altijd kleiner is dan S,
omdat de breuk rechts van het = teken altijd kleiner is dan 1.
De formules (44) en (46) stellen ons dus in staat in een versterkertrap te reke
nen. Wanneer Ra uit verscheidene takken bestaat, moeten die takken natuurlijk
eerst door één vervangweerstand vervangen worden. Wanneer het geen gelijk
stroomweerstanden, maar, zoals meestal het geval is, wisselstroomweerstanden
zijn, moet bij het samenstellen van de takken tot een vervangweerstand natuur
lijk vectorisch gerekend worden. Wij komen daar bij versterkers nog op terug in
het volgende hoofdstuk.
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5. Ontvangapparaten
a. Inleiding.
In dit hoofdstuk zullen wij de ontvangapparaten bespreken. De delen van een
ontvangapparaat hebben zeer verschillende functies, en deze delen zullen we
dan ook afzonderlijk onder de loupe nemen. Ontvangapparaten worden in hoofd
zaak in twee soorten verdeeld:
1. Apparaten zonder frequentietransformatie. Deze worden
ook wel rechtuit-ontvangers ge
noemd.
Fig. 41. Blokschema van een normale recht2. Apparaten met frequentieuitontvanger.
transformatie. Onder deze soort
valt de jullie welbekende super-heterodyne ontvanger.
De eenvoudigste vorm van een ontvanger zonder frequentietransformatie is
de welbekende een-lampsontvanger. Deze heeft een buis, die als detector dienst
doet en meestal ook versterkt. Teneinde luidsprekerontvangst te krijgen, is een
trap nodig, die energie afgeeft (eindtrap). Daar een eindbuis meestal een vrij
grote spanning nodig heeft op haar rooster, om de maximumhoeveelheid energie
af te geven, en de detectortrap deze spanning niet levert, wordt vaak een spanningsversterkertrap tussen detector en eindbuis geschakeld. Zelden vind je meer
dan één trap laagfrequentvoorversterking, maar het komt wel voor. Teneinde de
selectiviteit en de gevoeligheid van de ontvanger te verhogen, wordt vóór de
detectortrap vaak een hoogfrequentvoorversterkertrap geschakeld. Ook wanneer
alleen selectiviteitsverhoging gewenst wordt, komt men vaak tot een trapversterking voor de detector. Grotere selectiviteit is n.1. te bereiken met meer krin
gen. Deze geven verliezen, die weer gecompenseerd worden door een versterkerbuis. De algemene vorm van de rechtuitontvanger is dus zoals in blokvorm in
fig. 41 is voorge
steld.
In de ontvan
gers met frequen
tietransformatie
bevindt zich steeds
een trap, welke
de
frequentie van
Fig. 42. Blokschema van een super-heterodyne-ontvanger met
het ontvangen sig
pre-selectietrap.
naal omzet in een
andere frequentie. Daar dit geschiedt door met een derde frequentie te mengen,
noemt men deze trap de mengtrap. Nadat gemengd is, wordt versterking toe
gepast, daarna, evenals bij de rechtuitontvanger detectie, spanningversterking
en eindversterking. Voor de mengtrap komt vaak een versterkertrap voor, die
men dan hoogfrequentvoorversterker noemt. Meer dan één hoogfrequentvoorversterker komt men ook wel tegen, doch ook meer dan één trap versterking
tussen de mengtrap en de detectortrap. Daar de frequentie na het mengen
meestal lager is dan het oorspronkelijke h.f.signaal, maar toch niet laagfrequent
is, noemt men het middenfrequent, afgekort m.f. In fig. 42 is het blokschema
van een apparaat weergegeven met frequentieformatie.
U voor.
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Uit het bovenstaande zul je inzien, dat achtereenvolgens bekeken moeten
worden:
1. hoogfrequentversterkertrappen;
2. mengtrappen;
3. detectortrappen;
4. laagfrequent (spannings)versterkers;
5. energieversterkers.
Daarnaast zullen wij verschillende hulpschakelingen bespreken, zoals voeding,
automatische sterkteregeling, afstemindicatoren, enz.
In verband met de graad van moeilijkheden, zullen we de bovenstaande pun
ten in een andere volgorde nemen dan aangegeven.
b. Laagfrequentspanningsversterkers.
De laagfrequentspanningsversterkers dienen, om de spanning groter te maken.
Zij geven dus hoegenaamd geen energie af. Nu bestaan er verschillende manieren
om de versterkertrappen onderling te koppelen, en de koppelingsmethode be
paalt de eigenschappen van de
versterkertrap. Daarom geven we
eerst de koppelingsmethoden aan:
1. Weerstandkoppeling. Deze
methode is uiterst geschikt voor
versterking van lage frequenties.
Zij wordt dan ook het meeste toe
gepast en wij zullen haar hier
onder nauwkeurig moeten onder
zoeken.
2. Transformatorkoppeling. De
schakeling hiervan is in fig. 43b
gegeven. Zij wordt toegepast voor
laagfrequentversterking en voor
hoogfrequentversterking. Bij laag
frequentversterking
heeft
de
transformator een ijzeren kern om
de koppeling tussen de spoelen
zo groot mogelijk te maken, ter
wijl de zelfinductie van de pri
maire spoel groot moet zijn. De
anode-impedantie van de eerste
buis wordt nl. hoofdzakelijk beFig. 43. De vijf hoofdmethoden voor het kop- Paa^ door coL. Wanneer nu co
laag is, zal L groot moeten zijn,
pelen van twee versterkertrappen.
wil coL groot genoeg zijn.
Het nadeel van transformatorversterking is, dat een spoel altijd weerstand
heeft, terwijl tussen de windingen onderling capaciteit bestaat. Al deze
capaciteitjes kunnen vervangen worden door een grote parallel-capaciteit, die
men de capaciteit van de spoel noemt. Het gevolg hiervan is, dat je nooit een
spoel krijgt, maar altijd een kring. Je kunt de capaciteit door speciale maat
regelen zo klein mogelijk houden, en ook de weerstand, maar voor een bepaalde
frequentie zal de capaciteit toch een rol gaan spelen. Nu weet je, dat de impe
dantie van een parallelkring (en dat is het hier) in de buurt van de resonantie64

frequentie sterk kan veranderen. Stel nu, dat de resonantiefrequentie van de
spoelen van de l.f.-transformator uit fig. 43b in ’t hoorbare gebied ligt, dan zal
voor die frequentie de impedantie veel groter worden dan voor andere frequen
ties. D.w.z., dat Za niet constant is voor alle frequenties. Daar de versterking
van een trap evenredig is met Za (ongeveer), krijgen we dus een versterker, die
voor een bepaalde frequentie veel meer versterkt. De invloed van beide spoelen
samen, en de verliezen in het ijzer (die niet constant zijn, maar afhangen van
frequentie, amplitude, enz.) hebben tot gevolg, dat de versterking bij verschil
lende frequenties zeer verschillend is, hetgeen een slechte kwaliteit oplevert
Een voordeel is er wel bij transformatorversterking. Dat is nl., dat de trans
formator zo kan worden gemaakt, dat er opgetransformeerd wordt. Stel, dat de
volgende buis een spanning van 4 V nodig heeft op zijn rooster, en met de
voorgaande buis kan maar 1 V afgegeven worden, dan kan door toepassing van
een transformator, die 1 :4 optransformeert, het probleem opgelost worden. Was
dit niet het geval, dan moest een extra trap met buis tussen-geschakeld worden.
Om verschillende redenen kan de transformatieverhouding echter niet zo groot
gekozen worden als men wil, en gaat men voor transformatoren, welke tussen
twee versterkertrappen geschakeld worden, niet verder dan een verhouding
1 : 5. Voor transformatoren, welke niet voorafgegaan worden door een buis, gaat
men wel hoger (b.v. 1 :20 of 1 :25).
3. Smoorspoelversterking. Deze is getekend in fig. 43c. Het enige verschil
met de weerstandkoppeling is, dat de anodebelastingweerstand vervangen is
door een laagfrequentsmoorspoel. Een laagfrequentsmoorspoel heeft meestal een
ijzeren kern. Anders is het in verband met de lage waarden van co niet mogelijk
een enigszins hoge waarde van coL te bereiken. Dat L groter wordt met een
ijzeren kern, zal wel duidelijk zijn. Je weet nl., dat L:: /u, en zonder kem is
// — /^ïucht =1 en met kern is /a, = Wijzer = b.v. 2500.
Het nadeel van de smoorspoelkoppeling is weer, dat bij de resonantiefrequen
tie van de kring, die gevormd wordt door L en Cl (eigencapaciteit van de
spoel), de versterking aanmerkelijk zal toenemen, waardoor een „gepiekte” ver
sterking ontstaat. Er ontstaat nl. in de grafiek, die de versterking als functie
van de frequentie geeft op de plaats van de resonantiefrequentie een piek. Het
is steeds de bedoeling, dat de grafiek recht verloopt. Hierover zullen wij het
later hebben. Het voordeel van de smoorspoelkoppeling is, dat de weerstand
voor gelijkstroom klein is, terwijl de weerstand voor wisselstroom toch voldoende
hoog is. Daardoor gaat in de anodebelasting weinig gelijkstroomenergie verloren,
en is de anodegelijkspanning practisch gelijk aan de batterijspanning. Het voor
deel is dus voor de gelijkstroomkant. Voor wisselstroom is de toepassing van een
smoorspoel in laagfrequentversterkertrappen een nadeel.
4. Directe koppeling. Deze is in fig. 43d getekend. We zullen later bij de
weerstandkoppeling zien, dat ten gevolge van de scheidingscondensator de ver
sterking bij lage frequenties afneemt. Om dit te voorkomen worden wel eens
versterkers gebouwd, zonder scheidingscondensatoren, die men dan direct ge
koppelde versterkers noemt. Het voordeel hiervan is, dat de versterking even
groot blijft voor lagere frequenties, zelfs tot een frequentie nul, d.w.z. gelijk
spanning. Inderdaad kun je een gelijkspanning aan het rooster van de eerste
buis leggen, en zul je een anodestroomverandering meten in de anodeleiding
van de laatste buis. Deze blijft dan. Zou je dit doen bij een weerstandgekoppelde
versterker, dan krijg je wel even een stootje in de anodestroom van de laatste
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buis, maar direct zou de anodestroom weer de oorspronkelijke waarde aanne
men. Het zou dus geen verschil in de anodestroom van de laatste buis maken,
of je wel of niet een gelijkspanning aan het rooster van de eerste legde. Dat
komt natuurlijk, doordat de weerstand van de koppelcondensatoren, zoals de
scheidingscondensatoren worden genoemd, voor gelijkstroom practisch oneindig
hoog is.
De directe koppeling heeft dus een groot voordeel, daar waar zeer lage fre
quenties worden versterkt, of zelfs gelijkspanningen.
Dit komt b.v. voor in de versterker van bepaalde electronenstraal-oscillografen, nl., die gemaakt zijn voor het onderzoeken van zeer trage trillingen (bv.
V2 periode per seconde, dat is 1 periode per 2 sec).
Het grote nadeel van de gelijkstroomversterkers is, dat ze erg kritisch in in
stelling en werking zijn. Het rooster van de tweede buis komt op een gelijkpotentiaal, dat gelijk is aan die van de anode van de eerste buis, zeg bv. 100 V.
Wil de tweede buis normaal werken, dan zal het rooster t.o.v. de kathode bv.
een negatieve spanning van 5V moeten hebben. De kathode van de tweede
buis wordt daarom aan een spanning van +105V gelegd. De anode van die
buis op 205 V. De anodespanninig van de tweede buis bedraagt dan 100 V.
Waarom is de instelling van zo’n versterker nu kritisch? Stel, dat de eerste buis
een kleine gelijkstroomverandering geeft, zo, dat haar anodespanning zakt tot
99 V. Dat kan, want dat is maar 1%, hetgeen normaal toelaatbaar is. Hier is
dat evenwel niet toelaatbaar, want het rooster van de tweede buis komt nu ook
op 99 V te staan. De kathode staat nog op 105 V, en inplaats dat de negatieve
spanning van de tweede buis 5 V bedraagt, is zij 6 V geworden, dat is 20% te
hoog. Aangenomen, dat de buizen nu goed werken, en constante anodestromen
trekken, dan nog moet er op gelet worden, dat door warm worden van de
anodeweerstand de waarde van de weerstand niet verloopt. Daar de toepassing
van constantaanweerstanden op bezwaren stuit, moet men normale weerstanden
nemen, en zorgen dat deze niet warm kunnen worden, dus door hun wattage
ruim te kiezen. Gaat in de anodeweerstand bv. 0,8 Watt verloren, dan is een
1 Watt weerstand in dit geval te klein, en neemt men liever 3 Watt.
Een ander nadeel van een direct gekoppelde versterker is natuurlijk, dat je
vrij hoge voedingsspanningen krijgt, vooral wanneer er veel trappen zijn, want
elke trap heeft een potentiaal op de anode t.o.v. de minleiding, die gelijk is aan
de normale anodespanning + de anodespanningen samen van de voorgaande
buizen.
5. De kathodekoppeling. Deze is voorgesteld in fig. 43e. De roosterwisselspanning voor de volgende buis wordt afgenomen van de kathodeweerstand.
Het voordeel is, dat de ingangscapaciteit van de eerste buis zeer klein is, het
geen soms van belang kan zijn. De ingangimpedantie van de buis is hoog, en
de uitgangsimpedantie aan de kathodeweerstand is laag. De schakeling wordt
dan ook gebruikt om een signaal aan een laagohmige belasting te koppelen, als
een transformator niet kan worden gebruikt. Een voorbeeld daarvan is het aan
passen van een televisiesignaal aan een kabel. De kabel in kwestie heeft altijd
een laagohmige aanpassing (50—100 ohm), en een transformator zou het tele
visiesignaal vervormen. In dat geval wordt dus een kathodegekoppelde versterkertrap gebruikt. Het nadeel van de kathodekoppeling is, dat de trapversterking
ten hoogste 1 kan worden. In de practijk is zij echter steeds kleiner dan 1,
d.w.z. dat de trap niet versterkt, maar verzwakt.
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We zullen nu de eigenschappen van de weerstandkoppeling nagaan.
Bij lage frequenties is de reactantie van de koppelcondensator groot. Het ge
volg daarvan is, dat de spanning, die we aan het rooster van de volgende buis
krijgen, niet gelijk is aan de spanning aan de anode van de eerste buis. Naar
mate de frequentie toeneemt, zal de reactantie van de koppelcondensator afne
men (reactantie = 1/coC; als a> groter wordt, wordt de noemer groter, de hele
breuk dus kleiner). De spanning aan het rooster van de volgende buis wordt dus
groter al blijft de spanning aan de anode van de eerste buis gelijk. Dat komt,
omdat van de „potentiometerschakeling” het bovenste deel kleiner wordt. Bij
ongeveer 400 Hz kan de invloed van de koppelcondensator in de practijk ver
waarloosd worden.
Bij hoge frequenties kan de invloed van de koppelcondensator natuurlijk hele
maal verwaarloosd worden, maar nu spelen de parallelcapaciteiten een rol. In
fig. 44a zijn deze aangegeven. Het zal niet moeilijk voor je zijn, om in te zien,
dat er een zekere capaciteit bestaat tussen rooster en kathode van een buis, tus
sen de montagedraden en het chassis, tussen de onderdelen en het chassis, enz.
Die capaciteiten zijn wel niet erg groot, maar ze worden toch van belang voor
de hogere frequenties van het hoorbare gebied. Dit zullen we hieronder be
rekenen.
Aangezien de parallelcapaciteiten pas een rol gaan spelen bij hoge frequen
ties en daar de invloed van de koppelcondensator kan worden verwaarloosd,
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Fig. 44. De weerstandversterker, beschouwd voor hoge tonen.
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kunnen we het schema van fig. 44a vervangen door fig. 44b. De koppelconden
sator is in dit geval helemaal weggelaten. Bij lage frequenties zou dat niet mo
gen, maar daar zijn de parallelcapaciteiten niet meer van belang. Je ziet, dat
het dus een voordeel kan zijn een weerstandgekoppelde versterker apart te be
kijken voor lage en voor hoge tonen. In de meeste practische gevallen kan de
invloed van de parallelcapaciteiten beneden ongeveer 1000 Hz. verwaarloosd
worden. Daarom splitsen we het laagfrequente gebied in drie delen: De lage
tonen, die lopen van 30—400 Hz; de middeltonen, die lopen van 400—1000 Hz
en tenslotte de hoge tonen van 1000—15.000 Hz. Boven 15.000 Hz horen de
meeste mensen niets meer.
Voor de lage tonen ziet het schema van de versterkertrap er dus uit als in fig.
43a; voor de hoge tonen als fig. 44b. Nu kunnen we deze laatste figuur aanmer
kelijk vereenvoudigen. Immers, doordat het net is, alsof de koppelcondensator
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was weggevallen, komen alle parallelcapaciteiten parallel aan elkaar te liggen,
terwijl ook de anodeweerstand van de eerste en de roosterlekweerstand van de
volgende buis parallel liggen. We kunnen de schakeling dus voor berekeningen
vervangen door fig. 44c, waarin Rt gelijk is aan de vervangweerstand van Ra en
Rg in fig. 44b, en Ct = Ca + CQ + Cb + Cg. De gehele anodebelasting blijkt
dus te bestaan uit de parallelschakeling van een condensator Ct en een weer
stand Rt. Nu is de impedantie van een dergelijke parallelschakeling volgens
formule (30):
R. 1/coC
Z = VR2 + 1/w2C2
Dit kunnen we eenvoudiger schrijven, door teller en noemer te vermenigvul
digen met coC. In de noemer moet onder het wortelteken dan vermenigvuldigd
worden met üj2C2! De breuk wordt dan:
R
V1 -f R2 co2 C2

Z

In deze breuk zal alleen de rechterterm van de noemer veranderen bij ver
anderde frequentie; de teller blijft constant. Stel, dan R2 co2 C2 klein is to.v. 1,
dus b.v. de waarde Vioo heeft, dan maak je geen grote fout, als je voor de noe
mer 1 schrijft, inplaats van lVioo- En dan is Z = R.
Nu verhoog je de frequentie, dus je verhoogt ook co. Z blijft gelijk aan R en
de anodebelasting verandert dus niet, zodat er geen reden is, dat de versterking
zou veranderen. Totdat R2 co2 C2 niet meer verwaarloosd kan worden t.o.v. 1,
b.v. wanneer dat product een waarde heeft gekregen van V2. Je maakt een te
grote fout, als je inplaats van IV2 schrijft 1. Op dat ogenblik mag je dus niet
meer zetten:
R

Z= t=r

maar

Z

R
Vïï/Ü

1
1.22 R'

Bij benadering is de versterking evenredig met Z (bij een penthode is dat het
geval), dus op dat ogenblik is de versterking gezakt tot 1/1,22 van de oorspron
kelijke waarde, dat is tot 82%.
En nu zullen we eens een practisch geval nemen.
De totale parallelcapaciteit, dus de som van alle parallelcapaciteiten, zoals die
in fig. 44b aangegeven zijn, bedraagt in de praktijk, al gauw 40 pF. Nemen we
aan, dat de anodeweerstand 100 K ohm bedraagt, en noemen we de versterking
voor de middentonen 100%, dan zal b.v. bij 10.000 Hz:

Z=

100.000
Vl + 10lo.4.109.16.10—22

100.000
V1 + 64.10“3

100.000
Vl + 0,064

want R = 105, dus R2 = 1010; co — 2nï = 2 .n. 10.000 = 2. n 104 en co2 —
= 22 .n2108 = 4.109 en C = 40.10“12, want je moet van picofarads Farads ma
ken, dus met 10—12 vermenigvuldigen, zodat C2 = 16.10“:22.
Werken we de laatste vorm voor Z verder uit, dan is dus Z:

100.000
V 1,064

Z = —■
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100.000
= 97.000 ohm.
1,032

= --------------

De anode-impedantie is dus 3 % gezakt en daarmede ook de versterking. Met
een dergelijke koppeling zakt de versterking bij 10.000 Hz, dus met 3%. Dat
is niet merkbaar. Is de totale parallelcapaciteit echter hoger, dan zal de verster
ker meer zakken bij hoge frequenties.
Op blz. 61 hebben we reeds geleerd, hoe de versterking van een trap kan
worden berekend, wanneer de buisconstanten gegeven zijn en de anode-impe
dantie. Zo zagen we, dat in het algemeen de versterking van een trap gelijk is
aan:
g' =

Za
Rl + Za

g

Het teken 4- betekent, dat hier niet gewoon mag worden opgeteld, maar vectorisch. Immers Ri en Zn zijn vectoren, grootheden, die behalve een grootte ook
een richting hebben, zodat we met die richting ook rekening moeten houden bij
de samenstelling van de twee grootheden.
Wanneer nu Ri groot is t.o.v. Za, hetgeen bij penthoden het geval is, zal een
kleine verandering van Za geen verschil maken voor de waarde van de noemer
van de breuk, d.w.z. dat de noemer constant blijft en alleen de teller verandert,
g is natuurlijk ook constant, zodat g' (de versterking van de trap!) evenredig is
met Za. Bij een triode is dat niet waar, want daar is Ri veel kleiner, en is dus
Ri niet groot t.o.v. Za.
c. Energieversterkers.
De eindbuis of -buizen hebben tot taak de roosterwisselspanningen, die aan
het rooster ontvangen worden van de voorgaande spanningsversterker, om te
zetten in stroomvariaties, die in een belasting (luidspreker) een zo groot moge
lijke energie veroorzaken. Vandaar de naam energieversterkers. Spanningsversterking treedt in de regel zeer weinig op in de eindtrap.
Van belang bij eindtrappen is de niet-lineaire vervorming. Onder vervorming
verstaat men in het algemeen, dat de vorm van de wisselstroom aan de uitgang
van een versterker niet dezelfde is als die van de wisselspanning aan het begin.
Daar de vorm van de wisselspanning of wisselstroom dezelfde zal zijn als die
van de luchttrillingen voor de microfoon, respectievelijk achter de luidspreker,
en de vorm van de geluidstrillingen de klank van het geluid bepaalt, betekent
vervorming in een versterker een verandering van de klank van het weergegeven
geluid. Dat is natuurlijk niet de bedoeling, en er moet altijd naar gestreefd
worden verandering van de vorm der krommen, dus vervorming, te vermijden.
Nu bestaan er verschillende soorten vervorming. De vervorming, die wij boven
hebben leren kennen, en die bestond uit het niet gelijkmatig versterken van ver
schillende toonhoogten, noemt men lineaire vervorming. Aan de vorm van de
trillingen wordt nu niets veranderd, maar de amplituden der trillingen met
verschillende frequenties zijn niet onderling in dezelfde Verhouding als aan de
ingang van de versterker.
Behalve de lineaire vervorming, die in alle trappen van een laag-frequentversterker kan optreden, is in de eindtrap vooral een andere soort vervorming
van belang, en wel de niet-lineaire vervorming. Deze wordt zo genoemd, omdat
zij veroorzaakt wordt door het niet-lineaire verloop van de Ia-Vg-karakteristiek.
In fig. 35 is een karakteristiek getekend, die wel lineair is, en daarom ook wel
eens ideale karakteristiek wordt genoemd. In de practijk bereikt men een der69

gelijke karakteristiek echter niet, althans alleen voor een heel klein gebied.
In fig. 45 is nu een practische karakteristiek getekend met een bocht. De
tweede bocht, die ten gevolge van verzadiging ontstaat, is er wel, maar ligt
buiten ’t gebied,
waarin gewerkt
wordt, zodat zij
voor ons geval nu
niet van belang is.
Je ziet duidelijk,
dat als de roosterspanning sinusvor
mig is, de anodestroomverandering
niet sinusvormig
is. Bij trioden kan
men inderdaad
V
zeggen, dat de
onderste bocht van
de karakteristiek
van het grootste
belang is. Deze
veroorzaakt nu een
sterke tweede har
monische.
Bij penthoden
kan de karakteris
tiek niet door één
Fig. 45. Vervorming, welke ontstaat door de niet-lineaire
met een bocht
Ia-Vg-karakteristiek.
worden benaderd,
daar de tweede bocht wel degelijk in het gebied ligt, waarin we werken. Door
het bestaan van twee bochten ontstaat een sterke derde harmonische en is de
tweede harmonische niet zo van belang.
Van groot belang bij eindbuizen is de aanpassing van de buis aan de luid
spreker. De buis heeft een zekere inwendige weerstand Ri. Nu kan men aan
tonen, dat de uitwendige belasting Ra een bepaalde waarde moet hebben t.o.v.
Ri, om de buis een zo groot mogelijk vermogen te doen afgeven. Dat is net als
bij een stroombron (accu b.v.), waarbij de uitwendige weerstand Ru gelijk moet
zijn aan de inwendige weerstand Ri, wil men uit de accu zoveel mogelijk ver
mogen opnemen. Bij een eindbuis hoeft het niet altijd Ra = Ri te zijn, maar zal
vaak Ra = 2. Ri moeten zijn. De inwendige weerstand van een eindbuis ligt
altijd in de orde van grootte van enkele duizenden ohms. De weerstand van een
luidspreker (impedantie) ligt altijd in de orde van grootte van enkele tientallen
ohms, meestal zelfs onder de 10 ohm. Dat laatste is in verband met de con
structie der moderne luidsprekers niet te vermijden. Tegenwoordig past men nl.
meestal electrodynamische luidsprekers toe. Deze hebben een spoeltje (spreekspoeltje), dat in een magnetisch veld bewegen kan. Stuurt men nu door de spoel
een wisselstroom, dan zal de spoel zich afwisselend naar voren en naar achteren
bewegen, en een trilling uitvoeren, die practisch dezelfde vorm heeft als die
van de wisselstroom. Aan de spoel zit dan een conus vast, waardoor de lucht in
trilling wordt gebracht en zo het geluid ontstaat, dat een getrouwe weergave is
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van de vorm van de wisselstroom. Het spreekspoeltje nu moet licht uitgevoerd
worden, terwijl de luchtspleet van de magneet klein moet zijn. Daarom is er
weinig ruimte in de luchtspleet, en komt men meestal tot een spreekspoeltje met
één laag. Het aantal windingen van de spreekspoel is dus maar klein, en kan
niet groter worden gemaakt, tenzij men meer dan één laag neemt, maar dan
wordt de luchtspleet weer groter en het magnetisch veld zwakker. Het gevolg
van een kleine spreekspoelimpedantie en een betrekkelijk hoge inwendige weer
stand van de eindbuis is, dat de impedantie van de spreekspoel opgetransfor
meerd moet worden tot een impedantie, die gelijk is aan b.v. tweemaal de in
wendige weerstand van de buis. Om dit te bereiken, past men een z.g. luidsprekerstransformator toe. De transformatorverhouding kan worden berekend,
als we Ri en Rl weten. Rl is de impedantie van de luidspreker.
De berekening verloopt als volgt. Nemen we aan, dat de transformator zon
der verliezen werkt (hetgeen in de practijk lang niet het geval is!), dan is het
primaire vermogen gelijk aan het secundaire vermogen. Het primaire vermogen
is gelijk aan V2 I»2- Ra, omdat Ia in amplitude is uitgedrukt. We moeten echter
het kwadraat hebben van de effectieve waarde. De effectieve waarde is V2 V 2
maal de amplitude, zodat het kwadraat van de effectieve waarde gelijk is aan:
(V2)2 (V 2)2 = V2 maal het kwadraat van de amplitude.
Op dezelfde wijze is de waarde van het secundaire vermogen gelijk aan V2
Is2 Rl waarin Is = de secundaire stroom. We kunnen dus schrijven:
V2 Ia2.Ra = V2 Is2.RL.
Nu weten we, dat de stromen primair en secundair zich verhouden als de
transformatorverhouding, dus Ia = T . Is, als T = de transformatorverhouding.
Delen we door V2 en vullen we voor Ia de waarde T. Is in, dan is dus:
T2. Is2. Ra = Is2 Rl.
We kunnen nu nog door Is2 delen, en houden dan over:
T2 . Ra = Rl, zodat

= T2.

De transformator-verhouding vinden we door rechts en links in de vergelijking
de wortel te trekken:
T

(47)

Wanneer we werken met een constante batterijspanning en we willen de buis
geheel uitsturen (d.w.z. tussen het afknijppunt, waar Ia = 0 en het punt, waar
roosterstroom optreedt, dus bij Vg — 0), dan is aan te tonen, dat Ra — 2. Ri
moet zijn. Dat is in de meeste gevallen de gunstigste aanpassingsweerstand. Het
is een grove stelling. In werkelijkheid moet ook nog met vervorming rekening
gehouden worden en de bepaling van de gunstigste aanpassingsweerstand is een
vrij lastig karwei, dat door de buisfabrikanten wordt gedaan. Bij een eindbuis
vind je dan ook meestal opgegeven, hoe groot de gunstigste aanpassingsweer
stand is.
Een belangrijke schakeling voor eindversterkers is de balansschakeling. Voor
twee trioden is deze in fig. 46 weergegeven, terwijl in fig. 47 de karakteristieken
en het ontstaan van de anodewisselstroom zijn getekend.
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Bij een balanstrap moet de wissel
spanning aan beide roosters zo wor
den toegevoerd, dat wanneer één
rooster positiever wordt, het andere
negatiever wordt, en omgekeerd. Je
o
o
kunt ook zeggen, dat tussen beide
o
3
o
o
o
o
roosterwisselspanningen
een fasever
o
o
8o
o
schil van 180° moet bestaan. Daar
o
o
o
om is bij het overgaan van een enkele
o
lili’.
trap op een balanstrap altijd een
fase-omkeerrichting noodzakelijk.
Het eenvoudigste om te begrijpen is
de transformator met in het midden
afgetakte secundaire wikkeling. Er
zijn echter verschillende andere ma
nieren om fase-omkering toe te pas
Fig. 46. Principe van de balansschakeling sen.
met twee trioden. De buizen heb
Transformatoren zijn nl. duur, en
ben een gemeenschappelijke ka- geven meer vervorming dan een buis.
thodeweerstand.
In fig. 48 is de fase-omkering voor
gesteld met behulp van een aparte buis. Zoals je weet, is de spanning aan de
anode van een buis steeds 180° in fase verschoven met de spanning aan het
stuurrooster. De spanning aan de kathode is echter in fase. Nu neemt men aan
de kathode de spanning af voor het rooster van de ene eindbuis, en aan de
anode de spanning voor de andere, en zo kan men zeker zijn van een juiste
faseverschuiving van 180° tussen beide
spanningen.
In de schakeling, zoals die in fig. 46 en
47 is gegeven, is ’t afgegeven vermogen
gelijk aan 2 maal het afgegeven vermo
gen van een buis.
vo
De transformator-verhouding kan wor
den berekend. Hierbij moet er rekening
mee worden gehouden, dat de totale
anodeweerstand gelijk is aan 2 maal de
anodeweerstand van één buis, zodat we
bij de afleiding van de transformatorverhouding 2 Ra invullen voor de primai
Z.
/
re weerstand. Dan is:

§

3

3“

1f

Sffi

Va Ia2 . 2. Ra = Va Is2 . RL
i.
Vullen we weer voor Ia in T.Is, en
delen we door Va en door Is2, dan vinden Fig. 47. Ontstaan van de anodestroom
we voor de transformator-verhouding:
uit de twee rooster-wisselspanningen bij klasse A instel
ling.
2.Ra

n

Bij de instelling van de buizen als in fig. 47 vloeit er een anodestroom gedu
rende de gehele periode van roosterwisselspanning. Een dergelijke instelling
heet Klasse A instelling. De balansschakeling van eindbuizen geeft echter ook
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de mogelijkheid slechts een gedeelte van de periode van de roosterwisselspanning door te laten. Dit zou met een enkele buis niet mogelijk zijn, aangezien de
vorm van de anodewisselstroom dan sterk zou afwijken van die van de roosterwisselspanning, en dat is al
thans bij laagfrequentversterking helemaal niet gewenst.
a.
Bij balansschakeling van twee
buizen is het echter mogelijk
in klasse B in te stellen, d.w.z.
dat slechts de helft van een
\
periode van de roosterwisselspanning wordt doorgelaten.
Sluit men aan de roosters van
1>
de buizen een sinusvormige
♦
wisselspanning aan (met natuur
lijk 180° faseverschil voor bei
de roosters), dan krijgt men Fig. 48. Faseomkering zonder transformator. De
spanning aan de kathode van Bi is 180°
totaal aan de uitgang van de
in fase verschoven t.o.v. de anodespantrap toch een sinusvormige
ning.
spanning. Om dit in te zien,
moet de instelling van de buizen in een figuur worden getekend. Voordat wij dat
doen, stellen we nog even vast, wat precies onder klasse B instelling wordt
verstaan:
Onder een klasse B instelling verstaat men een instelling van de negatieve
roostervoorspanning, zodanig, dat zonder roosterwisselspanning practisch geen
anodestroom vloeit, terwijl gedurende een volledige halve periode wel anodestroom kan vloeien. Het zal duide
lijk zijn, dat voor klasse B instelling
/
de negatieve voorspanning dan in
de buurt van het afknijppunt moet
worden gekozen. We komen dan
tot een instelling, zoals in fig. 49 is
getekend. Wanneer er geen roos
terwisselspanning is, zullen beide
buizen geen stroom trekken. Zodra
echter een sinusvormige wissel
spanning aan de roosters wordt ge
legd, zal iedere buis telkens gedu
rende een halve periode stroom
trekken, en door samenwerking van
beide buizen ontstaat een totale
anodestroom, die een sinusvorm
heeft.
De schakeling is dus geheel ge
i.
lijk
aan die
Fig. 49. Ontstaan van de anodestroom uit de b< van fig. 46,. alleen is
rooster-wisselspanningen bij klasse B een negatieve voorspanning geko
instelling.
zen in de buurt van de afknijppunten van de buizen.
Bij de berekening van de transformatorverhouding dient met de instelling
rekening te worden gehouden. Elke buis is slechts gedurende een halve periode
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werkzaam, zodat gedurende de hele periode slechts één buis tegelijkertijd werk
zaam is. Gedurende de hele periode is dus op elk ogenblik maar een helft van
de transformator in werking. Het gevolg is dus, dat we hier telkens maar met
éénmaal Ra rekening moeten houden, zodat:
V2 Ia2 . Ra = V2 Is2 . Rl>
hetgeen ons net als in formule (47) oplevert:
T=
Maar nu hebben we alleen rekening gehouden met een helft van de primaire.
In werkelijkheid is de primaire gelijk aan twee helften, zodat de transformatorverhouding de helft kleiner is dan in laatstgenoemde formule het geval was, dus:
T = V2

-i/R‘
4. Ra

(49)

In deze formule is dus Ra de gunstigste aanpassingsweerstand van een enkele
buis en Rl de luidsprekersweerstand.
Tussen de klasse A en de klasse B instelling ligt nog de klasse AB, die wel
een gedeelte van de periode van de roosterwisselspanning afsnijdt, maar niet de
helft. De negatieve voorspanning wordt dan wel verder naar het afknijppunt toe
ingesteld dan bij de klasse A instelling, maar niet zover als het afknijppunt.
Voor kleine signalen werkt de trap dan als A-versterker, omdat de amplitude
van de signalen niet groot genoeg is, om verder dan het afknijppunt te komen.
Voor zeer grote signalen gaat de trap hoe langer hoe meer als klasse B versterker
werken.
Een bijzonderheid van de balanseindtrap is nog, dat eventuele brom in de
voedingsspanning voor een groot deel weggewerkt kan worden door de primaire
van de transformator. De anodestromen van beide buizen lopen nl. steeds
tegengesteld aan elkaar. Er ontstaat door brom dan wel een veld, door de
stroom in de ene helft van de primaire, maar dat veld wordt opgeheven door
een gelijk, maar tegengesteld veld door de stroom in de andere helft van de
primaire.
Het gevolg is, dat de anodevoeding van balanstrap niet afgevlakt behoeft te
worden, hetgeen veel kleinere afvlaksmoorspoelen toestaat.
Aangetoond kan worden, dat door de balansschakeling tweede harmonischen
aanmerkelijk verzwakt worden, zodat de niet-lineaire vervorming bij toepassen
van trioden veel geringer is. Daar penthoden hoofdzakelijk derde harmonischen
vervorming geven, en deze door de transformatorschakeling juist versterkt wor
den, zijn trioden de meest aangewezen buizen voor een balanseindtrap.
d. Detectie.
Detectie is het gelijkrichten van het gemoduleerd hoogfrequent signaal, ten
einde alleen de modulatie over te houden, dat is de laagfrequente trilling, die
bij de zender binnenkomt. Hoe de modulatie in haar werk gaat, zullen wij later
bekijken. Voorlopig nemen we dus aan, dat we een hoogfrequent signaal hebben,
dat in amplitude gemoduleerd is, en waarvan de modulatie afgehaald moet
worden.
Detectie kan tot stand komen met een triode of met een diode.
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Wij bespreken eerst de triodeschakelingen (twee) en daarna de tegenwoordig
algemeen toegepaste diodedetectie.
De anodestroomdetector is schematisch in fig. 50 getekend, waarbij ook de
instelling van de buis is aangegeven. De buis krijgt een negatieve voorspanning,
die zo groot is, dat in het
kromme deel van de karak
teristiek gewerkt wordt. Het
gevolg daarvan is, dat wan
c SS
neer sinus vormige wissel
§
i
spanning aan het rooster
wordt gelegd, de anodestroom
niet sinusvormig verloopt.
De positieve halve perioden
v.
zijn hoger dan de nega-

i5:

■4

:5£&-

**eveFig. 50. Principeschema
De gemiddelde waarde van en karakteristiek van de
anodestroomdetector.
de anodewisselstroom is dus
niet gelijk aan nul, maar
heeft een positieve waarde. Daardoor zal de anodegelijkstroom stijgen.
Stel, dat nu aan het rooster een gemoduleerd signaal gelegd wordt, dan zal de
amplitude van de roosterwisselspanning doorlopend van waarde veranderen.
Wordt zij kleiner, dan zal de stijging van de anodegelijkstroom kleiner zijn.
Wordt zij daarentegen groter, dan is de vermeerdering van de anodegelijk
stroom ook groter.
In de anodeleiding is nu opgenomen een telefoon met daaroverheen een con
densator. De condensator vormt voor de h.f.-stroomveranderingen een kortslui
ting, zodat de h.f.-wisselstroom component door de condensator gaat en niet
door de telefoon. De laagfrequent-veranderingen van de anodestroom, dat zijn
de veranderingen in gemiddelde waarde van de anodewisselstroom, zullen ech
ter door de condensator tegengehouden worden en kunnen dus door de telefoon
gaan. De feitelijke scheiding van het hoogfrequent- en laagfrequentsignaal heeft
dus plaats in de anodeleiding met behulp van de telefoon en de condensator,
samen met de buis, die een kromme karakteristiek heeft. Vandaar de naam
anodestroomdetectie. Je begrijpt, dat de condensator niet willekeurig in waarde
moet zijn, maar zo gekozen moet worden, dat de h.f.-wisselstroom zoveel moge
lijk wordt kortgesloten, zonder dat ook de l.f.-component van de anodestroom
door de condensator kan vloeien.
Het voordeel van de anode
stroomdetector boven de volgende
soort is, dat met een negatieve
H
voorspanning gewerkt wordt, zo
dat nooit het rooster positief
o
o
wordt,
en dus ook nooit rooster!*.
v#
stroom vloeit. Zou dit wel het ge
val zijn, dan zou de voorgaande
roosterkring gedempt worden,
d.w.z. belast, waardoor de kwali
Fig. 51.
teit schijnbaar achteruit gaat. Dit
Principeschema en ka
laatste heeft ook als gevolg, dat
rakteristiek van de
de selectiviteit van de kring daalt.
roosterstroomdetector.

lr"

Y
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In fig. 51 is de schakeling van de roosterstroomdetector getekend, met de in
stelling van de buis. Zoals je ziet, wordt hier juist een roostervoorspanning ge
legd. Zodra een signaal aan het rooster wordt gelegd, zullen de positieve halve
perioden van dit signaal het rooster positief maken. Daardoor trekt het electronen
aan. De volgende halve periode is negatief, zodat het rooster ook negatief is en
verder geen electronen door het rooster worden opgenomen. Maar ondertussen
heeft het rooster dus een hoeveelheid electronen opgevangen, en is dus constant
negatief geladen. Het is dus net, alsof er nu wel een negatieve voorspanning aan
het rooster lag, en het gehele signaal verschuift dus in de karakteristiek van fig.
51 naar links. De volgende positieve halve periode trekt het rooster weer electro
nen aan, en wordt nog meer negatief geladen. Zoals je dus wel zult begrijpen, zal
in minder dan geen tijd de negatieve voorspanning zo groot geworden zijn, dat
de positieve perioden van het signaal net tot de Ia-as komen. De negatieve
voorspanning van het rooster is dan net gelijk aan de amplitude van het signaal.
Inmiddels is daardoor de gemiddelde anodestroom gedaald, zoals je wel uit
de figuur zult zien. De condensator in de roosterleiding moet er natuurlijk zijn,
om te zorgen, dat de lading, die het rooster bij elke positieve halve periode op
vangt, bewaard wordt, anders zou die lading meteen weer wegvloeien via de
spoel naar de aarde.
Stel nu, dat het signaal aan het rooster in amplitude kleiner wordt. Dan moet
de lading aan het rooster toch weer weg kunnen vloeien. Dat is mogelijk gemaakt
door een weerstand, die het rooster met de aarde verbindt. Deze weerstand is
nu samen met de condensator zo groot gekozen, dat de lading van het rooster
langzaam weg kan ‘lekken’, vandaar, dat de weerstand lekweerstand heet.
Iedere roosterweerstand is dus nog geen lekweerstand. In dat geval is dat wel
zo. Het is dus de bedoeling, dat de lading wel weg kan lekken, zodra de ampli
tude van het signaal kleiner wordt, maar niet tussen twee opeenvolgende perioden
van het h.f.-signaal.
De amplitudeveranderingen van het h.f.-signaal zijn de l.f.-veranderingen van
de muziek of spraak. Die kan het rooster dus wel volgen. De veranderingen van
de momentele waarden van het h.f.-signaal kan het rooster dus niet volgen. Met
het rooster verandert ook de anodestroom, zodat de gemiddelde anodestroom
een getrouw beeld is van het l.f.-signaal.
Zoals je uit de tekening kunt zien, zit in de anodeleiding ook wel de h.f.-component. Deze moeten we niet door de telefoon krijgen, zodat over de telefoon
weer een condensator geplaatst is. Deze dient hier dus niet voor detectie. De
detectie heeft plaats in de roosterleiding en wel door het optreden van roosterstroom, vandaar de naam roosterstroomdetector.
Het voordeel van roosterstroomdetectie is, dat in een steiler deel van de karak
teristiek gewerkt wordt (je hoeft nu niet meer in het kromme deel te gaan zitten,
dat natuurlijk altijd minder steil is), waardoor met de detectie nog enige ver
sterking plaats heeft. Voor een eenlamps-ontvanger is dus roosterstroomdetectie
aan te bevelen, omdat er nog versterking in de buis plaats heeft. Het nadeel van
de roosterstroomdetector is natuurlijk, dat er roosterstroom optreedt, hetgeen de
kring voor de buis belast, zodat de selectiviteit kleiner wordt. Bovendien treedt
enige vervorming op.
De diodetector is getekend in fig. 52. Hij werkt als een normale gelijkrichter.
De werking berust natuurlijk op de eigenschap van een diode, de electronenstroom slechts in één richting door te laten. In fig. 52b is het h.f. gemoduleerd
signaal getekend, terwijl het gelijkgericht signaal in fig. 52c is weergegeven.
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Dit laatste is dus het signaal, dat
aan de diodeweerstand Rd ontstaat.
Zoals je ziet, zit hierin nog een h.f.component, nl. halve perioden van
het oorspronkelijk h.f.-signaal. Deze
kunnen kortgesloten worden door de
condensator, die over Rd is gescha
keld.
Ook hier geldt de eis, dat de con
densator wel de h.f.-component moet
5*
kortsluiten, maar niet de l.f.-amplitudeveranderingen. De gemiddelde
v
waarde van het h.f.-signaal op elk
ogenblik is tevens de spanning, die
aan Rd kan worden afgenomen. Je
kunt het ook zo zeggen, dat de con Fig. 52. Principe van de diodetectie.
a. Algemene schakeling.
densator zich niet mag ontladen
b. Gemoduleerde draaggolf.
tussen twee opvolgende perioden
c. Gedetecteerde h.f. spanning.
van het h.f.-signaal, maar wel ontla
d. Parallelschakeling van C en Rg
aan de diodeweerstand Rd.
den moet worden, wanneer de am
plitude van dat signaal kleiner wordt.
Dit wordt bereikt door de weerstand, die over de condensator is geschakeld, Rd
dus, groot genoeg te maken, waardoor de ontlaadstroom van de condensator zo
klein is, dat tussen de halve periode van het l.f.-signaal geen tijd is voor ontla
ding. De gehele diodeschakeling belast natuurlijk de voorgaande kring. Er
wordt nl. uit de kring energie opgenomen. Aangetoond kan worden, dat de be
lasting op de voorgaande kring gelijk is aan V2 Rd» dus alsof op de voorgaande
kring een weerstand was aangesloten, die gelijk is aan V2 Rd- Het zal dus duide
lijk zijn, dat steeds geprobeerd wordt de waarde van R<i groot te maken. Aan de
andere kant mag Rd weer niet te groot worden, anders ontlaadt de condensator
zich te langzaam en kunnen de l.f.-amplitudeveranderingen van de halve perio
den niet meer volgen. Er worden dan van de muziek en spraak delen van de
perioden afgesneden, hetgeen natuurlijk ernstige vervorming geeft.
Behalve de gelijkstroomweerstand van een diodeschakeling, die gelijk is aan
R<i, bestaat er ook een wisselstroomweerstand. Dat word je duidelijk uit fig. 52d,
waar behalve de diodeschakeling ook getekend is de volgende (eerste) l.f.-versterkertrap. Via een scheidingscondensator wordt het l.f.-signaal op het rooster
van de eerste l.f.-buis gebracht. Natuurlijk is er een roostenveerstand, daar anders
het rooster van de buis voor gelijkstroom in de lucht zou hangen. De buis zou
dan geen negatieve voorspanning hebben en het rooster zou al na enkele perio
den van de wisselspanning een negatieve lading krijgen, waardoor de anodestroom van die buis zou worden beïnvloed.
Voor gelijkstroom nu vormt de scheidingscondensator een volkomen blokkering.
Voor wisselstroom echter niet, en bij het optreden van een wisselspanning aan
Ra zal dus parallel aan R<i nog eens de schakeling van Ck in serie met Rg komen
te staan. Het gevolg hiervan is, dat door deze parallelschakeling de belasting op
de h.f.-kring groter wordt (de belastingweerstand wordt kleiner). En wel is dit
afhankelijk van de frequentie, want de wisselstroomweerstand van de koppelcondensator is afhankelijk van de frequentie. Met een vrij ingewikkelde wiskun
dige afleiding kun je aantonen, dat de diodedetector bij kleine signalen een aan-
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merkelijke vervorming van het laagfrequente signaal zal geven. Daarom is de
diodedetector
alleen te gebruiken, daar
’hi
waar de te detecteren signalen een vol
doend grote amplitude hebben. Pas je
dus diodetectie toe in een rechtuitont©
vanger, dan is het aan te bevelen, voor
de detectortrap meer dan een trap h.f.versterking toe te passen. Volumeregeling kun je in de detectortrap toepassen.
In fig. 53 zijn twee methoden getekend,
waarvan alleen de eerste goed is. Bij
maximum volume zal er nl. in beide ge
©
vallen een maximum toelaatbare moduFig. 53. Twee methoden voor het ver
latiediepte bestaan, waarvoor de ver
krijgen van sterkteregeling bij
diodedetectie. Alleen methode
vorming nog toelaatbaar is. Vermindert
a is goed.
men het volume bij de eerste schake
ling, dan wordt de toelaatbare modulatiediepte groter, zodat je minder vlug last
krijgt van vervorming. Bij de tweede schakeling verandert de belasting van de
diodeschakeling niet, als je het volume vermindert. De eerste schakeling heeft
dus voordelen boven de laatste.

Tr-ft

e. Hoogfrequentversterking.
Bij een hoogfrequentversterkertrap gaat het niet om het gelijkmatige ver
sterken van een hele band van frequenties, maar om de versterking van een
enkele frequentie. Vaak moet dan nog een kleine band van frequenties daarom
heen versterkt worden, maar al gauw is het de bedoeling, dat de naburige fre
quenties juist niet doorgelaten worden.
Bij hoogfrequentversterking speelt dus naast de bereikte versterking ook de
selectiviteit een belangrijke rol. Daarom wordt in de anodeleiding een kring op
genomen. Deze heeft, zoals je nu weet, de eigenschap, dat zijn impedantie hoog
is voor de resonantie-frequentie (tenminste als het een parallelkring is), terwijl
voor frequenties buiten resonantie de impedantie al gauw veel kleiner wordt.
Schematisch is een hoogfrequentversterker
trap getekend in fig. 54. We kunnen wel
zeggen, dat voor frequenties, die buiten
resonantie vallen, de kring in de anodelei
ding van de buis een kortsluiting vormt, c
o
t
1
terwijl voor de resonanticfrequentie de im
7P'
pedantie zo hoog is, dat de anodewisselstroom een spanningsverschil aan de uit
T
einden van de kring geeft, die weer kan
worden gebruikt voor een volgende vcrFig. 54. Algemene schakeling van
sterkertrap.
een hoogfrequent
Zoals we reeds eerder hebben geleerd,
versterkertrap.
is bij resonantie de weerstand van een
kring ohms, omdat stroom en spanning in fase met elkaar zijn. De resonantieimpedantie van een parallelkring is verder gelijk aan L/CR. Voor berekeningen
in h.f.-versterkers is dat zeer prettig, omdat in do anodeleiding een belasting is
opgenomen, waarvoor je zonder meer de wet van Ohm mag toepassen. Voorbeeld:

®

C=

o

7S

In de anodeleiding van een h.f.-versterker wil men met een condensator van
200 pF een kring opbouwen. De frequentie, die versterkt moet worden, bedraagt
1000 KHz (dat is 300 meter golflengte). Gevraagd: hoe groot is de spoel, die je
daarvoor nodig hebt? Als verder gegeven is, dat de kwaliteit van de kring 100
wordt, dat de inwendige weerstand van de buis 80 K ohm bedraagt en de versterkingsfactor 200, hoe groot is dan de spanning, die we aan de kring krijgen,
als we 1 mV h.f.-wisselspanning aan het rooster leggen?
De oplossing is vrij eenvoudig: Voor een parallelkring is bij benadering:
1
co2 = -j-q dus L =

1
cu2 C

Nu is <w = 2 ti f = 2 . n . 1.000.000 = 2. n. 106
dus oj2 = 4 n2.1012
verder is C = 200 pF = 200.10—12 F. In berekeningen moet de capaciteit altijd
in Farads worden uitgedrukt!
Dus is:
1
L=
= 125.10-6 Henry = 125 /*H.
4.7i2.1012.200.10—12
De spoel zal dus een zelfinductie moeten hebben van 125 /j,. H.
Als verder de kwaliteit van de kring 100 is, zal de weerstand in de kring
bedragen:
R = ^ = 2. n. 106.125.10-6 = 7,85 ohm.
100
100
In berekeningen vul je zelfinducties altijd in Henries in. De kwaliteit van een
kring is:
(Oo • L

<2 —h
i

waarin: Q = de
C0o = de
L = de
R = de

kwaliteit van de kring.
resonantiefrequentie van de kring.
zelfinductie in de kring.
hoogfrequentieweerstand van de kring.

Dit kun je niet afleiden, want het is nu eenmaal zo bepaald. Het is een definitie.
De belasting in de anodeleiding van onze buis is dus:
125.10-°
L
= 80 K ohm ongeveer.
200.10“12.7,85
CR
De spanningsversterking van de trap zal nu bedragen:
80
Ra
/_
. 200 = 100 maal.
g
=
g
80
+ 80
Rl + Ra
Zet je dus 1 mV op het rooster, dan krijg je 100 maal zoveel, dat is 100 mV of
— volt op de kring.
De hoogfrequentversterkertrappen vertonen enige typische fouten, die wij hier
even zullen noemen. Het zou veel te ver voeren een afleiding te geven van de
resultaten. De fouten zijn:
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1. Moduïatiebrom. Hieronder verstaat men het verschijnsel, dat een brom
wordt gemoduleerd op het h.f.-signaal, dat versterkt moet worden, wanneer be
halve dat signaal ook een kleine 50 of 100 Hz-spanning aan het stuurrooster van
de h.f.-versterkerbuis komt te liggen. Ook wanneer dus het h.f.-signaal is gemo
duleerd met muziek, zal bij gelijktijdig aanwezig zijn van een bromspanning op
het rooster de brom gemoduleerd worden op het h.f.-signaal. Ga je later detec
teren, dan is het natuurlijk niet meer mogelijk de brom kwijt te raken, daar het
net is, alsof hij in de zender al op het h.f.-signaal was gemoduleerd.
Het verschijnsel van de brom-modulatie is eigenlijk niets bijzonders. Het
wordt veroorzaakt, doordat in een krom deel van de karakteristiek van de buis
wordt gewerkt. Steeds, wanneer in een krom deel van de Ia-Vg-karakteristiek
wordt gewerkt, zal modulatie optreden. Waarom dan niet met een rechte karak
teristiek wordt gewerkt, zullen wij bij de automatische sterkteregeling zien.
2. Modulatieverdieping. Dit is het verschijnsel, dat de modulatiediepte (zie bij
modulatie wat dit precies is, als je het nog niet weet) na de versterkertrap groter
is, dan daarvoor.
Aangetoond kan worden, dat modulatieverdieping een vervorming door derde
harmonischen als gevolg heeft, die echter niet zo ernstig is.
3. Modulatievervorming. Onder modulatievervorming verstaat men het ver
schijnsel, dat de modulatiediepte voor alle sterkten van het roostersignaal niet
constant is.
4. Kruismodulatie. Dit is het verschijnsel, dat men twee zenders door elkaar
hoort, terwijl niet kan worden gesproken van een slechte selectiviteit. Wanneer
je op een zender bent afgestemd, en de zender „zwijgt” even, dan heb je altijd
nog de draaggolf, die je niet kunt horen. Denk er om, dat je wel kunt horen, of
de draaggolf er is of niet! Dat hoor je bv. aan de brom, die er op gemoduleerd
is, en die van de zender afkomstig kan zijn. Verder zul je merken, dat wanneer
de draaggolf er is, de luchtstoringen veel minder zijn.
Dat komt, doordat de automatische sterkteregeling dan in werking komt en
de gehele versterking lager instelt, waardoor de storingen natuurlijk ook veel
minder versterkt worden. We zullen dat bij automatische sterkteregeling wel
nader bekijken. Als je dus zegt: Ik hoor de draaggolf, dan bedoel je eigenlijk: Ik
hoor aan de brom, of het verdwijnen van de storingen, dat de draaggolf er is.
De draaggolf zelf is een h.f.-trilling, die je niet kunt horen.
We gaan verder met onze kruismodulatie. Je staat dus afgestemd op een zen
der en die zwijgt even. Nu hoor je ‘in de verte’, d.w.z. zwak, muziek of spraak
van een andere zender. Nu, dat komt vaak genoeg voor, en heel vaak is het een
kwestie van slechte, althans onvoldoende selectiviteit van het apparaat.
Wanneer het echter geen slechte selectiviteit is, dan is het te wijten aan de
z.g. kruismodulatie. Je wilt natuurlijk weten, hoe je daarachter kunt komen?
Ten eerste door metingen, maar dat zal wel een beetje lastig voor je zijn. In de
eerste plaats is de meting een vrij lastig en precies werk. In de tweede plaats
heb je de kostbare apparatuur daar niet voor. Er is evenwel een andere methode.
Nogmaals: je staat afgestemd op een zender. Nu zwijgt de zender, en je hoort
de modulatie van een andere zender. Maar daarop gaat de zender, waar je op
afgestemd bent, sluiten, d.w.z. dat ook zijn draaggolf gaat verdwijnen. Op het
ogenblik, dat deze verdwijnt, hoor je ook niet meer de muziek of spraak van de
vreemde zender. Kijk, in dat geval is het kruismodulatie. De muziek van de
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vreemde zender werd blijkbaar op de draaggolf van de gewenste zender gemo
duleerd, en toen deze verdween, verdween natuurlijk ook die vreemde muziek.
De naam kruismodulatie zul je nu ook wel beter begrijpen. Het verschijnsel,
zoals dat hierboven beschreven werd, kun je dus wel waarnemen, wanneer een
zender sluit, dus ’s avonds laat.
Nu nog iets over die slechte selectiviteit. Stel, dat storing wordt veroorzaakt
door slechte selectiviteit, dus niet door kruismodulatie, dan zul je bij de proef
het volgende waarnemen.
Je staat afgestemd op een zender (de gewenste dus). Hij zwijgt, en je hoort
de muziek van een andere (vreemde) zender. Nu sluit de gewenste zender, dus
zijn draaggolf verdwijnt. Maar de modulatie van de vreemde zender verdwijnt
helemaal niet. Integendeel, hij is nu nog beter te horen. Dan is het een kwestie
van onvoldoende selectiviteit geweest. Zodra de draaggolf van de gewenste zen
der nl. wegvalt, zal de aut. sterkte-regeling de versterking weer opdraaien en
hoor je de storingen en de storende zender harder.
De vier fouten, welke hierboven werden genoemd, treden dus in de h.f.-versterkerbuizen op en zijn alle te wijten aan de kromming van de Ia-Vg-karakteristiek, die met opzet gekromd is voor het verkrijgen van een automatische
sterkteregeling. Toch kan men de fouten zoveel mogelijk tegengaan door een
bepaalde manier van wikkelen van de roosters, hetgeen de buisfabrikanten voor
h.f.-buizen dan ook doen.
ƒ. Menging.
Voordat we de mengtrap bekijken, moeten we toch eerst weten, waarom in
de meeste moderne ontvangers de frequentie van het h.f.-signaal door menging
van het signaal met een ander veranderd wordt. Een ontvangapparaat, waarvan
de kringen verstemd moeten worden, V
heeft altijd als nadeel, dat voor verschil
lende punten van de golfband de selecti
viteit, getrouwheid en afstemkromme niet
constant zijn. Het doel van de ontvanger
met frequentietransformatie is dan ook
een ontvanger te bouwen voor één fre
quentie, en alle andere frequenties tot
deze ene te transformeren. Deze ontvan
1-8
o
ger is de m.f.- (middenfrequent)-versterker, met zijn kringen voor en na de buis.
De eenvoudigste vorm van een ontvan
ger met frequentietransformatie is in fig.
Fig. 55. Autodyne-ontvanger voor
55 getekend. Zoals je ziet, is het eenvou
het opnemen van onge
dempte telegrafie.
dig een eenlampsontvanger met terugkoppelspoel. Koppel je de spoelen vol
doende, dan kan de buis gaan genereren. Dat doet zij dan evenwel h.f. en in de
telefoon hoor je... niets. De frequentie, waarmede de buis genereert, wordt
bepaald door de L en de C van de roosterkring. Wanneer de buis niet genereer
de, maar wel een h.f.-signaal uit de antenne kwam, dan zou dit door de buis
normaal versterkt worden en in de telefoon hoorde je ook niets. Stel nu, dat een
h.f.-signaal (draaggolf zonder modulatie) uit de antenne op het rooster van de
buis komt, terwijl je de roosterkring afstemt op een frequentie, die b.v. 1000
Hz lager is dan die van het antennesignaal, dan zou je van beide signalen in de
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telefoon niets horen, want beide zijn h.f. Maar als je in een krom deel van de
Ia-Vg-karakteristiek van de buis werkt, dan hoor je in de telefoon de verschilfrequentie, en dat verschil is 1000 Hz, hetgeen wel hoorbaar is.
Deze ontvanger is eventueel bruikbaar voor het ontvangen van ongedempte
telegrafie. Dat wil zeggen, dat als de seinsleutel ingedrukt wordt, de zender wel,
en als de seinsleutel losgelaten wordt, de zender niet werkt. Je krijgt dan punten
en strepen, die bestaan uit stukjes draaggolf. Met een h.f.-versterker zou je niets
horen, want een draaggolf hoor je niet. Met een detectie zou je niets bereiken,
want er is geen modulatie. Alleen door een hulpfrequentie te gebruiken, die een
klein frequentieverschil met de draaggolf heeft, kun je door de verschilfrequentie
te maken iets horen.
De werking van deze ontvanger is dus als volgt. Als de seinsleutel wordt neer
gedrukt, hoor je in de telefoon een toon, die een frequentie heeft, gelijk aan het
verschil van draaggolf- en hulpfrequentie. Laat je de seinsleutel los, dan ver
dwijnt de draaggolf van de zender en houd je alleen nog de hulpfrequentie
over, maar die is niet hoorbaar, dus je hoort niets. Op die manier kun je bij on
gedempte telegrafie punten en strepen hoorbaar maken.
De ontvanger nu heeft een buis, die tegelijk twee dingen doet. Ten eerste is
het de buis, die de hulpfrequentie opwekt. Om een signaal te maken, heb je nu
eenmaal een versterkerbuis nodig. Ten tweede is het ook de buis, die beide sig
nalen mengt, doordat ze beide op hetzelfde rooster komen en in een krom deel
van de karakteristiek worden gewerkt. Een dergelijke ontvanger, waarbij de
mengbuis tegelijkertijd de hulpfrequentie opwekt, heet een autodyne-ontvanger
(auto = zelf).
Vanzelfsprekend is dus een heterodyne ontvanger een ontvanger, waarbij de
hulpfrequentie door een vreemde buis wordt opgewekt. De autodyne-ontvanger
heeft nl. verschillende nadelen. In de antennekring b.v. komt het hulpsignaal
voor. Dat wordt dus uitgestraald en kan naburige ontvangers storen. Verder, en
dat is wel zeer belangrijk, is de roosterkring, die tevens antennekring is, afge
stemd op een frequentie, die niet dezelfde is als die van de golf, die je wilt ont
vangen. Daardoor is de autodyne-ontvanger betrekkelijk ongevoelig, want de
grootste spanning aan de kring, en dus ook aan het rooster van de buis, krijg je,
als je de kring precies op het signaal afstemt, zodat er resonantie bestaat.
Bij de heterodyne-ontvanger heb je een aparte oscillatorbuis, die de hulp
frequentie opwekt, en waarvan de kring (oscillatorkring) op de hulpfrequentie
is afgestemd. De signaalkring, die in de roosterleiding van de mengbuis is ge
schakeld, is precies op het signaal afgestemd, zodat ook de grootst mogelijke
gevoeligheid wordt verkregen.
Wanneer nu de verschilfrequentie in het hoorbare gebied ligt, spreekt men
eenvoudig van een heterodyne-ontvanger. Wanneer de verschil-frequentie boven
het hoorbare gebied ligt, dus nog hoogfrequent is, noemt men de ontvanger een
superheterodyne-ontvanger. Nu weet je dus wat een „super” is. Dat is geen
super de luxe toestel. Het woord super wordt door velen gebruikt. De meeste
mensen weten echter helemaal niet, wat het bij benadering betekent. In een
advertentie stond kort geleden te lezen: ‘Te koop een prima radiotoestel. Super
de super. Iets aparts!’ Inderdaad is dat iets aparts.
De moderne ontvangers met frequentietransformatie zijn super-heterodynes.
De m.f. ligt altijd boven 100 KHz. 110, 128, 468, 472 zijn normale waarden
voor de m.f. Men spreekt dan wel van hoge en lage m.f., d.w.z., dat de ‘hoge’
in de buurt van 470 KHz en de ‘lage’ in de buurt van 120 KHz ligt. Ook zijn
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wel toestellen gemaakt met veel hogere m.f. (b.v. kortegolf-ontvangers met een
m.f. van ongeveer 1600 KHz).
Dat bij een ontvanger de oscillatorbuis en mengbuis in één ballon zijn ge
plaatst, verandert aan de werking van het apparaat natuurlijk niets. Het blijft
een vreemde buis, die als oscillator dienst doet.
Wanneer aan een rooster van een buis de twee frequenties worden aangeslo
ten, die we voor het gemak fi (signaalfrequentie) en f2 (hulp- of oscillatorfrequentie) zullen noemen, dan ontstaan in de anodeleiding van de mengbuis
verschillende frequenties. In de eerste plaats hebben we de frequenties fi en f2,
want de mengbuis werkt verder natuurlijk als een gewone versterker.
Behalve deze frequenties, hebben we ook de som- en verschilfrequentie, dus
f2 — fi en f2 + fi- Verder ontstaan in de buis, tengevolge van de kromme ka
rakteristiek, harmonischen van alle frequenties, dus 2.fu 2.f2; 2(f2 — fi);
2 (f2 + fi). Verder is het oscillatorsignaal niet sinusvormig. Er bevinden zich in
dat signaal dus vele harmonischen, b.v. de tweede en de derde, respectievelijk
2. f2 en 3. f2. Deze komen dus ook op het rooster van de buis en worden met
het normale signaal, dat uit de antenne komt (fi), ook gemengd, zodat b.v. fre
quenties (2f2 — fi) en (2. f2 + fi) ontstaan, en ook met de derde harmonische
van het oscillatorsignaal: (3 . f2 — fi) en (3 . f2 + fi).
Zo zie je, dat in de anodeleiding van de mengbuis vele verschillende frequen
ties aanwezig zijn. Het is nu de taak van de anodekring, tevens de eerste vast
ingestelde kring van de m.f.-versterker, uit deze serie frequenties de juiste te
kiezen. Dit is de verschilfrequentie, dus (f2 — fi). Toch kun je je voorstellen, dat
op een goed ogenblik twee van de bovengenoemde frequenties enkele honder
den herz verschillen. In dat geval zal een fluittoon ontstaan met als frequentie
het verschil van de frequenties van bedoelde signalen. Een goede keuze voor de
middenfrequentie kan de fluittonen vermijden, maar we hebben hier dus een
bezwaar van de super; hij heeft al gauw last van fluittoontjes.
In verband met condensatorconstructies kiest men de oscillatorfrequentie in
het midden- en langegolfgebied hoger dan de signaalfrequentie. Stel b.v., dat
de middenfrequentie 400 KHz moet bedragen, en we willen een golflengte van
300 m ontvangen, dat is dus een signaalfrequentie van 1000 KHz, dan moet de
oscillatorfrequentie 1000 + 400 = 1400 KHz bedragen. Stel nu, dat in de an
tenne ook een signaal van 1800 KHz binnenkomt. Dan zullen aan het rooster
van de mengbuis o.a. 1800 en 1400 KHz aangesloten zijn. In de anodeleiding
ontstaat prompt de verschilfrequentie, dus 1800 —1400 = 400 KHz. En daar is
nu juist de anodekring op afgestemd. Wanneer dat het geval zou zijn, horen we
dus twee zenders door elkaar. Nu zou het wel erg toevallig zijn, wanneer de
1800 KHz-zender even hard doorkwam als de 1000 KHz-zender. Indien we ech
ter aannemen, dat de 1800 KHz-zender (de stoorzender in dit geval dus) op 1801
KHz precies werkt, dan ontstaat als m.f. met de hulpfrequentie niet 400 KHz,
maar 1801 —1400 = 401 KHz. We krijgen dan in de anodeleiding 400 KHz en
401 KHz, zodat we prompt daarvan weer het verschil krijgen, dat is 1 KHz of
1000 Hz. Dat geeft een fluittoon. Die hoeft nu niet zo sterk te zijn, om toch erg
hinderlijk te zijn.
We noemen nu het storende station op 1801 KHz de spiegel van het station
op 1000 KHz, omdat het net even ver verwijderd is van de oscillatorfrequentie
als de 1000 KHz, maar dan aan de andere kant. Spiegelfrequenties zijn dus erg
hinderlijk, omdat ze meestal niet een zuiver spiegelbeeld vormen van de oscil
latorfrequentie, maar bijna, zodat een fluittoon ontstaat. Het principe van de
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menging geeft ons absoluut geen mogelijkheid om de spiegels kwijt te raken.
Daarom worden vóór de mengtrap nog één of meer kringen geplaatst, die afge
stemd zijn op de signaalfrequentie, dus in ons geval op 1000 KHz. Je begrijpt,
dat nu de 1801 KHz wel erg verzwakt zal zijn door de selectiviteit van de signaalkring. De signaalkring(en) houdt(en) dus de spiegels tegen. Maar nu zie je
meteen, dat wanneer de m.f. hoog is, de spiegel veel verder verwijderd is van
het gewenste station. Hij is n.1. altijd op een afstand van 2 maal de m.f. verwij
derd. Bedraagt de m.f. b.v. 100 KHz, dan zullen de spiegels steeds op een af
stand van 200 KHz verwijderd zijn van de gewenste zenders. Bedraagt de m.f.
400 KHz, dan zijn de spiegels steeds 800 KHz verwijderd. En nu begrijp je wel,
dat het gemakkelijker is voor de signaalkring stoorsignalen, die 800 KHz ver
wijderd zijn, tegen te houden, dan stoorsignalen, die maar 200 KHz zijn ver
wijderd.
Een hoge m.f. is dus gunstig voor het tegengaan van spiegels. Nog een andere
typische storing is mogelijk. Stel, dat in de antenne een signaal binnenkomt met
een frequentie, die juist gelijk is aan de m.f. Dan zal dat signaal wel gemengd
worden met het oscillatorsignaal, maar de verschil- en somfrequenties worden
door de kring niet opgenomen. Wel versterkt de mengbuis het signaal, en komt
het op de kring, die het signaal doorlaat. Het heeft immers een frequentie = de
m.f. Voorbeeld: m.f. = 400 KHz. We willen een signaal van 1000 KHz opvan
gen en stellen de oscillator dus in op 1400 KHz. Van de spiegel 1800 KHz heb
ben we geen last, want de signaalkring vóór de mengbuis houdt de 1800 KHz
volkomen tegen. Maar nu komt een signaal van 400 KHz binnen en dat wordt
door de mengbuis versterkt. Welnu, dan laat de m.f.-kring dat signaal rustig
door.
Ook in dit geval gaat het niet zozeer om een signaal, dat eventueel zo sterk
zou zijn, dat je twee programma’s door elkaar zou horen, maar om fluittonen,
die ontstaan, doordat het storende signaal weer niet precies gelijk is aan 400
KHz, maar b.v. 401 KHz, waardoor weer een fluittoon ontstaat van 1000 Hz.
Teneinde een eventueel m.f.-signaal tegen te houden, wordt soms in het
apparaat een m.f.-zeefkring ingebouwd. Dat is een parallelkring, die in serie
met de antenne wordt geplaatst. Bij 400 KHz is de impedantie van de parallel
kring zo groot mogelijk. Voor frequenties daarbuiten is de impedantie veel lager
en laat de kring de signalen dus door. Het woord zeefkring is duidelijk. De kring
‘zeeft’ signalen, die een frequentie = de m.f. hebben, er uit.
Nog even willen we nagaan, hoe de m.f. gekozen wordt. Weliswaar hebben
we hierboven gezegd, dat een hoge m.f. gunstiger is in verband met het optre
den van spiegelstoringen, maar er is ook een bezwaar verbonden aan een hogere
m.f. Het is nl. moeilijker een goede selectiviteit te krijgen bij een hoge frequen
tie dan bij een lage. Kiest men dus een hoge m.f., dan zullen de kringen van de
m.f.-versterker duurder worden, als men een goede selectiviteit wil verkrijgen.
De selectiviteit van een super wordt voor zenders, welke dicht bij elkaar zitten,
en dat is toch de hoofdzaak, alleen bepaald door de selectiviteit van de m.f.versterker. Men wil deze met zo min mogelijk kosten zo goed mogelijk maken,
reden waarom men uiteindelijk toch op een lage m.f. gaat zitten. Spiegelstorin
gen worden dan zoveel mogelijk onderdrukt door een goede pre-selectie (voor
selectie); dat is dus de selectiviteit, die vóór menging verkregen wordt door de
signaalkringen.
Tenslotte zullen we ons nog even bezig moeten houden met de oscillatorkring.
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J© hebt zeker wel eens gehoord van een trimmer en een paddingcondensator.
We zullen precies nagaan, wat daarmede gedaan wordt.
Als je met een super op een station wilt afstemmen, moet je niet alleen de
oscillatorkring afstemmen op een frequentie, die gelijk is aan de signaalfrequentie + de m.f., maar je moet ook de signaalkring, die de pre-selectie geeft, af
stemmen op de signaalfrequentie. Dus: De oscillatorkring afstemmen op 1400
KHz, als de m.f. = 400 KHz en je een signaal van 1000 KHz wilt opvangen;
bovendien de signaalkring afstemmen op 1000 KHz, teneinde deze van tevoren
al zoveel mogelijk eruit te halen, zonder de andere signalen, die eventueel uit
de antenne komen.
Natuurlijk moet je met één knop het toestel kunnen afstemmen, zodat je in
de regel bij het afstemmen van een super twee variabele condensatoren tege
lijkertijd op de juiste waarde moet instellen. Laten wij eens het geval nagaan
voor de middengolfband. We nemen daarbij ronde getallen en zeggen, dat de
middengolfband loopt van 200 tot 600 meter. Dat betekent dus van 1500 tot
500 KHz (reken maar eens na). De m.f. bedraagt 400 KHz (dat is ook maar een
rond getal als voorbeeld), zodat de oscillatorfrequentie te berekenen is. Bij 1500
KHz (200 m) moet de oscillatorfrequentie bedragen: 1500 + 400 = 1900 KHz.
Bij 500 KHz (600 m) moet de oscillatorfrequentie bedragen: 500 + 400 = 900
KHz. Nu loopt dus:
Signaalkring:
van 500 tot 1500 KHz.
Oscillatorkring: van 900 tot 1900 KHz.
De signaalkring: Deze bestaat natuurlijk uit een spoel met zelfinductie L en
de variabele condensator C. Als we beneden in de band zitten bij 200 m, moet
de kring afgestemd zijn op 1500 KHz, en dus:
co2 L. C. = 1 of C = 1/co2 . L
Als we boven in de band zitten bij 600 m, moet de kring met dezelfde waarde
van L afgestemd zijn op 500 KHz. Noemen we hier de cirkelfrequentie co', dan
moet nu:
co'2 . L . C = 1 of C' = 1/co2 . L
en heel makkelijk vinden we, dat
co 2 _ 22.7i2. f2
C'
1/co'2. L
co2. L
Cf " 1/üj2 . L - cu'2. L ~ co'2 ~ 22.n2.f'2
In de laatste vorm is voor co de vorm 2. n. f ingevuld.
Delen we nu nog teller en noemer door 22. n2, dan is dus:

SL =11
C ~ f2

Hierin is f = 1500 KHz en f' = 500 KHz, dus
f'
500
_1
£!_ _Ü =_!
3
en
f2
32
9
f
1500
De verhouding van de capaciteiten van de ingedraaide en de uitgedraaide
condensator is dus als 1:9.
De oscillatorkring: Deze bestaat ook uit een spoel, met zelfinductie Losc en de
variabele condensator Cosc- Noemen we de minimum capaciteit weer C en de
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maximum capaciteit C', dan geldt onderaan de band, dat is bij 1500 KHz, dat
de oscillatorkring moet zijn afgestemd op 1900 KHz, zodat:
co2 . Losc . C = 1 of C = 1/co2 . L ose
Als wij boven in de band zitten, dus bij 600 meter of 500 KHz, moet de oscillator zijn afgestemd op 900 KHz. Noemen we de cirkelfrequentie weer co', dan
is:
co'2 Losc . C' = 1 of C' = 1/co'2. L
en we vinden weer, dat:
C _ 1/CO2. Losc _ f'2
C'
l/co/2.Losc
f2 ’
OSOj

De afleiding verloopt net als boven voor de signaalkring. De verhouding tus
sen minimum en maximum frequentie is hier echter als
900
f'2
l2
1
1
1900 “ 2,11 en f2 ” 2,112 “ 4,46 ’
Wij zien dus, dat de verhoudingen tussen maximum en minimum capaciteiten
voor de signaalkringcondensator en voor de oscillator-kringcondensator niet ge
lijk zijn.
Doordat nu met één knop beide variabele condensatoren op de juiste waarde
moeten worden ingesteld, ontstaan moeilijkheden. Natuurlijk zou het mogelijk
zijn twee verschillende condensatoren op één as te monteren, die zeer verschil
lende minimum en maximum capaciteit hadden, terwijl ook het verloop van
beide condensatoren wel heel verschillend zou kunnen zijn. Om commerciële
redenen wordt echter van een dergelijke oplossing afgezien, en maakt men beide
condensatoren volkomen gelijk.
Nemen we b.v. aan, dat beide condensatoren een maximum capaciteit van
500 pF hebben en een minimum capaciteit van 20 pF (dat is een practisch
mogelijk geval).
Bekijken we eerst de signaalcondensator, dan ontdekken we, dat de verhou
ding van minimum tot maximum capaciteit is als 20 :500, dat is als 1 :25. Nu
kan men de verhouding altijd kleiner maken, niet groter. We moeten een ver
houding als 1 :9 hebben, dus is dat te bereiken.
Dat bereiken we door parallel aan de condensator een extra capaciteit te plaat
sen (een trimmer) in ons geval van 40 pF. De minimum capaciteit bedraagt dan
20 + 40 = 60 pF, terwijl de maximum capaciteit bedraagt 500 + 40 = 540 pF.
De verhouding is dus geworden als 60 :540 = 1:9. Nu zul je zeggen, dat dat
erg aardig is, maar je wilt weten, hoe men daaraan komt. Welnu, dat gaat heel
gemakkelijk. Noem de onbekende parallelcapaciteit b.v. Ct. Dat is dus de on
bekende, en een onbekende kun je altijd vinden met een vergelijking. In dit
geval is de vergelijking vrij eenvoudig. We moeten haar echter eerst vinden 1
Dus punt 1: stel de vergelijking op. Punt 2: los de vergelijking op. Het antwoord
geeft je de onbekende waarde.
Punt 1: De minimum capaciteit totaal met de onbekende capaciteit Ct paral
lel wordt: 20 + Ct. De maximum capaciteit: 500 + Ct. Beide moeten zich ver
houden als 1:9, dus:
20 + Ct
TT is de vergelijking.
500 + Ct “ 9
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Punt 2: Het is mogelijk, dat je deze vergelijking niet op kunt lossen.
Dat is geen schande, want het oplossen van een vergelijking hangt niet af van
knapheid, maar alleen van routine. Dat gaat volgens regeltjes, en met een beetje
oefening los je de meeste vergelijkingen op. De oplossing is als volgt:
180 + 9 Ct = 500 + Ct
8 Ct = 320
Ct = 40.
Dat zijn natuurlijk picofarads, want alles werd in picofarads ingevuld.
Als je nu vindt, dat Ct moet worden b.v. 18,6 pF, dan neem je dus een trim
mer van 30 pF, en je stelt hem in, totdat de schaal klopt. Het kan gebeuren, dat
je voor Ct een negatieve waarde vindt, b.v. C = —12 pF. Hoe kan dat? Wel,
dat kan niet, m.a.w. je krijgt de gewenste verhouding niet met een parallelcapaciteit, want een negatieve condensator bestaat niet.
De signaalkring is nu bekeken. De oscillatorkring wordt op dezelfde manier
bekeken.
Punt 1: De minimum capaciteit met de onbekende parallel capaciteit Ct be
draagt weer 20 + Ct, en de maximum capaciteit 500 + Ct. De verhouding tus
sen deze twee moet zijn als 1:4,46, dus:
20 + Ct
1
500 + Ct _ 4,46
Punt 2: Oplossing van de vergelijking:
89,2+ 4,46 Ct = 500 + Ct
3,46 Ct = 410,8
Ct = 118,7.

I

;

Dat zou je kunnen bereiken, door een vaste condensator van 100 pF parallel
te schakelen en daar weer parallel aan een trimmer van 30 pF maximaal, die je
instelt op 18,7 pF.
Alles schijnt nu in orde te zijn, maar dat is toch niet het geval. Een en ander
klopt nu wel op begin- en eindpunt van de schaal, maar midden in de schaal
klopt er toch mets van. We hebben nu met behulp van de trimmers op signaalen oscillatorcondensatoren de zaak kloppend gemaakt voor het begin van de
schaal (1500 KHz) en voor het einde van de schaal (500 KHz). We hebben dus
zowel voor signaal- als voor oscillatorkring een samenstel van variabele conden
sator + trimmer. Deze hebben echter niet hetzelfde verloop, d.w.z. voor een
bepaalde stand tussen begin- en eindpunt van de schaal hebben ze ieder een
capaciteit, maar die capaciteiten komen niet met elkaar overeen voor het ver
krijgen van een verschilfrequentie van 400 KHz. De verschilfrequentie kan b.v.
403 KHz bedragen, en daar de m.f. versterker nog steeds op 400 KHz is afge
stemd, wordt niet behoorlijk ontvangen.
Nu had je de oscillatorkring voor het gewenste bereik op begin- en eindpunt
ook met een seriecondensator kloppend kunnen maken. Dat gaat als volgt. De
seriecondensator wordt genoemd paddingcondensator. We zullen die aangeven
met Cp. Deze is dus in serie geschakeld met de variabele condensator van 500
pF. Bij serieschakeling van condensatoren is de vervangcapaciteit:
Ci. C2
C1 + C2
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Als de variabele condensator is uitgedraaid, hebben we de minimum capaci
teit en deze bedraagt dan totaal met de seriecondensator:
20. Cp
20 + Cp ’
Is de variabele condensator geheel ingedraaid, dan is de maximum capaciteit:
500. Cp
500 + Cp
Nu moet de minimum capaciteit : de maximum capaciteit gelijk zijn aan
I : 4,46, dus:
20. Cp
20 + Cp
1
4,46
500. Cp
500 + Cp
Wanneer je deze vergelijking oplost, krijg je: Cp = 84,2 pF.
Nu klopt de zaak weer aan het begin- en eindpunt van de schaal, maar ook
nu blijkt voor standen tussen begin- en eindpunt een afwijking te bestaan. Alleen
is de afwijking nu aan de andere kant. Was dus de m.f. straks met een trimmer
naar boven, dus 403 KHz in plaats van 400 KHz, nu is de af
wijking b.v. 3 KHz naar beneden, dus de m.f. bedraagt 397
KHz in plaats van 400 KHz.
Men gebruikt nu een combinatie van trimmer en paddingse0* Jic, condensator, waardoor de m.f. niet alleen aan begin- en eind
punt van de schaal klopt, maar ook midden in de schaal. De
/
maximale afwijkingen voor tussengelegen waarden zijn dan
ook veel kleiner dan 3 KHz.
r
Je begrijpt nu, waarom in de oscillatorkring van een super
èn een trimmer èn een paddingcondensator worden gebruikt.
De schakeling van de oscillatorkring wordt dus als in fig. 56.
In hoofdzaak zijn er twee soorten mengbuizen: de hexode
en de octode. De hexode komt meestal in combinatie met een
Fig. 56. Oscilla triode voor. De triode dient dan als oscillatorbuis, terwijl de
torkring met trim
mer en padding hexode als mengbuis dienst doet. Beide buizen zijn ingebouwd
condensator. Cv is in één ballon. Voorbeelden van triode-hexode zijn: ECH3,
de variabele af- ECH4 en ECH21. De laatste twee zijn feitelijk triode-hepstemcondensator. toden, doordat er nog een keerrooster in het menggedeelte is
toegevoegd.
De schakeling van de triode-hexode als mengbuis is met de verschillende krin
gen in fig. 57 getekend. Let op het feit, dat het signaal aan het eerste rooster
van het menggedeelte komt te liggen, terwijl het oscillatorsignaal aan het derde
rooster komt. De electronenstroom in de mengbuis wordt dus eerst gemoduleerd
met het h.f.-signaal en daarna met het oscillatorsignaal. In de anodeleiding ont •
staat dan o.a. de verschilfrequentie, dat is de m.f.
Het tweede rooster van het hexodegedeelte wordt op een positief potentiaal
aangesloten. Het is een rooster, dat als schermrooster dienst doet, dus om een
afscherming te vormen tussen eerste en derde rooster. Wanneer we te maken
hebben met een triode-heptode volgt op het tweede schermrooster, dat is dus
het vierde rooster, een extra keerrooster, dat normaal met de kathode verbonden
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is, omdat, zoals je weet, een keerrooster op hulppotentiaal moet zijn aangesloten.
Het triodedeel werkt als een eenvoudige oscillator, doordat de anodekring
met de roosterkring is gekoppeld (inductief), waardoor de buis gaat genereren
(hoogfrequent). Behalve de
kring, bestaande uit spoel, va
-±
riabele condensator, trimmer
en paddingcondensator, zie je
nog naar het rooster van de
triode een scheidingscondensator en een lekweerstand. De
combinatie van deze twee
zorgt voor automatische nega
tieve roostervoorspanning op
"v”
het stuurrooster. De lekweer
»AVC
stand heeft meestal een waar
Fig. 57. Schakeling van een triode-hexode als
de van 50.000 ohm, terwijl de
mengbuis.
condensator een waarde van
50 tot 100 pF heeft. Rk heeft daar niets mee te maken en is de normale kathodeweerstand, die moet zorgen, dat de mengbuis haar normale negatieve rooster
voorspanning krijgt. Over de aansluiting aan de AVC-leiding zullen we het nog
hebben bij de automatische sterkteregeling.
In fig. 58 zie je het schema van de octode als mengbuis. De eerste twee roos
ters dienen als triodedeel voor het opwekken van het oscillatorsignaal. Het
eerste rooster is daarbij stuurrooster, terwijl het tweede rooster als ‘anode’
fungeert. De kringen liggen
normaal aan beide electroden
verbonden. Dan volgt een
=:EJ
schermrooster, dat op een
positief potentiaal is aange
sloten. Dit rooster dient als
afscherming tussen het oscillatorgedeelte en het signaal'
7T T
gedeelte. Was dit rooster er
r. ds
sscp
niet, dan zou het toestel stra
At
len, doordat het oscillator
signaal
via het vierde rooster
AVC
in de antenne kon komen.
Fig. 58. Schakeling van een octode als mengbuis. Bovendien zou de signaalkring, die aan het vierde
rooster geschakeld is, de oscillatorkring kunnen beïnvloeden, hetgeen een fou
tieve afstemming zou geven. Dit gebeurt trouwens, ondanks het schermrooster,
toch, maar in veel mindere mate.
Het vierde rooster is dan het signaalrooster, waarop nog volgen: vijfde rooster
= schermrooster en zesde rooster = keerrooster.
De octode kun je dus denken als penthode (bovenste drie roosters) met onderaan een triode. Beide delen zijn dan gescheiden door het schermrooster (derde
rooster).
Let er op, dat bij de octode de electronenstroom eerst door het oscillator
signaal, daarna pas door het h.f.-signaal wordt gemoduleerd. Dat is dus net
andersom als bij de hexode of heptode.
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De octode heeft het bezwaar, dat de signaalkring de oscillator beïnvloedt.
Daarom past men tegenwoordig vooral triode-heptoden toe als mengbuizen.
g. Automatische sterkteregeling.
Automatische sterkteregeling wordt tegenwoordig in de meeste ontvangers
toegepast. Het is een goedkoop middel om te zorgen, dat het ontvangen signaal
zoveel mogelijk constant van sterkte is.
Om verschillende redenen is het signaal, dat uit de antenne komt, niet con
stant. Nemen we eerst een vergelijking tussen de verschillende zenders. Er zijn
zenders, die dichtbij gelegen zijn, en die dus een hoge spanning in de antenne
geven, terwijl verafgelegen zenders een veel lagere spanning geven. Zonder auto
matische sterkteregeling zou het nodig zijn bij het zoeken naar een zender de
sterkteregelaar geheel open te draaien, anders zou je eenvoudig niet merken, dat
je over een zender heen draait. Maar bij het passeren van een sterke zender als
Hilversum zou je plotseling een veel te sterk geluid uit de luidspreker krijgen.
Door de automatische sterkteregeling, die practisch traagheidsloos werkt, is het
nu mogelijk te zorgen, dat de verschillende zenders ongeveer even sterk uit de
luidspreker komen, hetgeen het opzoeken van een zender aanmerkelijk vereen
voudigt.
Maar ook als we ons beperken tot één zender, zullen we van automatische
sterkteregeling (AVC = automatic volume control) veel plezier hebben. Het
signaal van één bepaalde zender is nl. ook niet constant. Dat komt hoofdzakelijk
door de fading. Fading is het verschijnsel, waarbij de sterkte van het signaal bij
de ontvangantenne op en neer gaat. De AVC zorgt nu, dat automatisch de
sterkte van het signaal bij de detector even sterk blijft, zodat het geluid, dat uit
de luidspreker komt, ook even sterk is.
In principe wordt AVC bereikt door in een krom deel van de Ia-Vg-karakteristiek te werken. Door nu de roosteruoorspanning te variëren kun je in verschil
lende steilheden van de karakteristiek komen te zitten. Zoals je weet, is de ver
sterking van een buis afhankelijk van de steilheid; als je de steilheid dus veran
dert, verander je ook de versterking van de trap.
Meestal worden alleen de h.f.-buizen, mengbuis en m.f.-buis automatisch ge
regeld. Dat zijn dus de buizen, die vóór de detectortrap voorkomen. In een
enkel geval wordt ook wel AVC toegepast op buizen, die na de detectie komen.
Je begrijpt nu, waarom men met h.f.-versterkerbuizen in een krom deel van
de karakteristiek werkt. Dat is eenvoudig om de mogelijkheid te hebben de
versterking te regelen.
We zullen nu een spanning moeten hebben, die afhangt van de sterkte van
het signaal. Dat zal een gelijkspanning moeten zijn, omdat we die aan het roos
ter van de h.f.-buizen moeten toevoeren. Die gelijkspanning zal dan dienst doen
als roostervoorspanning van de buizen, die geregeld moeten worden.
Die gelijkspanning moet ook nog aan de volgende eis voldoen:
Wanneer het signaal sterker wordt, moet de spanning kleiner worden, dus
meer negatief. Want als het signaal sterker wordt, moet de versterking van de
regelbuizen kleiner worden, waardoor het signaal weer zwakker zal worden, dus
uiteindelijk niet zal veranderen. Om een kleinere versterking te krijgen, moeten
we in een punt van de karakteristiek gaan zitten, waar de steilheid kleiner is, en
dat is bij een roostervoorspanning V0, die negatiever is.
De genoemde gelijkspanning moet dus worden afgeleid van het signaal. Het
signaal is echter een wisselspanning, zodat we zullen moeten gelijkrichten. Dat
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geschiedt met behulp van een diode. Door de polariteit goed te kiezen, kun je
het zo krijgen, dat werkelijk bij toenemende signaalspanning de instelling van
de regelbuizen negatiever wordt, dus de versterking minder. Omgekeerd bij af
nemen van de signaalspanning wordt de instelling van de regelbuizen minder
negatief en zal de versterking toenemen, waardoor de sterkte van het signaal
weer groter wordt.
Daar je meestal een diode hebt voor de detectie, en je nu een diode nodig
hebt voor de AVC, bouwt men buizen met twee dioden in één ballon (b.v.
EB 4), maar ook buizen met twee dioden en een triode (b.v. EBC 3). Het triodedeel kan dienst doen als eerste l.f.-voorversterker.
Het schema van de AVC zie je in fig. 59. Dat stelt voor een toestel, dat direct
begint met een mengbuis, gevolgd door een m.f.-buis, waarna komt de detectiediode. Daar is ook ingebouwd de AVC-diode. De ECH 3 en de EF 9 zijn beide
geregeld.
Nu is het dus voor een automatische regeling nodig, dat de te regelen buis
een gekromde karakteristiek heeft. Men wil zelfs, dat men over een behoorlijk
\y

# 11#

*
CCH 3

#11

o

o

3
co*

AVC

Fig. 59. Automatische sterkteregeling op twee buizen (m.f. buis
EF 9 en mengbuis ECH 3).
groot gebied kan regelen. Buizen, die een regelkarakteristiek hebben, noemt men
buizen met een staartkarakteristiek. Het gekromde deel van de karakteristiek
vergelijkt men dan met een staart. Zo heb je een bepaalde serie buizen: EF 5 —
EF 6 — EF 8 — EF 9, waarvan de eerste, derde en vierde buis een staartkarak
teristiek hebben; de EF 6 echter niet. Heb je dus in een ontvanger als m.f.-buis
een EF 9 (die daar speciaal voor is gemaakt) en gaat die stuk, dan kan het zijn,
dat je haar kunt vervangen door een EF 8, maar in elk geval niet door een EF 6.
Het kan zijn, dat het toestel wel speelt met een EF 6, maar je kunt er zeker van
zijn, dat de AVC niet meer zo goed werkt, want op de EF6 wordt dan niet
meer geregeld.
Zoals je ziet in fig. 59, is de AVC-diode niet op de laatste m.f.-kring aange
sloten, maar op de voorlaatste, dus op de primaire van de laatste m.f.-transformator. Dat is daarom gedaan, omdat anders de laatste kring te veel belast wordt
(gedempt noemt men dat). Een diode met haar belastingweerstand belast nl. de
kring, waarop zij is aangesloten. Plaats je nu twee diodes op één kring, dan zal
de afstemkromme van de kring slechter worden, en de afstemkromme van een
m.f.-kring is, zoals je weet, zeer belangrijk. Het is dan gunstiger, als je de belas
ting van beide dioden verdeelt over beide kringen.
Tenslotte nog iets over vertraagde AVC. Hieronder verstaat men, dat de AVC
pas begint te werken bij een zekere signaalsterkte. Immers, de AVC werkt altijd
zo, dat de versterking van de regelbuizen verminderd wordt. Nu zou dus bij een
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zwak station de versterking van de regelbuizen niet maximaal zijn. Om nu een
zwak station toch zo sterk mogelijk te ontvangen, is gezorgd, dat de AVC niet
werkt, vóórdat het signaal een bepaalde sterkte heeft bereikt. Dat wordt vrij
eenvoudig verkregen door een extra gelijkspanning in de diodekring te schake
len, en wel zo, dat pas als de gelijkspanning, die uit de gelijkrichting van het
signaal ontstaat, gelijk is aan die extra gelijkspanning, de AVC begint te werken.
De extra gelijkspanning noemt men de drempelspanning. Het gelijkgerichte sig
naal moet nu over deze drempel heen komen, wil de AVC gaan werken.
Je begrijpt nu ook, waarom bij het verdwijnen van een draaggolf de storingen
opkomen. De draaggolf was de oorzaak, dat de versterking van de regelbuizen
vrij laag werd gehouden. Verdwijnt de draaggolf, dan verdwijnt ook de AVCgelijkspanning, en de versterking van de regelbuizen wordt weer maximaal. De
storingen komen dus weer gemakkelijk door. Dat verklaart dus, waarom een
ontvanger, die afgestemd is op een station, zo ‘rustig’ is, vooral wanneer het een
sterk station is.
h. De afstemindicator.
Vele moderne ontvangers hebben een inrichting om op het oog de ontvanger
juist af te stemmen. Hoewel daar verschillende mogelijkheden voor bestaan, zo
als een neonbuisje, een mA meter, voelbare afstemming, enz. zijn het voorna
melijk twee typen electronenstraalindicatoren, die voor het doel worden gebruikt.
Het ene type heeft één gevoeligheid, het ander heeft er twee.
De afstemindicator met één gevoeligheid (type EM 1) bestaat uit een triodedeel. Aan de anode is dan bevestigd een viertal plaatjes, die een electronenstroom kunnen afbuigen. De electronen komen op een aparte anode terecht, en
deze anode is voorzien van een fluorescerend materiaal. Dit materiaal heeft de
eigenschap licht te geven, wanneer het door electronen wordt getroffen. De
anode is in de vorm van een bakje gemaakt, waarin men kan kijken door boven
op de buis te zien. De normale kathode loopt door tot in het bakje, en de elec
tronen zullen dus van de kathode op de anode komen. Om de kathode in het
bakje zijn vier plaatjes gemonteerd, die de electronen een afbuiging kunnen
geven, zodat op bepaalde plaatsen geen electronen op de anode terecht komen,
en dus daar geen oplichten plaats heeft.
Aan het triode-rooster wordt nu de spanning aangesloten, die gebruikt wordt
voor de AVC. Wordt nu het signaal groter, dan zal de spanning aan het stuurrooster veranderen. Daardoor verandert de anodestroom van de afstemindicator.
In de triode-anodeleiding is een weerstand opgenomen. Verandert dus de
anodestroom, dan verandert de
anodespanning. Daar de vier afbuigplaatjes met de anode ver
bonden zijn, zullen de spanningen
mmm
van deze plaatjes eveneens ver
anderen, en verandert daardoor
de afbuiging van de electronenstraal. In fig. 60 is het schema
Fig. 60. Afstemcondensator met een gevoelig getekend van de afstemindicator.
heid: a. systeem van de buis van bo
Wil je nu een behoorlijke afven gezien; b. schakelschema.
stemindicatie hebben voor zwak
ke en voor sterke zenders, dan zou het nodig zijn twee afstemindicatoren te
gebruiken met verschillende gevoeligheden. Onder de gevoeligheid moet dan
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verstaan worden de grootte van de hoekverandering van de lichtvlek, die je per
volt roosterspanningsverandering kunt verkrijgen. Er bestaat nu een buis, welke
in één ballon twee gevoeligheden heeft. Het schema van
de buis is getekend in fig. 61. In de buis zijn twee triodedelen gebouwd met een gemeenschappelijk stuurrooster.
Een der anodes is smaller gemaakt, waardoor een kleinere
spanningsversterking ontstaat. Beide anodes worden aan
de voedingsspanning geschakeld via een weerstand van 1
M ohm. Wanneer nu een spanningsverandering optreedt
aan het stuurrooster, zal aan de kleine triode-anode een
kleine spanningsverandering optreden, aan de grote anode
Fig. 61.
een grote spanningsverandering. Nu zijn er weer vier af- Schakelschema van
buigplaatjes, maar twee tegenover elkaar liggende plaat afstemindicator met
jes zijn met de kleine anode verbonden; de andere twee twee gevoeligheden.
Beide verticale
afbuigplaatjes met de andere anode. Dus zullen twee
plaatjes stellen ieder
plaatjes een kleine en de twee andere een grote afbuiging twee tegenover el
van de electronenstroom opleveren. Op deze wijze ont kaar liggende afbuigplaten voor.
staan de twee gevoeligheden.
i. Storingsbegrenzers.
Storingsbegrenzers komen nog niet vaak voor in de normale omroepontvangers. Het zal ervan afhangen, of men verbeterde schakelingen kan vinden, of zij
in de naaste toekomst meer toepassing zullen vinden. In de eerste plaats kan een
storingsbegrenzer natuurlijk niet alle storing onderdrukken. De storingen worden
alleen verminderd. In de tweede plaats heeft men voor een storingsbegrenzer
altijd nog een extra buis nodig en een extra buis betekent veel in de kosten van
een ontvanger. Storingsbegrenzers worden wel veelvuldig toegepast in Ameri
kaanse commerciële ontvangers, dus ontvangers, waaraan men grotere eisen stelt
dan aan normale omroepontvangers.
Er zijn twee soorten storingsbegrenzers. De eerste is die, welke zich na korte
tijd automatisch instelt op een bepaald storingsniveau. De tweede moet met de
hand ingesteld worden.
Stel, dat je een automatische storingsbegrenzer hebt. Nu treedt er een piek
op, b.v. een ontlading in de lucht tengevolge van onweer. Die piek heeft in de
regel een sterkte, die aanmerkelijk groter is dan de sterkte van het signaal, waar
naar je zit te luisteren. Het gevolg daarvan is, dat die piek erg onaangenaam is,
want voor het weergeven ervan is je toestel eigenlijk te luid ingesteld.
De automatische storingsbegrenzer heeft zich evenwel op het niveau van het
signaal, dat je aan het ontvangen bent, ingesteld en de piek, die daar bovenuit
steekt, wordt voorzover zij boven het signaal uitsteekt weggesneden, kortge
sloten. De piek zal dan wel hoorbaar zijn door het programma heen, maar veel
minder hinderlijk.
Hetzelfde geldt dus voor stoten, welke ontstaan door het in- en uitschakelen
van licht op het net. Neem nu echter aan, dat de buurman een storende stof
zuiger of ander soort motor inschakelt. Er zal dan een stoorsignaal ontstaan, dat
min of meer constant is in amplitude. Al spoedig heeft de automatische begrenzer zich op dit nieuwe niveau ingesteld, en de storing wordt netjes doorgegeven.
Daar staat dan tegenover de begrenzer, die je met de hand moet bedienen. Deze
wordt met de hand op een bepaald niveau ingesteld en dat verandert dus niet
meer• zolang je er afbhjft. Komt er nu een continue storing, dan wordt die netjes
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Fig. 62. Automatische storingsbegrenzer. Beide kathoden van de
EB 4 zijn doorverbonden,
evenals de anoden.

afgesneden. Maar stel, dat je afstemt op
een zender, die een signaal geeft, dat
boven het ingestelde niveau uitkomt, dan
wordt dat signaal ook voor een gedeelte
afgesneden. Je ziet, dat beide soorten
hun voor- en nadelen hebben.
In fig. 62 is een practisch voorbeeld
van een automatische begrenzer getekend.
De versterkerbuis is weer een EBC3. Als
diode kan b.v. een EB 4 dienst doen. Ook
zou je een diodedeel van een andere buis
kunnen gebruiken, maar dan moet de
kathode van het diodedeel natuurlijk vrij
zijn, en dat is bij de Europese buizen
meestal niet het geval.

k. De eigenschappen van een ontvangapparaat.
De eigenschappen van een ontvangapparaat worden in enige grootheden
vastgelegd, en nu wij de verschillende delen van de ontvanger hebben bespro
ken, zullen we de eisen, die aan de ontvanger moeten worden gesteld, vast
leggen.
1. De selectiviteit. Hieronder verstaat men het vermogen van de ontvanger
onderscheid te maken tussen naburig gelegen zenders.
De selectiviteit kan het beste worden gekenmerkt door de bandbreedte van
de ontvanger. Stel, dat een ontvanger is afgestemd op een frequentie fo. Als we
dus een signaal met frequentie fo aan de antenne aansluiten, zal de ontvanger
dat signaal weergeven. Laten we nu de ontvanger op dezelfde afstemming, maar
verstemmen we het signaal, dat aan de antenne wordt toegevoerd, dan zal al
gauw de ontvanger niets meer weergeven. Hoe gauw dat gebeurt, hangt af van
de selectiviteit. Men gaat nu uit van de gedachte, dat een signaal, dat een 10
keer zo zwakke weergave oplevert, niet meer storend is. Men verstemt nu het
antenne-sigaal, totdat de weergave 10 maal zo zwak is. Is daarvoor een verstemming van 3 KHz nodig, en is ook aan de andere kant 3 KHz nodig, dan is
de bandbreedte 6 KHz. D.w.z. rondom de frequentie fo ontvangt de ontvanger
binnen een gebied van 6 KHz. Daarbuiten ontvangt hij niet, althans 10 maal
zwakker. Hoe de bandbreedte wordt gemeten, zullen we bij metingen zien.
2. De gevoeligheid. Hieronder verstaat men het aantal microvolts, dat men
aan de antenne moet toevoeren, om een geluid te krijgen, dat overeenkomt met
kamersterkte. Als kamersterkte wordt vastgesteld 50 mW. Als voor het weer
geven van 50 mW energie in de luidsprekerkring b.v. 20 fxW aan de antenne
nodig is, zegt men, dat de gevoeligheid van de ontvanger 20 /.iW bedraagt. Hoe
de gevoeligheid wordt gemeten, zullen we weer bij metingen zien.
Binnen een bepaalde golfband is de gevoeligheid van een ontvanger niet con
stant. Als minimumeis voor de gevoeligheid kun je stellen voor de k.g.-band 20
//V, voor de m.g.-band 30 jxV en voor de l.g.-band 50 /xV.
3. De getrouwheid. Hieronder verstaat men de mate van versterking van de
verschillende frequenties in het l.f.-gebied. Het is dus eigenlijk een frequentiekarakteristiek, maar dan voor de hele ontvanger.
94

!

4. Afgegeven energie. Dit is het aantal watts, dat de eindtrap kan leveren.
Hierbij moet rekening worden gehouden met de totale vervorming. Deze mag
een bepaalde waarde niet overschrijden. De eindtrap zou dus wel meer dan de
aangegeven energie kunnen afgeven, maar dan wordt de vervorming groter dan
algemeen toelaatbaar wordt geacht.
5. Bedieningsmogelijkheden. Het is mogelijk, dat een ontvanger geen toon
regeling heeft. Heeft hij dat wel, dan dient dit vermeld te worden. Verdere
mogelijkheden zijn: Variabele bandbreedte, dat is dus een inrichting, die het
mogelijk maakt de bandbreedte van het m.f.-deel van de ontvanger te variëren.
Zo zal bij spraak een andere bandbreedte gewenst zijn dan bij kwaliteitsmuziek.
Voor een verafgelegen zender heeft men een andere bandbreedte nodig dan
voor een dichtbij gelegen zender, enz. Verder kan de ontvanger een storingsbegrenzer hebben, een interferentiegenerator, een afleesbare sterktemeter, meer
dere k.g.-banden, enz.
Een interferentiegenerator dient voor het ontvangen van ongedempte telegra
fie. Het is een oscillator, die in de regel 1000 Hz naast de m.f. is afgestemd, zo
dat bij het optreden van een draaggolf een fluittoon ontstaat. Natuurlijk moet
de interferentiegenerator kunnen worden afgeschakeld voor het ontvangen van
telefonie. Men noemt dit een „beat frequency oscillator”, afgekort B.F.O.
Een afleesbare sterktemeter is niets anders dan een mA-meter, die dus als
afstemindicator kan fungeren. De sterkte van het signaal kan dan ook afgelezen
worden, als de meter in van tevoren afgesproken eenheden (S-eenheden) is ge
ijkt. De eenheden lopen van S-l tot en met S-9. Men spreekt ook wel van een
S-meter.
I. De practische uitvoering van een super-heterodyne-ontvanger.
Het zou niet mogelijk zijn hier een bepaald ontwerp van een super te geven
met als doel, dat je dat maar even nabouwt. Het ontwerp van een ontvanger
hangt geheel af van de spoelen, die je kunt krijgen. Meestal zal bij de spoelen
een schakelschema voor een geheel toestel worden gegeven.
We zullen evenwel hier een compleet schema behandelen en enige aanwijzin
gen geven voor de bouw van een eenvoudige super.
In fig. 63 is het volledige schema gegeven van een gangbare 4-lamps-super.
Het is het schema van een ontvanger met Amerikaanse buizen, maar dat ver
andert natuurlijk aan het geheel niets.
Rechts onder zie je de voeding, Deze bestaat uit een voedingstransformator,
welke primair op verschillende netspanningen kan worden aangesloten met be
hulp van een schakelaar. Secundair vind je verschillende wikkelingen. De boven
ste is die voor de anodespanning. Deze is in het midden afgetakt, teneinde
dubbelfasige gelijkrichting te krijgen. We zullen de voedingsschakelingen in een
volgend hoofdstuk nog apart behandelen. Aan de middenaftakking neem je de
— van de gelijkspanning af, terwijl aan de kathode van de gelijkrichtbuis de +
afgenomen kan worden. Het afvlakfilter bestaat uit een smoorspoel en een
tweetal condensatoren. Deze condensatoren zijn van het electrolytisch type, zo
dat je bij de aansluiting om de polariteit moet denken. De weerstand Ri dient
voor het verkrijgen van een voorspanning voor de AVC.
Verder zit secundair op de voedingstransformator nog de 5 V voor de gelijk
richtbuis en de 6,3 V voor de gloeidraadvoeding van de ontvangerbuizen.
De ontvanger is ontworpen voor gebruik met een bekrachtigde luidspreker,
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d.w.z. dat de luidspreker geen permanente magneet heeft, maar een magneet,
die met een veldspoel bekrachtigd wordt. De aansluiting van de luidspreker is
nu zo gemaakt, dat wanneer je de luidspreker uittrekt de + hoogspanning wordt
uitgeschakeld. Onder de aansluitplaat van de luidspreker is ook de luidspreker
schematisch getekend, zodat je kunt zien, welke verbindingen je maakt wanneer
je de luidspreker aansluit. In de eerste plaats zie je dan, dat de hoogspanning
gaat door de veldwikkeling naar de rechterpen. Deze rechterpen op het aansluitplaatje geeft dus de voeding aan de rest van het toestel. In de luidspreker gaat
van uit dat punt via de primaire van de luidsprekertransformator de hoogspan
ning naar de anode van de eindbuis. De luidsprekertransformator is dus normaal
aangesloten tussen anode eindbuis en + hoogspanning. De veldwikkeling van de
luidspreker werkt hier nog als smoorspoel. Daarom zie je rechts in het midden
nog een electrolytische condensator van 8 /XF. De afvlakking van het apparaat
is dus vrij goed, want totaal zijn er twee smoorspoelen met de bijbehorende
condensatoren.
De eindbuis is een 6 V 6, een zeer gangbare Amerikaanse eindbuis. Deze
heeft een kathodeweerstand van 250 olim, gesplitst in 50 en 200 ohm. Daar
door krijgt de eindbuis een kathodespanning van 13 V, dat betekent dus een
negatieve roostervoorspanning van —13 V, terwijl de indicator (6 E 5) op de
kathode een spanning van ongeveer 2V2V krijgt. De kathodeweerstand van de
eindbuis is natuurlijk ontkoppeld met een grote condensator. Deze hoeft maar
een kleine werkspanning te hebben; er staat immers maar 13 V over. De capa
citeit is 25 fiF, maar doordat de werkspanning maar 30 V is, is de grootte van
de condensator betrekkelijk gering (kokervorm). Het stuurrooster van de 6 V 6
is via een roosterweerstand van 300 K (dat betekent 300 K ohm) aan aarde ge
legd. De scheidingscondensator tussen voorversterker en eindbuis is 10.000 pF,
dat is een normale waarde (men neemt 10.000 tot 50.000 pF).
De voorgaande buis is een duo-diode-triode (te vergelijken met de EBC3).
Het is een 6 Q 7, eveneens een gangbare buis. Het triodedeel vormt de l.f.-voorversterker. De anode is met 200 K aan + hoogspanning gelegd. In de anodeleiding is ook opgenomen de toonregeling, die eenvoudig bestaat uit 5000 pF
met 1 M ohm potentiometer in serie. We komen daar direct op terug.
Het stuurrooster van de 6 Q 7 is normaal verbonden met een potentiometer,
dat is de sterkteregelaar. Hij is V2 M ohm. Deze potentiometer heeft een middenaftakking, waaraan een combinatie van weerstand (0,02 M ohm) en conden
sator (10.000 pF) verbonden is. De bedoeling hiervan is het volgende. Als je de
sterkte van de muziek vermindert, zal schijnbaar de sterkte van de lage tonen
afnemen. Stel, dat de sterkteregelaar op zijn hardst staat, dat is in het schema
dus geheel boven, dan is parallel aan het rooster van de 6 Q 7 aangesloten: de
bovenste helft van de potentiometer, dat is b.v. 250 K ohm, dan in serie 0,02 M
olim, dat is dus 20 Kohm en tenslotte naar aarde de 10.000 pF. Totaal is dat
dus 270 K ohm in serie met 10.000 pF. Dat geeft niet veel afsnijden van de hoge
tonen. Als je nu de sterkte van het geluid vermindert, dus de pot.meter in het
schema naar beneden draait, zullen relatief de lage tonen meer verzwakt worden
dan de hoge. Nu worden door de condensator de hoge ook extra afgesneden.
Immers, neem aan, dat je in het midden van de sterkteregelaar bent gekomen.
Dan hangt over het rooster van de 6Q7 niet meer 270 Kohm in serie met
10.000 pF, maar alleen 20 Kohm in serie met 10.000 pF. Ga je nog lager, dan
ontstaat een nog grotere verzwakking van de hoge tonen, hetgeen neerkomt op
een versterking (relatief) van de lage tonen.
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Nu is er over die toonregeling nog iets te zeggen. Je ziet, dat er een verbim
ding van de condensator van 10.000 pF naar de toonregeling in de anodeleiding
loopt. De bedoeling daarvan is het volgende. Stel, dat de toonregelaar geheel
naar boven staat, dat is dus de pot.-meter van 1 M ohm. Dan staat parallel aan
de anode een condensator van 5000 pF, en worden de hoge tonen behoorlijk
afgesneden. Je hoort dus veel bassen. In dat geval staat parallel aan de 10.000
pF-condensator de gehele weerstand van de toonregelaar, dat is 1 M ohm. De
invloed van die weerstand is dus niet groot.
Daarentegen als je de toonregelaar geheel naar beneden brengt, zal de invloed
van de 5000 pF-condensator niet zo groot meer zijn, omdat hij nu met een
weerstand van 1 M ohm over de anode hangt. Hoge tonen worden nu niet meer
afgesneden, en je hoort relatief minder bassen. Op dit ogenblik is echter de
10.000 pF-condensator kortgesloten (kijk dat maar eens na, dat gaat via aarde).
Het resultaat is, dat de wisselstroomweerstand tussen rooster van de buis en
aarde kleiner is geworden, waardoor de ingangsspanning kleiner is. De bedoe
ling daarvan is het volgende: als je meer bassen wilt hebben, en je verandert
niet de sterkte van het signaal, dan lijkt het, alsof de sterkte ook minder wordt.
Door de schakeling, die je hier ziet, wordt de sterkte in werkelijkheid een beetje
groter gemaakt, waardoor het lijkt, alsof de sterkte dezelfde blijft.
Omgekeerd: als je van dof op schel overgaat bij een toestel of versterker, lijkt
het, alsof de sterkte plotseling veel groter wordt. Nu wordt in dit toestel de
sterkte dus minder, als het toestel meer op „schel geluid” wordt ingesteld.
Als je nu niet een potentiometer met middenaftakking kunt krijgen voor de
sterkteregelaar, dan kun je die hele combinatie van 0,02 M ohm en condensator
van 10.000 pF weglaten. Je neemt dan een gewone pot.meter als sterkteregelaar.
De hoge-tonenregeling in de anodeleiding laat je eenvoudig zitten. Het is raad
zaam in dat geval iets andere waarden te nemen, nl. 50.000 ohm voor de toon
regelaar inplaats van 1 M ohm. En als condensator is dan 5000 pF misschien te
laag. Je kunt tot b.v. 25.000 pF gaan. We gaan verder, en zoals je ziet, bekijken
we het toestel van achteren naar voren. Voor de l.f.-versterker krijg je de detec
tie. Dat gebeurt hier met een diodeplaatje van de 6 Q 7, dat het hoogst getekend
is. Dat is aangesloten op de secundaire van de laatste m.f.-transformator, dat is
dus tevens de laatste kring van het toestel. De diodeweerstand is die, welke van
kathode naar de onderkant van de m.f.-transformator gaat. Zoals je ziet, is die
250 Kohm. Over die weerstand hangt natuurlijk een condensator, en wel een
van 250 pF. Maak zo’n condensator over de diodeweerstand nooit groter dan
300 pF. 100 pF zou ook wel gaan.
Je krijgt dus aan de diodeweerstand een spanning, die evenredig is met de
modulatie, dus een muziekspanning (l.f.). Dan gaat het via een weerstand van
0,05 M ohm en daarna 0,5 M ohm naar de scheidingscondensator van 3000 pF
en zo naar de sterkteregelaar. De kathode van de diodedetector is ook de kathode
van de triode, want de 6 Q 7 heeft een gemeenschappelijke kathode. Nu werkt
die triode alleen goed, als zij op een bepaald punt van de karakteristiek is in
gesteld. Daarvoor is het nodig, dat de kathode een zekere positieve spanning
heeft. Die wordt nu bereikt door een kathodeweerstand van 2500 ohm. Deze is
natuurlijk weer ontkoppeld met een grote condensator (10 ywF — 30 V). De hele
diodeweerstand hangt dus enkele volts boven aardpotentiaal, maar dat verandert
niets aan de werking van de detector. De positieve spanning (zeg 4 volt) mag
niet op het stuurrooster van het triodedeel komen. Daarom is de scheidingscon
densator van 3000 pF tussen de diodeweerstand en de sterkteregelaar geschakeld.
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Het onderste diodeplaatje in het schema is de AVC-diode. Deze is aangesloten
op de vorige kring (primaire van de m.f. transformator) zoals we reeds eerder
zagen, om de demping op de laatste kring niet te groot te maken. De AVCdiode hangt nu over een weerstand van 1 M ohm aan weerstand Ri. Hing zij
aan aarde, dan zou zonder signaal geen spanning over de 1 M ohm-weerstand
ontstaan. Alleen bij een signaal zou een negatieve spanning over die weerstand
ontstaan. Dat is niet de bedoeling, daarom hangt de 1 M ohm niet aan de aarde,
maar aan een punt, dat iets lager (iets negatief) is t.o.v. aarde. Deze spanning
(voorspanning) moet ongeveer 3 V bedragen. Daar de stroom, die door Ri gaat,
ongeveer 75 mA bedraagt (dat is de totale anodestroom van het hele toestel),
bedraagt de weerstand Ri 40 ohm (spanningsval = E = I.R = 0,075.40 = 3 V).
Aan het punt P in het schema ontstaat dus een spanning van —3 V, en die
spanning kan groter worden, als er een signaal komt, want dat signaal wordt
gelijkgericht door de onderste diode van de 6Q7. We zullen direct wel zien,
wat met de spanning aan punt P wordt gedaan. De onderste diode (AVC-diode)
is dus aangesloten op de primaire van de m.f.-transformator. Deze echter staat
(voor gelijkstroom) onder hoogspanning, want door de spoeltak moet de anode
stroom van de 6K7, dat is de m.f.-buis. Daarom is een scheidingscondensator
aangebracht van 100 pF. Zou je die te groot maken, dan maakte je de belasting
op de kring te groot en kreeg je te veel demping.
We hebben nu de hele 6 Q 7 bekeken. Daarvoor vind je de m.f.-transformator,
die geheel normaal is. Primaire en secundaire zijn natuurlijk met behulp van
condensatoren afgestemd op de m.f. De m.f. van dit apparaat bedraagt 467
KHz. De condensatortjes zijn variabel. Het zijn trimmertjes, welke in de spoelbus van de m.f.-transformator zijn ingebouwd. Door er aan te draaien, kun je de
afstemming van de kringen regelen en de m.f. een beetje veranderen. Zijn de
trimmers eenmaal ingesteld, dan moet je er verder afblijven, want als het toe
stel ontregeld is, moet het weer geheel getrimd worden, en daarvoor heb je een
goede meetzender nodig (zie bij metingen onder trimmen).
De middenfrequent-buis is de 6 K 7, natuurlijk een penthode, want voor h.f.versterking gebruik je steeds een penthode. De kathode is direct aan aarde ge
legd. Negatieve roosterspanning hoef je hier nl. niet via een kathodeweerstand
te krijgen, want die krijg je op het rooster van het punt P.
Het rooster is via de secundaire van de eerste m.f.-transformator met het punt
P verbonden. Niet direct, maar via een combinatie van een weerstand (1 M ohm)
en een condensator (0,05 juF). Dat is daarom gedaan, omdat anders een signaal
van de uitgang van de m.f.-versterker via het punt P terug zou kunnen komen
op de ingang van de m.f.-buis, en dat zou wel eens genereren kunnen veroor
zaken. Dus steeds als je een rooster van een regelbuis aan de regelspanning, de
AVC-spanning dus, aansluit, moet je een combinatie van weerstand en conden
sator gebruiken. 1 Mohm voor de weerstand is normaal, voor de condensator
kun je 0,1 jliF nemen.
Het schermrooster van de m.f.-buis is via een weerstand (0,015 M ohm = 15
Kohm) aan + hoogspanning gelegd. Na de weerstand, dat is dus aan de kant
van het schermrooster, is een ontkoppelcondensator geplaatst van 0,05 jliF. Een
dergelijke ontkoppelcondensator wordt meestal aan aarde gelegd. Uit het oog
punt van ontkoppeling zou het beter zijn, die aan de kathode te leggen. Als je
de condensator evenwel aan aarde legt, heb je nog een beetje bromafvlakking.
Bovendien ligt in dit geval de condensator aan de kathode, want de kathode
ligt zelf ook aan aarde.
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Vóór de weerstand, dat is dus aan de hoogspanningskant, zie je nog een condensator van 0,05 jiF aan aarde liggen. Als je goed kijkt, zul je zien, dat die
eigenlijk parallel ligt aan de 8 /<F-condensator geheel rechts in het midden. Dat
lijkt wel raar. Die 0,05 juF zullen vergeleken bij die 8 juF wel niet veel meer
doen. Toch is dan wel van belang, dat die condensator er is. Een electrolytische
condensator heeft nl. een vrij grote overgangsweerstand voor h.f.-stromen. Daar
dit deel van de +hoogspanningsleiding ook voor h.f.-spanningen aan aarde moet
zijn kortgesloten, wordt parallel aan de electrolytische condensator, die voor h.f.bromafvlakking dient, een papiercondensator geschakeld, die voor h.f.-ontkoppeling dienst doet
We gaan weer verder naar voren in het toestel. Voor de m.f.-versterker zie ;e
de mengbuis, die aan de anode gevoed wordt via de primaire van de eerste h.f.transformator. Die primaire is dus de eerste kring, die afgestemd is op 467 KHz,
en die dus deze frequentie uit de anodeleiding opneemt, terwijl alle andere
frequenties worden kortgesloten.
De 6 K 8 is een triode-hexode. De triode daarvan is dus de oscillator-buis. Het
hexodegedeelte is het signaalgedeelte, tevens menggedeelte. Nu moet het appa
raat meer dan één kring voor oscillator en meer dan één kring voor het signaal
gedeelte hebben, want er moet meer dan één golfband zijn. Dit toestel heeft
vier golfbanden, nl. twee banden kortegolf, één band middengolf en één band
langegolf. Daarom zij er ook vier kringcombinaties voor de oscillator en vier
kringcombinaties voor het signaalgedeelte. Alle kringen zijn met de omschakelaar (golflengteschakelaar) in één bus gebouwd. Heel vaak heb je daar ver
scheidene bussen voor en een aparte schakelaar. Het zwaar omlijnde gedeelte
links is de spoeleenheid, met ingebouwde schakelaar. De onderste helft is de
oscillatorhelft. De bovenste helft is het signaalgedeelte. De schakelaar heeft 5
standen, nl.: 1. pick-up; 2. LG; 3. MG; 4. KG-2; 5. KG-1. In het schema is de
schakelaar in de meest linkse stand getekend, dat is de stand pick-up.
We zullen nu eerst het oscillatorgedeelte nagaan, daarna het signaalgedeelte.
Het rooster van het triodedeel is via een condensatortje van 50 pF aan klem
10 van het spoelstcl verbonden. De weerstand tussen rooster en kathode (0,05
M olim = 50.000 ohm) dient voor het verkrijgen van automatische negatieve
roosterspanning (vergelijk blz. 91). Deze klem gaat in de spoelbus naar een sec
tie van de schakelaar. In deze stand is het rooster wel verbonden met één van
de roosterspoelen, maar er gebeurt toch niets, want de anode is nergens mee
verbonden. De anode van de triode is nl. via een condensator van 500 pF met
klem 2 verbonden.
Zoals je ziet, is in deze stand van de schakelaar klem 2 nergens mee verbon
den. Dat moet ook niet, want dit is de stand pick-up. De oscillator werkt dus
met. De anode is verder verbonden met de variabele afstemcondensator. Deze
heeft 4 secties, nl. 2 maal 2. Twee secties zijn 140 pF maximum, de twee andere
280 pF maximum.
Voor de twee k.g.-banden wordt voor iedere sectie 140 pF gebruikt. Voor m.g.
en l.g. worden de secties van 280 pF parallel geschakeld, zodat twee secties van
ieder 420 pF ontstaan.
Aangezien we in de stand pick-up staan, zullen we eerst nagaan hoe de aan
sluiting van de pick-up is. Aan de ene kant is de pick-up aan aarde geschakeld.
De andere kant gaat via de schakelaar van het spoelstel naar de sterkteregelaar
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over de weerstand van 0,5 M ohm. De sterkteregelaar werkt dus ook voor de
pick-up.
Draaien we de schakelaar een stand verder, dan komen we op de stand LG.
Er zijn totaal 5 schakelaarsecties. Denk er om, dat de rechter drie secties rechts
om draaien (pijltje) en de linker twee secties linksom. De pick-up wordt nu af
geschakeld en blijft afgeschakeld voor alle volgende schakelaarstanden.
De tweede schakelaarsectie rechts is de roostersectie van de triode. In de
tweede stand wordt het rooster verbonden met de onderste spoel (LG-spoel).
Bovendien wordt de 280 pF van de variabele condensator aan de 140 pF paral
lel geschakeld. Parallel aan de LG-spoel is de trimmer geschakeld. Deze heeft
een maximum capaciteit, die niet voldoende is, zodat parallel ook nog een vaste
condensator is geschakeld. In serie met de spoel is de paddingcondensator ge
schakeld. Ook deze heeft een niet voldoende grote maximumcapaciteit, zodat
een vaste condensator is bijgeschakeld. Dat alles betreft dus de roosterkring. In
de tweede schakelaarstand wordt ook de anode van de triode met de LG-spoel
verbonden. Deze heeft geen condensatoren in serie op parallel. Zij dient alleen
om terugkoppeling te krijgen van de anode naar de roosterleiding. De oscillatorfrequentie, waarin de triode genereert, wordt alleen bepaald door de spoel en
condensatoren van de roosterkring.
In de volgende stand wordt op dezelfde manier de MG-roosterkring en plaatkring geschakeld. Je merkt op, dat in de MG-kring alleen een trimmer is op
genomen, zonder vaste condensator parallel. De paddingcondensator heeft ech
ter nog een vaste capaciteit parallel. De plaatspoel is weer normaal geschakeld.
In deze stand is de lange-golf-roosterkring aan aarde kortgesloten.
De volgende stand is de KG-2 stand (derde spoelstel van onderen). Als je
goed nagaat, zul je zien, dat in deze stand de 280 pF-sectie van de variabele
condensator is afgeschakeld, en alleen de 140 pF overblijft. De KG-2 spoel
heeft alleen een trimmer en alleen een vaste paddingcondensator. De plaatspoel
is weer normaal geschakeld. Tenslotte krijgen we de laatste stand, dat is de
stand KG-1 (laagste golflengten). De roosterspoel heeft een trimmer met een
vaste paddingcondensator. De kortegolfbanden worden dus niet met de pad
dingcondensator bijgeregeld. De condensator is vast. Wel wordt natuurlijk de
trimmer ingesteld bij het afregelen van het apparaat.
We hebben nu het gehele oscillatorgedeelte van het spoelstel gezien, en
zullen vervolgens het signaalgedeelte bekijken.
De hexode heeft natuurlijk eerst een schermrooster. Dan het signaalrooster,
tenslotte weer een schermrooster en dan de anode. Beide schermroosters zijn op
+hoogspanning geschakeld, n.1. parallel aan het schermrooster van de m.f.-buis,
Het signaalrooster is aan klem 4 van het spoelstel geschakeld. In de stand
pick-up (getekende stand) gebeurt er niets, want de oscillator werkt niet. De
eerstvolgende stand is LG. Het rooster is verbonden met de onderste spoel
(LG-spoel). De onderzijden van de 4 spoelen zijn niet met aarde verbonden,
maar met de AVC-leiding, zodat het rooster van de hexode aan de AVC-spanning komt te liggen. Dat is klem 5 van het spoelstel. De koppeling met de
AVC-leiding geschiedt weer met behulp van een weerstand en een condensator
(weerstand = 0,1 M ohm, condensator is weer 0.05; kan natuurlijk ook 0,01 /uF
zijn). Parallel aan de langegolf-spoel is een trimmer geschakeld om het bereik
kloppend te maken.
In de stand LG wordt de antenne op de antenne LG-spoel aangesloten.
De onderkanten van de vier antennespoelen zijn aan aarde gelegd.
101

Parallel aan de LG-spoel is een vaste condensator gelegd.
De antenne wordt steeds via een condensator van 2000 pF geschakeld. Dat
is om de invloed van de antennecapaciteit zo klein mogelijk te maken. Anders
zou het toestel sterk afhankelijk zijn van de antenne, waarmede je het gebruikt.
Immers, iedere antenne heeft weer een andere capaciteit t.o.v. aarde, doordat
hij anders gebouwd is.
De MG-stand levert je weer een roosterspoel met trimmer, en de antennespoel
met parallelcondensator. Beide KG-spoelstellen zijn met trimmer in de rooster
spoel en zonder parallelcapaciteit in de antennespoel.
Tenslotte kun je nog opmerken, dat voor LG en MG de 280 pF van de varia
bele condensator is parallelgeschakeld over de 140 pF. Voor beide KG-bereiken
doet alleen de 140 pF-sectie van de afstemcondensator mee.
We hebben nu het gehele ontvangtoestel bekeken, behalve de afstemindicator. Dat is een 6 E 5, een Amerikaanse indicator met één gevoeligheid. F is de
ene kant van de gloeidraad, die 6,3 V moet hebben. Rechtsom draaiend vinden
we: 1. een pen, die aan aarde ligt. Dat is de andere zijde van de gloeidraad.
Zoals je kunt zien, is bij de voedingstransformator een van de F-draden aan
aarde gelegd. 2. De kathode, die, zoals we reeds eerder hebben gezien, aan een
positieve spanning van een paar V komt te liggen. Die paar V worden afgeno
men van een aftakking van de kathodeweerstand van de eindbuis. 3. De ver
lichte anode (liet scherm), die direct aan + hoogspanning moet worden gelegd.
4. Het stuurrooster van het triode deel, dat signaal moet krijgen, dat afhankelijk
is van de sterkte van de draaggolf. Dat signaal (gelijkspanning) wordt afgehaald
van de detectie-diode-weerstand. Tussenschakeling van de weerstand van 2 M
ohm en de condensator van 0,025 /xF is nodig, omdat anders op het scherm van
de indicator de l.f.-spanning te zien zou zijn. Het afstemoog zou dan trillen, bij
afstemming van een zender, die muziek of spraak uitzendt, en dat zou lastig
zijn bij het juist instellen van de afstemming.
Tenslotte vind je nog een pen, die via een weerstand van 1 M ohm aan +spanning is gelegd. Dat is natuurlijk de anode van het triodedeel van de indi
cator. 1 M ohm is een normale waarde voor deze weerstand.
Van het boven beschreven apparaat zullen we hieronder nog enige gegevens
opschrijven. Je krijgt dan een idee van de grootheden, die je in een normale 5lamps-super kunt vinden.
De golfbereiken van dit apparaat zijn:
1.
2.
3.
4.

Lange golf:
Middengolf:
Korte golf 1:
Korte golf 2:

;
750—2000
190—580
13—27
27—55

meter.
meter.
meter.
meter.

De gevoeligheid van het apparaat op de verschillende banden is:
1.
2.
3.
4.

Op
Op
Op
Op

LG: 20 /tV op 750 meter, 25 juV op 1800 meter.
MG: over de hele band 15 tot 20 /xV.
KG1: over de hele band tussen 20 en 30 /xV.
KG 2: over de hele band tussen 20 en 25 /xV.

Spanningen, die je aan de buizen kunt meten, zijn:
5 Y 3: Op de gloeidraad: 340 V.
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6V 6: Anode: 215 V.
Schermrooster: 240 V.
Kathode: 13 V.
6Q7: Anode: 130 V.
Kathode: 1,2 V.
6 K 7: Anode: 240 V.
Schermrooster: 95 V.
Kathode: 0 V.
Stuurrooster: —3,2 V.
6K8: Anode: 240 V.
Schermroosters: 95 V.
Anode-triodedeel: 90 V.
Kathode: 0 V.
Signaalrooster: —3,2 V.
Tenslotte merken we nog op, dat de G achter de typenummers van de buizen
alleen maar betekent, dat het een glasuitvoering betreft. De Amerikanen maken
nl. dezelfde typen ook als metalen buizen.
m. Kortegolf ontvangers.
Een aparte soort ontvangers vormen de ontvangers, die speciaal zijn ontwor
pen voor de kortegolf-banden. Het principe van deze ontvangers is natuurlijk
hetzelfde als dat van de eerder beschreven omroepontvanger. Er zijn zoveel
ontwerpen mogelijk, dat wij ze hier niet alle kunnen bespreken. Een ontwerp
voor een k.g.-ontvanger hangt, evenals voor een omroepontvanger, in hoge mate
af van de spoelen, die je kunt krijgen. Meestal is bij een spoelstel wel een schema
gegeven.
Waarin verschilt dan een k.g.-ontvanger van een omroep-doos?
In de eerste plaats weet je, dat het afstemmen van een normale omroepont
vanger op de k.g.-band veel nauwkeuriger moet gebeuren dan op de m.g. en l.g.
Dat komt, doordat je bij het draaien aan de condensator per graad verdraaiing
grotere frequentieveranderingen maakt op de k.g.
Een eerste bijzonderheid van een k.g.-ontvanger is dus, dat de maximale
waarde van de capaciteit van de variabele condensatoren kleiner is, b.v. 100 tot
200 pF. Je bestrijkt dan een kleinere band, maar het afstemmen is even makke
lijk als op de m.g.
Soms wordt een omroepontvanger (luxe uitvoering) voorzien van een bandspreiding, d.w.z. dat de helft van een band uitgespreid wordt over de hele
lengte van de schaal. Zo kun je nog meer spreiden, en b.v. van 24 tot 26 meter
golflengte over de hele schaal spreiden. Amateurs, die bepaalde banden bijzon
der interessant vinden (dat zijn de amateurbanden: 20, 40 en 80 meter) willen
natuurlijk een bandspreiding van die banden hebben. Omroepluisteraars willen
een spreiding van de banden hebben, waar de k.g.-omroepzenders werken (dat
zijn b.v. 19, 25, 31, 41, 49, enz. meterband).
Een tweede bijzonderheid van een k.g.-ontvanger, wanneer het een superheterodyne is, is, dat de m.f. veel hoger wordt gekozen, teneinde minder last te
hebben van spiegelsignalen en toch niet te dure kringen te moeten gebruiken.
Een m.f. van iets meer dan 1500 KHz is gebruikelijk in de Amerikaanse k.g.ontvangers.
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De bandbreedte van een omroepontvanger is altijd ongeveer 9 KHz. Dat
komt, omdat nu eenmaal vastgesteld is, dat de m.g.-omroepzenders een band
breedte van 9 KHz mogen hebben. Voor k.g.-ontvangst kan een andere band
breedte van belang blijken te zijn. Een voorbeeld. Als twee telegrafiezenders op
een afstand van 3 KHz van elkaar liggen, en hun breedte is 2 KHz, dan zal een
bandbreedte van 9 KHz beide zenders doorlaten. Kan men de bandbreedte van
de m.f.-kringen op b.v. 2 KHz instellen, dan zal het mogelijk zijn één der zen
ders te ontvangen, zonder de andere te horen. Wanneer de gewenste zender
ongedempte telegrafie geeft, zal het zelfs mogelijk zijn, hem te ontvangen met
een kleinere bandbreedte, want zo’n zender neemt geen plaats in de aether in.
Er zijn dan immers geen zijfrequenties, omdat er alleen een draaggolf is. Je
moet echter wel begrijpen, dat een kleine bandbreedte een scherpere afstem
ming geeft. Dat heeft weer tot gevolg, dat als de oscillator van het toestel gaat
verlopen, dus als de oscillatorfrequentie door spanningsvariaties verandert, de
ontvanger bijgestemd moet worden.
Anderzijds zal een omroepzender, die niet gestoord kan worden door naburige
zenders, omdat die er niet zijn, vaak een bredere band innemen. Bestaat de
mogelijkheid de m.f.-kringen breder te maken dan 9 KHz, dan zal dat de kwa
liteit van de muziek ten goede komen, doordat meer hoge tonen worden door
gelaten.
Het is dus voor een k.g.-ontvanger prettig, als de bandbreede in verschillende
trappen kan worden gevarieerd. Het blijkt daarbij niet mogelijk een zeer smalle
band te krijgen zonder toepassen van kristalfilters in de m.f.-kringen. In een
k.g.-ontvanger kun je dus zo nu en dan een kristalschakeling in een der m.f.transformatoren verwachten.
Elk filter geeft verzwakking, en die verzwakking moet weer gecompenseerd
worden met een versterking. Daar dat niet altijd mogelijk is met één trap, wor
den in k.g.-ontvangers vaak twee of drie trappen m.f.-versterking toegepast. Een
goede k.g.-ontvanger heeft bovendien altijd ten minste één trap h.f.-voorversterking (dus vóór de mengtrap).
De reden, dat je meer versterking toepast voor een k.g.-ontvanger, is boven
dien, dat je vaak veel zwakkere signalen wilt ontvangen. Immers de k.g. dient
hoofdzakelijk voor het overbruggen van grote afstanden, zodat de signalen van
de verafgelegen zenders aanmerkelijk zwakker zijn dan van de gebruikelijke
omroepontvangers. Een gevoeligheid van een k.g.-ontvanger is dan ook vaak
1 fiV of minder.
Wij hadden het er zoëven over, dat wanneer de scherpte van de afstemming
(kleine bandbreedte) een bezwaar wordt, doordat de oscillatorfrequentie veran
dert, het apparaat geregeld bijgestemd moet worden. Er bestaat echter een frequentie-correctie, die de Amerikanen A.F.C. noemen, d.w.z. automatic frequency
control, dus automatische frequentie-regeling. Hierbij wordt in een bepaalde
schakeling de frequentie van de m.f.-versterker (dat is dus de middenfrequentie
zelf) omgezet in een gelijkspanning. Deze gelijkspanning wordt dan toegevoerd
aan de oscillator, waarin zich eveneens een speciale schakeling bevindt. Laatst
genoemde schakeling maakt het mogelijk bij toenemende spanning de frequen
tie te veranderen. Is dat zover gebeurd, dat de m.f. weer de juiste waarde heeft,
dan zal ook de gelijkspanning verdwenen zijn, en blijft de oscillator op de ver
anderde waarde zitten. Zodra hij weer wil gaan ‘lopen’ zoals dat genoemd
wordt, ontstaat weer een gelijkspanning, die de oscillator weer dwingt zodanig
te veranderen, dat de juiste middenfrequentie hersteld wordt.
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n. Ontvangers voor het ultra kortegolf-gebied.
Voor het ultra kortegolf-gebied, d.w.z. de golven met een lengte beneden 10
meter, kunnen ook ontvangers gebruikt worden van het super-heterodyne-type.
Er doen zich echter voor amateurs verschillende moeilijkheden voor, zodat
alleen vergevorderde amateurs met succes een u.k.g.-super kunnen bouwen.
Daarentegen is voor amateur-doeleinden een speciale soort ontvangers zeer ge
schikt. Dat is de z.g. superregeneratieve ontvanger. Het zou veel te ver voeren
de juiste werking van deze ontvanger na te gaan. We zullen alleen even vermel
den, dat deze ontvanger geweldig gevoelig is t.o.v. de recht-uit-ontvanger of de
super. Daar staan dan ook bezwaren tegenover, die oorzaak zijn, dat deze soort
ontvanger bij de vakman nogal impopulair is. In de eerste plaats ruist de ont
vanger sterk. Dat is nu eenmaal onvermijdelijk, en is juist te wijten aan het feit,
dat de ontvanger doorlopend genereert, al is dat een ander genereren dan bij
een teruggekoppelde éénlamps-ontvanger het geval is.
Weliswaar verdwijnt het ruisen min of meer, zodra een draaggolf wordt ont
vangen, maar alleen als de draaggolf behoorlijk sterk is, zal het ruisen zover
verdwijnen, dat je er geen last van hebt.
Een tweede nadeel van de super-regeneratieve ontvanger is, dat hij straalt,
d.w.z. uitzendt op de golflengte, waarop je hem hebt afgestemd. Zolang dus één
zender en één ontvanger werken, gaat alles goed, maar nauwelijks komt er een
tweede ontvanger op dezelfde golflengte meeluisteren, of beide ontvangers ma
ken de ontvangst voor elkaar ongenietbaar, doordat zij elkaar een fluittoon
leveren. Komen er meer onvangers bij, dan kun je beter verdwijnen en een
andere golflengte beluisteren.
Hoewel de super-generatieve ontvanger uit bovenstaand oogpunt dus aller
minst ideaal is, wordt hij toch vaak gebruikt, omdat het voor vele amateurs het
enige middel is om u.k.g.-werk te verrichten, en ook omdat op de 2V2 meterband b.v. heel weinig zenders werken.
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6. Versterkers
a. Gramofoonversterkers.
Gramofoonversterkers bestaan meestal uit een eindtrap en een voorversterkertrap. Met moderne buizen is nl. in de meeste gevallen mogelijk de spanning, die
door de pick-up wordt afgegeven op een voldoend hoog niveau te brengen, ten
einde de eindtrap uit te sturen.
De eindtrap kan uit een enkele buis bestaan of uit twee buizen in balans,
waarbij de instelling meestal in AB is, ten einde het opgenomen vermogen niet
te groot te doen zijn.
Sterkteregeling pas je toe vóór de voorversterker, dus geheel vooraan in de
versterker. Toonregeling voor hoge tonen pas je toe tussen de voorversterker en
eindtrap of soms achter de eindtrap.
In versterkers, waar kwaliteit belangrijk is, past men tegenwoordig algemeen
laagfrequent tegenkoppeling toe. Hiermee bedoelt men, dat een kleine spanning
van de eindtrap teruggevoerd wordt naar een voorgaande trap, en wel zo, dat er
tussen de tegenkoppelspanning en de spanning waarop je de tegenkoppelspanning aansluit een faseverschil van 180° bestaat.
Er zijn verschillende manieren, om de tegenkoppelspanning te krijgen. Zo kan
men op de uitgangstransformator een extra wikkeling leggen (die vaak tertiaire
wikkeling wordt genoemd). De spanning, die aan deze wikkeling wordt afgeno
men, wordt dan aangesloten aan het rooster van een van de voorgaande bui
zen. Het bezwaar van dit systeem is, dat je over een luidsprekertransformator
moet beschikken, die een tertiaire wikkeling heeft, en deze transformatoren
zijn niet gemakkelijk in de handel te ver
krijgen.
De tegenkoppelspanning kan ook aan
o
de anode van de eindbuis afgenomen
o
oB o
worden. Daar deze anodewisselspanning
—*
180° in fase verschoven is met de span
ning op het rooster van dezelfde buis, kan
aan dat rooster de tegenkoppelspanning
worden toegevoegd. Natuurlijk mag op
het rooster geen gelijkspanning komen,
zodat een scheidingcondensator noodza
Fig. 64. Tegenkoppeling met een RCkelijk is. Een normale schakeling is in
schakeling van anode naar
fig. 64 weergegeven.
rooster.
Daar de tegenkoppelspanning afhangt
(Spanningstegenkoppeling).
van de anodespanning, spreekt men hier
van spanningstegenkoppeling. Is de tegenkoppelspanning evenredig met de
anodestroom van de eindbuis, dan zegt men dat men met stroomtegenkoppeling
heeft te maken. De eenvoudigste methode om tegenkoppeling te krijgen is de
ontkoppelcondensator over de kathodeweerstand van de eindbuis weg te laten.
Er ontstaat dan over de kathodeweerstand een wisselspanning, doordat de anodewisselstroom, die ook door de kathodeweerstand gaat een spanningsval veroor
zaakt. De spanning aan de kathodeweerstand is in tegenfase (d.w.z. 180° in fase
verschoven) met de roosterspanning.
Gezien tussen rooster en kathode van de buis hebben we dus twee spanninG>
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gen in serie: de roosterspanning, die staat tussen rooster en aarde, en de kathodewisselspanning, die staat tussen aarde en kathode. Daar beide spanningen in
tegenfase staan, werkt de kathodespanning de roosterspanning tegen. Een en
ander is in fig. 65 duidelijk te zien. Deze
methode van tegenkoppeling kan ook toe
gepast worden voor eindtrappen, die met
cJ o
o O
twee buizen in balans werken. In dat ge
o o
o o
val maak je gebruik van een gemeenschap
0
pelijke kathodeweerstand en laat je de ontkoppelelectrolyt weg.
De bedoeling van tegenkoppeling is de
vervorming kleiner te maken. Nu zijn er in
hoofdzaak twee soorten vervormingen. Ten
eerste de vervorming, die je krijgt, doordat
bepaalde frequenties (hoge en lage) min- Fig- 65. Tegenkoppeling door het
weglaten van de kathodeder versterkt worden dan andere, zodat de
condensator. De tegenkop
frequentiekarakteristiek van de versterker
pelspanning ontstaat over de
niet recht loopt. Deze vervorming noemt
kathodeweerstand (stroomtegenkoppeling).
men de lineaire vervorming. De tweede
soort is de vervorming van de te versterken
spanning, doordat de Ia-Vg-karakteristiek van de buizen niet recht is, en voor
een deel in de kromming van de karakteristiek wordt gewerkt. Daar deze ver
vorming te wijten is aan de niet-lineaire vorm van de karakteristiek, spreekt men
hier van niet-lineaire-vervorming. Beide soorten vervorming worden door tegen
koppeling verminderd. Maar omdat de tegenkoppelspanning in tegenfase is met
de spanning ter plaatse, waar zij wordt opgedrukt, verzwakt zij die spanning en
daalt dus de versterking van het geheel.
Bij het ontwerp van een versterker ga je uit van het gewenste vermogen. Im
mers dat bepaalt de eindbuis, die je zult moeten nemen. Voor een kamer is een
eindbuis, die 4 a 41/2 watt afgeeft, ruim voldoende. Voor een klein zaaltje is 8 a
10 watt nodig. In de buitenlucht wordt dat wel meer.
Een normale gramofoonversterker zal dus ongeveer 4 watt af moeten geven.
Een buis, die dit levert, is b.v. een EL 3. In de moderne sleutelbuis-serie vind je
de EBL 21. In deze serie is dus geen buis te vinden, die alleen een eindpenthode
bevat. Het is een duo-diode eindpenthode. Natuurlijk kun je beide dioden niet
gebruiken in een gramofoonversterker, want die dienen voor detectie en auto
matische sterkteregeling. Voor het geval je er geen gebruik van maakt, dus b.v.
in de gramofoonversterker, moeten beide diodeplaatjes aan aarde gelegd wor
den. Doe je dat niet, dan zijn ze dus vrij, en kan er een lading op komen, door
dat ze electronen opvangen. Deze lading kan de electronenstroom van de buis
beïnvloeden, waardoor de buis niet meer normaal kan werken.
Heb je keus gemaakt, dan zoek je in een buizenboek de gegevens van de buis.
Bij een eindbuis wordt meestal aangegeven hoeveel wisselspanning op het roos
ter nodig is om de buis naar vermogen te doen afgeven. Bij zeer steile buizen,
zoals de Europese eindbuizen (EL 3, EL 6, EBL 21, enz.), zou het mogelijk zijn
de buis direct te sturen met de spanning, die een kristalpick-up afgeeft. Een kristalpick-up geeft nl. meer spanning af dan een magnetische. Je moet wel beden
ken, dat alleen enkele soorten pick-ups voldoende spanning afgeven, en dat die
spanning dan nog niet voldoende is om de buis haar volle vermogen te doen af
geven.
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Daarom is een l.f.-voorversterking zeer gewenst. Dit kan zowel een triode als
een penthode zijn. Een penthode geeft evenwel meestal een grotere spanningsversterking. Als pendiodeversterker voor l.f. komt b.v. de EF 6 in aanmerking.
Het aansluiten van de EF 6 levert geen moeilijkheden op, wanneer je de voor
schriften van de fabriek opvolgt. Deze geven o.a. ook de gewenste weerstandswaarden voor schermroosterweerstand en kathodeweerstand.
Belangrijk is ook de voeding van de versterker. Deze hangt ten nauwste sa
men met het af te geven vermogen. Het grootste deel van het vermogen gaat
zitten in de anode van de eindbuis. Stel, dat je een versterker met een EL 3
hebt. Deze buis geeft dan ongeveer 41/2 watt af. Zij neemt daarbij aan de anode
een vermogen van 9 watt op (bij 250 V is de anodestroom 36 mA). Het voedingsgedeelte zal dus 9 watt plus nog iets moeten afgeven, zeg totaal 11 a 12
watt. Neem je een EL 6, die 8V2 watt nuttig kan afgeven, en die daarbij 18 watt
opneemt (bij 250 V is de anodestroom 72 mA), dan zal het benodigde vermogen
b.v. 22 watt bedragen. Je ziet dus, dat de eindbuis de grootte van de gelijkrichter bepaalt. Daarom kun je ook van een 4V2 watt versterker zo maar geen
8 of 10 watt versterker maken, door alleen maar een andere eindbuis te kopen;
de gelijkrichter is er niet op berekend.
In fig. 66 is het volledige schema opgenomen van een eenvoudige maar goede
gramofoonversterker met EF 6 en EL 3.
Zoals je ziet, geschiedt de sterkteregeling met behulp van een potentiometer
van 500 K ohm vóór de voorversterkertrap. Dan komt de EF 6 voorversterker,
die geheel normaal geschakeld is. De kathodeweerstand moet natuurlijk over
brugd worden met een grote capaciteit om te ontkoppelen. Schermroosterweer
stand en anodeweerstand zijn niet direct aan de hoogspanning aangesloten, maar
via een weerstand van 25 Kohm. Deze weerstand geeft samen met de electrolytische condensator van 8 juF een extra afvlakking van de rimpel. Hoe verder
je naar voren komt in een versterker, hoe gevaarlijker een rimpel wordt. Immers
als er een rimpel van b.v. 0,1 V op het rooster van de EL 3 komt, zal dat niet
zó erg zijn, want de EL 3 heeft 4,2 V nodig om zijn gehele vermogen af te
geven. Komt dezelfde rimpel op het rooster van de EF 6, dan kon het wel eens
zijn, dat de EF 6 de spanning van 0,1 V tot 4 V versterkt, zodat de brom met
volle vermogen uit de eindbuis komt!
Natuurlijk moet de spanning van het schermrooster van de EF 6 constant
zijn, dus moet het schermrooster ontkoppeld worden, d.w.z. er moet voor ge
zorgd worden, dat over de schermroosterweerstand geen wisselspanningsval kan
ontstaan. Dit doet men door over de schermroosterweerstand een condensator te
schakelen, die dus voor wisselstroom een zeer kleine weerstand betekent, maar
geen gelijkstroom doorlaat.
Daar we hier te maken hebben met lage frequenties, zal de capaciteit van de
condensator groot moeten zijn, en practisch komt het er op neer, dat je een
electrolytische condensator neemt. Hadden we hier te maken met een hoogfrequentversterker, dan zouden we natuurlijk ook het schermrooster moeten
ontkoppelen, maar een electrolytische condensator zou fout zijn. Die heeft een
veel te hoge capaciteit, zodat je voor niets een duur onderdeel zou gebruiken.
In dat geval zou 0,1 /*F ruim voldoende zijn. Die capaciteit zou je voor weinig
geld in de vorm van een papier(koker)condensator kunnen krijgen. Hier is dus
een electrolytische condensator nodig.
Met behulp van de koppelcondensator van 50.000 pF gaat het naar het roos
ter van de eindbuis. Nu is zo’n Europese eindbuis erg steil, d.w.z. een kleine
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spanning is al voldoende om een behoorlijke anodestroomverandering te geven.
Die eindbuizen hebben de eigenschap, dat zij tengevolge van hun grote steilheid
kunnen gaan genereren. Je wilt natuurlijk wel eens weten, hoe dat nu mogelijk
is. Genereren is alleen mogelijk, wanneer energie uit de anodeleiding terugge-
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Fig. 66. Volledig schema van een gramofoonversterker met tooncorrectie.
Electrische stuklijst:
R1
= 500 K ohm (pot. meter).
R2
=1500 ohm 1 watt.
R3
= 250 K ohm
99
R4
= 100 Rohm
R5
= 250 K ohm (pot. meter)
R6 = 500 Kohm 1 watt.
R7 =
1 Kohm Yi „
R8
= 150 ohm 1 19
R9
= 100 ohm Vs „
R10 = 50 K ohm (pot. meter).
Ril = 25 K ohm 1 watt.
Transformator: Secundair: 6,3 V — 2 A
4 V—IA
2 X 300 V — 60 mA.

.

Cl = 25 fiF 25 V (electrolytisch).
C2= 8 /xF 330 V
9»
C3 = 8 /d? 300 V
99
(papiercondensator).
C4 = 50 nF
C5 = 20 nF
99
C6 = 50 nF
99
C7 = 16/dF450V (electrolytisch).
C8 = 16 /<F 450 V
BI = EF6.
N.B. 1 nF = 1 nanofaB2 --= EF 3.
rad = 1000 pF.
B3 = AZ1.

bracht wordt in de roosterleiding. Dat gebeurt dan meestal door een stel gekop
pelde spoelen. Hier is dat mogelijk door de capaciteit, welke bestaat tussen
anode en rooster. De frequentie, waarin de eindbuis kan gaan genereren, is zeer
hoog, en je zou er toch niets van horen. Toch moet dat genereren vermeden
worden. Het is nl. best mogelijk, dat de buis in genereren b.v. 2 watt h.f.-energie afgeeft. Je hoort daar wel niets van, maar aan l.f.-energie krijg je dan ook
maar ten hoogste 2V2 watt, want totaal geeft de buis in elk geval niet meer af
dan 4V2 watt. M.a.w. als de buis mocht gaan genereren, zul je niet dat vermo
gen er uit kunnen krijgen, dat je verwacht. Het ergste is, dat het niet meevalt
met eenvoudige hulpmiddelen te constateren, of de buis wel of niet genereert.
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Het is ook helemaal niet gezegd, dat elke steile eindbuis zo maar uit zichzelf
gaat genereren. Om nu ’t risico te vermijden, zorg je, dat de buis in geen geval
kan genereren, en dat doe je, door in serie met het stuurrooster een weerstand
van 1000 ohm op te nemen, en in serie met het schermrooster een weerstand
van 100 ohm.
Tussen stuurrooster en aarde is natuurlijk een roosterweerstand geschakeld.
Hiervoor is 500.000 ohm genomen. Je kunt hem eventueel iets groter maken,
maar denk er om, dat de totale weerstand tussen rooster en kathode niet meer
mag worden dan 750.000 ohm. Dat is voorschrift van de fabriek, en staat, zoals
we reeds eerder hebben gezien, in verband met het eventueel optreden van
roosterstroom. Na de koppelcondensator van 50.000 pF is nog een condensator
geschakeld, welke evenwel met een variabele weerstand is overbrugd. Het doel
van deze combinatie is een toonregeling te krijgen voor de lage tonen. Is de
weerstand geheel uitgedraaid, zodat de condensator is kortgesloten, dan is het
dus net, alsof er niets tussengeschakeld was. Maar draai je de weerstand in, dan
is de weg voor de wisselstroom hoofdzakelijk door de condensator. De variabele
weerstand is dan groter geworden dan de wisselstroomweerstand van de conden
sator. De weerstand van de condensator is echter voor lage tonen groter dan
voor hoge. M.a.w. je kunt met behulp van deze combinatie lage tonen t.o.v.
hogere verzwakken. Voor hoge tonen heeft deze combinatie geen invloed.
De kathodeweerstand van de EL 3 is niet overbrugd door een condensator,
zoals je in het schema kunt zien. Hierdoor wordt de eerder besproken stroomtegenkoppeling bereikt. De sterkte van het geluid wordt dan wel tot ongeveer
de helft teruggebracht, maar ook de vervorming. Wil je op een goed ogenblik
meer vermogen uit dezelfde versterker halen, en speelt de kwaliteit van het ge
luid niet zo’n rol, dan kun je natuurlijk over de kathodeweerstand een electrolytische condensator van 20 yttF of meer schakelen. Deze kan een bedrijfsspanning hebben van b.v. 25 V, want de spanningsval over de kathodeweerstand is
maar klein (ongeveer 7 V).
De schermroosterweerstand van de eindbuis is, zoals we reeds boven zagen,
maar 100 ohm. Deze weerstand is. zo klein, dat er geen grote wisselspanningsval
over kan ontstaan. Daarom hoef je die weerstand ook niet te ontkoppelen met
een condensator parallel. De luidspreker is (natuurlijk via een luidsprekertransformator) tussen de anode en de hoogspanning aangesloten.
Over de luidspreker heen, dat is dus parallel over de uitgang van de verster
ker, is een tweede combinatie van condensator en variabele weerstand gescha
keld. Deze combinatie dient voor het verzwakken van hoge tonen t.o.v. lagere.
Wanneer de weerstand geheel is uitgedraaid (dus de weerstand nul is), staat de
condensator direct in zijn geheel over de luidspreker, en verzwakt de hoge to
nen, doordat hij voor hoge frequenties een kleinere weerstand betekent dan voor
lagere. Is de weerstand daarentegen geheel ingedraaid, dan zal ook voor de
hogere frequenties de weerstand van de gehele combinatie te hoog zijn gewor
den, zodat de hoge tonen niet meer worden verzwakt.
Deze versterker heeft dus twee toonregelingen, één voor lage en één voor
hoge tonen. Door deze combinatie van twee toonregelorganen is het mogelijk de
frequentiekarakteristiek van de versterker binnen wijde grenzen te variëren, het
geen van groot belang is voor de kwaliteitsweergave van gramofoonplaten.
De gelijkrichter is volkomen normaal met een AZ 1, een zeer gangbare gelijkrichtbuis. De afvlakking geschiedt met een smoorspoel en twee bijbehorende
electrolytische condensatoren. Van belang is, dat een van gloeidraden geaard is.
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In fig. 67 is een opstellingstekening gemaakt, waaruit je kunt zien, hoe je de
verschillende onderdelen moet opstellen. Zoals je ziet is er naar gestreefd de
buizen zo te plaatsen, dat de potentiometers, die natuurlijk aan de voorkant van
het chassis moeten komen te liggen, zo dicht mogelijk bij de onderkant van de
huishouders staan. Het is zaak bij de bouw van
een dergelijke versterker voorzichtig te zijn met
roosterleidingen, en in het bijzonder met de
5t
roosterleiding van de EF 6. Men zegt dat deze
gevoelig is, d.w.z. als je dicht in de buurt van
deze leiding komt met een andere draad, die
wisselstroom voert, b.v. voor de gloeidraden,
dan kun je al gauw een bromspanning in de
roosterleiding induceren, die versterkt wordt,
W W W7T
waardoor een grote brom uit de luidspreker
komt! Daarom moet je de roosterleiding in elk
geval statisch afschermen. Daarvoor is te krij Fig. 67. Opstellingstekening van
de gramofoonversterker van fig.
gen afgeschermd draad, dat is dus draad met 66. In plaats van de electrolyeen metalen afscherming er om heen. Deze lische condensatoren van 8 en
metalen afscherming moet geaard worden. Je 16 ^<F kunnen natuurlijk ook
combinaties gebruikt
draait dus enige keren een normaal blank mon- andere
worden. Ook kunnen vier enkel
tagedraadje om de afscherming heen, je soldeert voudige condensatoren worden
dat vast, door er even met de hete bout over
gemonteerd.
te gaan en daarbij voldoende (maar niet te veel)
soldeer tegen de bout te laten vloeien, en ten slotte soldeer je het andere eind
van het blanke montagedraadje aan een aardpunt (b.v. een soldeerlipje, dat aan
een boutje is vastgemaakt. Denk er nu om, dat je de afscherming wel zo ver
mogelijk laat doorlopen, maar niet zo ver, dat zij tegen de binnendraad komt te
liggen; anders ligt die binnendraad ook aan aarde, en dus de hele ingang van
de versterker.
De pick-up-leiding komt van de achterkant van het chassis, want op de ach
terkant wil je natuurlijk de aansluiting hebben voor pick-up, luidspreker en
net. Die leiding loopt dus van de pick-up-bussen naar de potentiometer naar
voren. Daar de roosteraansluiting van de EF 6 boven op de buis ligt (topaansluiting), en die afstand te groot is om niet af te schennen, gebruik je ook van
de potentiometer naar de top van de EF 6 afgeschermd draad. Deze draad
komt dus door een gat in het chassis naar boven. Met de opstelling van fig. 67
is het heel makkelijk de roosterleiding van de EF 6 uit de buurt te houden van
andere draden. Zo is het bij de bouw van een versterker nodig, dat je toch
vooral zorgt, dat geen terugkoppeling kan ontstaan. Dat zou b.v. het geval zijn,
wanneer de uitgangsdraad, d.w.z. de draad die van de anodeaansluiting van de
EL 3 naar de luidsprekerbuis loopt, dicht in de buurt van de roosterleiding
EF 6 kwam te liggen.
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We zullen eens de balansschakeling gaan bekijken uit het oogpunt van voe
ding. Ter vergelijking zullen we ook nu de EL 3 gebruiken. Natuurlijk kun je
iedere buis dan een aparte kathodeweerstand geven. Iedere weerstand maak je
dan 150 olim (dat is de normale waarde voor een enkele buis). Daardoor krijgen
beide buizen een zodanige negatieve spanning, dat ze beide een vermogen opnemen van 9 watt (anodestroom 36 mA). In de eindtrap gaat dan 18 watt zitten,
en de gelijkrichter moet veel groter worden. Dat laatste is kostbaar, want ten
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eerste moet je een grotere transformator hebben en ten tweede moet je een
zwaardere smoorspoel nemen, omdat de stroom, die met een enkele buis totaal
misschien 45 mA bedroeg, nu wel 90 gaat worden. Juist transformatoren en
smoorspoelen zijn betrekkelijk dure onderdelen. Er is echter wel een middel om
niet te veel vermogen op te nemen en toch met een balans-eindtrap te werken.
Stel, dat we om te beginnen niet iedere eindbuis een aparte kathodeweerstand
geven, maar samen een gemeenschappelijke. Dat kan tussen haakjes bezwaren
hebben, want als één der buizen stuk gaat dan gaat waarschijnlijk ook de andere
stuk. Dat zit zo: met een gemeenschappelijke kathodeweerstand gaat de stroom
van beide buizen door die weerstand. Kon je eerst met de stroom van één buis
(dat is Ia = 36 mA en Ig2 = 5 mA; totaal 41 mA) een spanning van 6 V krijgen
(dat is de gewenste negatieve roosterspanning) over een weerstand van 150 ohm,
nu moet je weer 6 V krijgen, maar met de stroom van twee buizen, dus 82 mA.
Daarvoor zou je een weerstand van ongeveer 75 ohm moeten hebben, Als nu
één van de buizen haar emissie verliest, of je trekt een der buizen er uit, dan
blijft voor de andere buis maar een kathodeweerstand van 75 ohm over. Hier
door wordt de negatieve spanning van 6 V veel kleiner, en de ene buis trekt te
veel anodestroom en gaat stuk. Laten we deze mogelijkheid buiten beschouwing,
dan is het natuurlijk wel mogelijk een weerstand van 75 ohm voor beide buizen
te nemen. Beide buizen zijn dan ingesteld op 6 V negatieve voorspanning, het
geen hun normale instelling is, en we hebben te maken met een klasse A-instelling. Verhogen we de voorspanning, d.w.z. maken we de roosterspanning meer
negatief, dan kunnen we in een klasse AB-instelling komen, d.w.z. dat een
deel van de negatieve halve periode wordt afgesneden. Daardat nu de roostervoorspanning meer negatief is, zal de opgenomen anodegelijkstroom per buis
minder dan 36 mA zijn. Zo kan men berekenen, dat wanneer de gemeenschap
pelijke kathodeweerstand 140 ohm wordt gemaakt, beide buizen een stroom trek
ken van 24 mA. Totaal is dus nodig 48 mA, dat is dus bij 250 V 12 watt, in
plaats van 18 watt in A-schakeling voor de anodevoeding. We kunnen ook nog
even uitrekenen hoe groot de roostervoorspanning is. Door de kathodeweerstand
gaat dan de anodestroom van beide buizen + de schermroosterstroom van beide
buizen. Laatstgenoemde stroom bedraagt per buis 2,8 mA, dus totaal vloeit door
de gemeenschappelijke kathodeweerstand van 140 ohm een stroom van 24 +
2,8 + 24 + 2,8 = 53,6 mA, en er ontstaat dus een spanningsval van 7V2 V.
Nu moet het voedingsgedeelte voor de eindtrap meer leveren dan 53,6 mA.
Weliswaar is dat wel de stroom bij afwezigheid van een signaal op de roosters,
maar zodra een wisselspanning op de roosters komt, zullen de anodestroom en
de schermroosterstroom stijgen, doordat een gedeelte van de periode in het ge
kromde deel van de karakteristiek komt. Bij volle uitsturing kan de balanstrap
in bovenstaande instelling 8,2 watt afgeven. Daarvoor is dan 6,7 V wisselspan
ning tussen de roosters nodig. De anodestroom der buizen stijgt dan tot 28,5
mA en de schermroosterstroom tot 4,6 zodat dan opgenomen wordt 66,2 mA, en
dat moet dus de gelijkrichter kunnen leveren.
Je ziet nu hieruit het grote voordeel van de AB-schakeling. Stel, dat door
lopend maximum vermogen afgegeven moet worden, dan krijg je 8,2 watt voor
een totale stroom van 66,2 mA. Als de zaak in zuivere A-schakeling stond, werd
dat 8,6 watt voor 80 mA. Hoe meer je nu naar de B-instelling toe gaat, hoe
gunstiger dat wordt. Je rendement, d.w.z. het afgegeven vermogen gedeeld door
het toegevoerde vermogen door de gelijkrichter, wordt gunstiger. Daarbij hoeft
de vervorming niet slechter te worden, integendeel, dank zij de balansschake112

ling is de totale vervorming in AB-schakeling veel kleiner dan die van een enkele
buis. Voor een enkele buis is de vervorming 10% bij 4,5 watt afgegeven ver
mogen. Voor beide buizen in AB is de totale vervorming 3,1% bij 8,2 watt af
gegeven vermogen.
b. Microfoonversterkers.
Als je een grotere versterker gaat bouwen, met balans-uitgang, zul je mis
schien ook de mogelijkheid willen hebben de versterker te gebruiken voor het
versterken van microfoonsignalen.
Nu is het in sommige gevallen mogelijk een microfoon aan te sluiten op een
tweetrapsversterker, dat is dus een versterker met slechts één trap voorversterking. Maar heel vaak zal blijken, dat één trap voorversterking niet voldoende
spanningsversterking geeft, om de eindtrap geheel uit te sturen. Je moet dan
een extra trap voorversterking toepassen. Dat is juist bij de microfoons het geval,
die kwalitatief beter zijn. De gevoeligste microfoon is altijd nog de koolmicrofoon,
maar door verschillende bezwaren, die aan dat soort microfoons kleven, wordt
hij in de geluidsversterkertechniek niet veel gebruikt. Een bezwaar is b.v. dat
er een extra voedingsbron voor nodig is. Een ander bezwaar is, dat hij nogal
ruist. Andere typen microfoons doen dat niet, en daarvan is de kristalmicrofoon
de goedkoopste en dus meest verbreide.
De microfoons, die de beste geluidskwaliteit geven, zijn de bandmicrofoons,
maar deze zijn vrij ongevoelig, d.w.z. dat zelfs twee voorversterkers niet vol
doende zijn om de eindtrap uit te sturen. De goede bandmicrofoons zijn echter
zo duur, dat ze weinig voorkomen bij amateurs.
Nu kan een extra voorversterker-trap voor microfoonversterking een triode of
een penthode bevatten. Je moet natuurlijk wel bedenken, dat aan de ene kant
een penthode meer versterking kan geven, maar dat aan de andere kant twee
penthode-voorversterkers achter elkaar geschakeld, een zo grote versterking
geven, dat gevaar bestaat voor terugkoppeling, zodat de hele versterker gaat
‘gillen’. Het is daarom raadzaam, als je nog nooit een dergelijke versterker met
moderne buizen hebt gebouwd, dat je eerst een triode als voorversterker voor de
microfoon neemt, terwijl je later eventueel eens proeven kunt gaan nemen met
een penthode.
Als je een penthode als extra microfoon-voorversterker kiest, moet je in elk
geval zeer nauwkeurig gaan monteren en overal zorgen voor een juiste ligging
van de draden, die dus niet te dicht bij elkaar mogen lopen. Niet alleen de roosterleiding van de eerste voorversterker moet nu afgeschermd zijn, maar natuur
lijk ook de roosterleiding van de volgende voorversterker, terwijl het raadzaam
is ook maar de anodeleiding van de eerste voorversterker af te schermen.
Zoals gezegd geeft een penthode als microfoonvoorversterker een grotere ver
sterking dan een triode. Toch zal in de meeste gevallen een triode voldoende
spanningsversterking geven om aan het rooster van de tweede voorversterker
een zelfde spanning te leveren als de pick-up zou doen, en dan is natuurlijk de
zaak in orde.
Je moet steeds goed onthouden, dat de eerste voorversterker erg gevoelig is
b.v. voor brom-inductie. Daarom plaats je deze buis niet in de buurt van de
voedingstransformator.
We zullen nu enige schema’s bekijken,. Daar is in de eerste plaats het schema
van fig. 68, dat voor Europese buizen is gemaakt.
Het eigenaardige hierbij is, dat de pick-up evenals de microfoon op de eerste
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voorversterker is aangesloten. Alleen is de pick-up aangesloten op het derde
rooster van de buis, dat veel minder gevoelig is dan het eerste (stuur)roosterZou je de pick-up ook op het eerste rooster aansluiten, dan zou je de versterker
al gauw oversturen. Het derde rooster is het eigenlijke keerrooster, en zoals je
weet, behoort dat op kathodepotentiaal te komen. In vele buizen is het inwen
dig al met de kathode verbonden, en kun je dus de schakeling van fig. 68 niet
toepassen. Bij de EF 6, en ook bij de overeenkomstige AF 7 uit de oudere 4
Volts-serie, is het keerrooster uitwendig verbonden. Je hebt voor pick-up en
microfoon natuurlijk aparte volumeregelaars. Verder is die eerste voorversterker
normaal geschakeld.
Je zult zien, dat in de anodeleiding van de eerste voorversterker de toon
regeling zit voor de hoge tonen. Dat is in deze versterker een goede plaats. In
een balansversterker kun je eventueel de hoge-tonenregeling achter de eindtrap
plaatsen, maar het is niet aan te bevelen. Daar treden nl. tussen beide platen
van de eindbuizen vrij hoge wisselspanningen op en het wil dan wel eens ge
beuren, dat de piekspanning zo hoog wordt, dat de condensator doorslaat. De
ingang van de voorversterkertrap, die eveneens uit een penthode bestaat, is weer
normaal. Natuurlijk is hier de roosterweerstand niet als potentiometer uitge
voerd, daar de sterkte hiervan niet meer behoeft te worden geregeld.
Achter de tweede voorversterkertrap is de balans-ingangstransformator ge
plaatst. De primaire daarvan is z.g. stroomloos geschakeld. Dit is gunstiger in
verband met de vervorming. De anode wordt dan gevoed via een weerstand.
Via een scheidingscondensator is de primaire dan aan aarde verbonden. De
wisselspanning aan de anode van de voorversterker kan nu over de primaire
staan, maar de gelijkspanning niet. Buiten de scheidingscondensator is op deze
plaats weer een combinatie van condensator en weerstand aangebracht, die
dient voor de lage-tonenregeling.
De secundaire van de balansingangstransformator heeft een middenaftakking.
Deze komt op aardpotentiaal. Beide uiteinden van de secundaire wikkeling
worden aan de roosters van de eindbuizen aangesloten. De gemeenschappelijke
kathodeweerstand levert een spanningsval (die eigenlijk de negatieve voorspanning is), waardoor de buizen in klasse AB geschakeld zijn.
De voeding is zo uitgevoerd, dat vóór de smoorspoel de stroom afgenomen
wordt voor de eindbuizen. De stromen voor anode en schermrooster van de
tweede voorversterker worden apart afgevlakt met een weerstand en een electrolytische condensator. De stromen voor de eerste voorversterker worden wéér
met een combinatie van weerstand en condensator afgevlakt, daar de eerste
trap natuurlijk erg gevoelig is voor een bromspanning.
De versterker in fig. 68 zal ongeveer 8 a 9 watt afgeven. Wil je voor een zaal
een grotere versterker hebben, dan kun je hetzelfde schema gebruiken, maar
inplaats van twee EL 3 in de eindtrap gebruik je twee EL 6. De gemeenschap
pelijke kathodeweerstand heeft dan een waarde van 90 ohm en de afgegeven
energie bedraagt ongeveer 15 watt. De transformator moet dan aan de hoogspanningswikkeling dezelfde spanning afgeven, maar 150 mA, terwijl je inplaats
van een AZ 1 als gelijkrichtbuis een AZ 4 neemt. De smoorspoel kan dezelfde
blijven, omdat deze alleen stromen voert van de voorversterkers, en die zijn
onveranderd gebleven. Denk er dan om, dat de uitgangsbalanstransformator
geschikt moet zijn, om de grotere stromen door de primaire door te laten. De
anodestromen bedragen bij uitsturing van de eindbuizen voor de EL 6 ieder
53 mA.
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Voor twee EL 6-eindbuizen moet de aanpassingsimpedantie van de uitgangstransformator 5000 ohm bedragen. Voor 2 EL 3 eindbuizen is dat 10 000 ohm.
In fig. 69 is een schema van een 15 watt-versterker getekend met Amerikaan
se buizen. Het mengen van microfoon- en gramofoonkanalen geschiedt hier
enigszins anders. Beide signalen worden n.1. aan hetzelfde rooster gemengd.
Naar het rooster van de tweede voorversterker gaan de aftakkingen van beide
sterkteregelaars. Maar dat gaat via een serieweerstand van V2 M ohm. Als die
weerstanden er niet inzaten, zou de ene potentiometer de andere beïnvloeden.
Stel b.v., dat je de microfoon uitschakelt door de volumeregelaar geheel terug te
draaien, dan leg je zonder serieweerstand van V2 M ohm het rooster van de
buis aan aarde. De gramofoon kan er dan ook niet doorkomen. De tweede
voorversterker (6 J 7) geeft niet voldoende spanning af om de eindtrap te sturen,zodat nog een triodeversterker is tussengeschakeld.
De microfoon wordt direct aangesloten op de eerste voorversterkerbuis (6 J 7).
Deze buis is normaal als penthode geschakeld. Via een scheidingscondensator
wordt het versterkte signaal aan een potentiometer afgegeven. Dat wordt de
volumeregelaar voor microfooon. Natuurlijk mag je de potentiometer niet als
anodeweerstand gebruiken, omdat hij dan beschadigd zou worden. Een koolpotentiometer mag in de regel geen stroom voeren. In sommige gevallen, waar
het wattverlies zeer klein is (veel kleiner dan 1 watt) mag dat wel, maar het is
beter als regel aan te nemen, dat een potentiometer van kool stroomloos ge
schakeld moet worden.
Aan de andere kant komt het signaal van de pick-up via een tweede volume
regelaar. Beide volumeregelaars zijn met serieweerstanden van V2 M ohm aan
het rooster van de tweede voorversterker gelegd. De tweede voorversterker is
ook als normale penthode volgens de voorschriften van de fabrikant geschakeld.
Met behulp van een koppelcondensator is de anode van deze buis met de derde
en laatste voorversterker geschakeld, een triode.
De primaire van de balansingangstransformator is stroomloos geschakeld, en
de secundaire is aangesloten op de roosters van twee eindbuizen van het type
6 V 6. Dat zijn zeer gangbare eindbuizen in Amerika, die ook gemakkelijk hier
in Nederland te krijgen zijn. Via de balansuitgangstransformator gaat het ten
slotte naar de luidspreker.
In de eindtrap is negatieve tegenkoppeling toegepast met weerstanden en
condensatoren, tussen anoden en roosters van de eindbuizen.
Een bijzonderheid is nog de manier, waarop negatieve voorspanning voor de
roosters van de eindbuizen wordt verkregen. Dat geschiedt hier niet met een
kathodeweerstand. De kathoden van beide eindbuizen zijn aan aarde gelegd.
De roosters natuurlijk aan de secundaire van de balansingangstransformator. De
middenaftakking van deze secundaire is echter niet aan aarde gelegd, maar aan
een weerstand, die tussen min hoogspanning en aarde geschakeld is. Je begrijpt
natuurlijk de bedoeling. De totale anodestroom van de versterker loopt van
plus hoogspanning (dat is de rechterkant van de smoorspoel) door de versterker
naar aarde (chassis) en door de weerstand van 125 ohm naar min hoogspanning
terug. Ten opzichte van min hoogspanning heeft het chassis dus een positieve
spanning van enkele volts. De roosters van de eindbuizen zijn aan min hoog
spanning gelegd, en de kathoden van de eindbuizen, die aan het chassis liggen,
liggen dus enige volts hoger dan de roosters.
Dat betekent, dat de roosters enige volts lager liggen dan de kathoden,
dus een negatieve voorspanning hebben. Deze methode voor het verkrijgen
116

I

i è-s

<1 i M B lillik

a

£eaa
co

o

^3 = if Ji| IslllgSg
lil I ^ -J «5 "|« Si g,u
••>>>
-a -iéS-lS-Sa-gisSls
ë^o ->5 l"ë.s s»: =ï
ïcSE

8 1II
Sff I
= !.§<

gmvo£
& g sw
«SÏES ■! x!
•üSfS-l „o

eI|~X‘|1

3
o

2 5

3
>>>

OoO
«O o o
Tt vo vo

- ^og^Eoga^- .

|§-S"«8Së>'“'l8i9-5
ë-S«ïï'§llg>ë>|a.a^

bbPn

I ! |£a = ÊE^lUsf II

5L2L2J.
CO oo oo

S&8SSR
'OvovovovO«n

<N m
r? —? r?
UUU

— nwttvivo
mcacammco

II II II II II II

©* è «©s
2

2<S>-x

O

/^/■>

tt

*c
o

,o " 9 u

a o
au.

a

> O,
«n
CS

N J. J.U

T3

15

lltHÏ

o

—-esc*-. Tj-v-ior^cooN»-t

■* UUÜUUUUUUU

B

N»

Z)

^a
O

gu

:ï

>
*

8:

♦

ï

Tniöir
8

II

^ ^
>1’-i

i
5
I

’tll

it

la

9
tfl

iiiijujj
■S

■=0

16:1.

Im
ï

la

II II II II II II II

8

!r_‘“n!

d—
osHt"
ê?

oo on

c* oi c* Pi

8 *

'i
v
3
Si

>

1

3

*

Is

#

u*j U w
s s s SËrtËcS

5

3*3*

iiiiiiiui
o O O O O O o o o o

J; rpPr----------

]j

vi vo

c* o* e$

+

“1L?| Gjl^inïiib-HF-J

O O O O O

§§“SS1P1
<s w

Sh,

ss^uinn?—

Q,
VlVlVlV»
w-H r) N N M

■§ o o

■Hlr

8.

s s s

s ü 1 ___

HF
s
la

8;

^ *
2 3

ö

♦

i 3

o
*n
S

OmnO-OMrtO

:=r

3

> 3>

vi
CS

5o o rt.o H.o o ’-l°°

jf >
ll

u o
u. a

3.C C 3.3.3.C 3.3.3.

mnp5

*—r

o
a

•a 2 2 =S-S, *£•§,£
3

:|

/—V /—N

Sc

oovimoh

o
VI

o

o

V>

T-H O VI

o
v^

II II II II II II II II II II
j Jj

>-< N en Tt-v> \o t*« oo o\

o

m

f*e$

117

van negatieve roosterspanning is ook toegepast in het schema van fig. 63.
Aangezien de negatieve voorspanning van de roosters van de eindbuizen
nauwkeurig bepaald moet zijn, terwijl dit de spanningsval is aan de 125 ohmweerstand tussen —hoogspanning en chassis, zul je begrijpen, dat als je het
schema verandert, door b.v. andere voorversterkerbuizen te gebruiken, of een
voorversterker weg te laten, je ook de waarde van de weerstand moet verande
ren, om weer de juiste spanningsval te krijgen.
In het schema zijn op verschillende plaatsen ook spanningen aangegeven, die
je met een normale voltmeter moet kunnen meten. Kleine afwijkingen zijn
natuurlijk altijd mogelijk, zonder dat de goede werking van de versterker be
ïnvloed wordt. In het algemeen mag je aannemen, dat een afwijking van 10%
in een spanning of stroom toelaatbaar is. Meet je dus een spanning van 270 V,
dan mag die spanning zo ongeveer tussen 250 V en 290 V liggen.
Het spreekt vanzelf, dat je aan elke versterker verscheidene ingangskanalen
voor microfoons en pick-ups kunt toevoegen. Het is dan aan te bevelen, dat
ieder kanaal afzonderlijk in sterkte kan geregeld worden, zodat je voor ieder
kanaal een aparte potentiometer neemt. Alle glijcontacten van de potentiometers
verbind je via een serieweerstand van 1/oM ohm aan het rooster van de des
betreffende voorversterking.
Wat betreft de microfoonkanalen, moet je aan het volgende denken. Het is
niet gewenst direct bij de ingang van een microfoonkanaal de sterkte te regelen,
wanneer er veel voorversterkertrappen zijn. De microfoonsignalen moeten dan
eerst met een trap-versterking versterkt worden. Dat is in het schema van fig. 69
gebeurd. Wil je dus een microfoonkanaal toevoegen, dan komt er een extra
voorversterkerbuis bij, die precies gelijk is aan de bestaande.
c. Karakteristieken en gegevens van een versterker.
Nu we met verschillende soorten versterkers kennis hebben gemaakt, zullen
we eerst eens nagaan, welke gegevens van een versterker belangrijk zijn.
In de eerste plaats is natuurlijk van belang de grootheid, waarvan wij uitgaan
bij het ontwerp van een versterker. Je herinnert je dat nog wel. Het is:
1. Het uitgangsvermogen. Dit wordt in watts gegeven. Hierbij moet vermeld
worden, hoeveel de totale vervorming bedraagt bij dat maximale uitgangsver
mogen.
2. De geluidscapaciteit. Hieronder wordt verstaan het aantal kubieke meters
zaalinhoud, dat je met de versterker kunt bedienen. Binnenshuis druk je de ca
paciteit uit in kubieke meters. Buitenshuis druk je de capaciteit echter uit in
vierkante meters. Nu is de capaciteit van een versterker niet nauwkeurig op te
geven, omdat erg veel afhangt van de gebruikte luidsprekers, nl. van hun rende
ment. Je kunt in een luidspreker 20 watt drukken, en je krijgt veel meer geluid
dan 20 watt in een andere luidspreker. Het rendement van de eerste luidspreker
is dus hoger dan van de laatste. Vaste cijfers zijn daarvoor dus niet te geven.
3. Aantal ingangskanalen. Hierbij moet worden vermeld, waarvoor die kana
len geschikt zijn. Het is dus niet voldoende te zeggen, dat je versterker 4 kana
len heeft. Je moet b.v. meedelen, dat 1 kanaal voor microfoon is en 3 voor pickup zijn. Verder moet je ook vertellen, welke soorten microfoons en pick-ups je
kunt aansluiten.
Zo is de ingang van de versterker van fig. 69 niet geschikt voor condensatormicrofoons, want die hebben een positieve spanning nodig, die de versterker
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behoort te leveren. Het zou een klein kunstje zijn die spanning uit de versterker
te halen, want stroom gebruikt dat bijna niet, en het voedingsgedeelte is in elk
geval in staat die microfoon te voeden. Alleen moet er een draad naar een aparte
aansluiting lopen. Omdat condensatormicrofoons weinig voorkomen, is in het
schema van fig. 69 een dergelijke aansluiting niet gemaakt.
4. Uitgangsimpedanties. Dit hangt af van de gebruikte uitgangstransformator.
Vele transformatoren hebben secundair verscheidene aftakkingen, waardoor luid
sprekers met uiteenlopende aanpassingsimpedanties kunnen worden aangesloten.
De aanpassingsimpedanties in ohms moeten dan vermeld worden. Deze bedra
gen altijd enkele ohms (tot b.v. een ohm of 30). Sommige transformatoren heb
ben nog een aansluiting voor 250 of 500 ohm. Dat is voor aansluiting van de
versterker op een lijn. Een telefoonlijn heeft een impedantie, die ongeveer 400
a 500 ohm bedraagt.
5. Frequentiekarakteristiek. Hierbij wordt vermeld, dat de versterking der
verschillende tonen gelijk is tussen b.v. 40 en 10.000 Hz. Natuurlijk is dat nooit
precies gelijk, zodat vermeld wordt, welke de grootste afwijking is. Dit kan in
% of in decibels. Zo luidt b.v. dit gegeven: Versterking recht binnen 1 dB tus
sen 40 en 10.000 Hz. Heeft de versterker een toonregeling (wat niets anders is
dan een inrichting om de versterking van bepaalde frequenties te verlagen),
dan moet vermeld worden, in
ao 30 so co aoo soo 1000 2 4 een»
welke stand de toonregelaar(s)
TT
staat(n).
1
r*y
6. Getrouwheidskromme. Dit
/
is feitelijk een ander woord voor
frequentiekarakteristiek. Het is
\
\
een lijn (een grafiek), die het ver
band aangeeft tussen de verster
y
king en de frequentie. Op elk
punt van de grafiek (of karakte
ristiek) kun je dus aflezen hoe de
versterking bij een bepaalde fre
quentie is. In fig. 70 is van de
Fig. 70. Frequentiekarakteristiek van de ver
sterker van fig. 69. De invloed van
versterker van fig. 69 een ge
de toonregeling is duidelijk te zien.
trouwheidskromme getekend. Er
is in de versterker maar één toonregelaar (in de roosterleiding van de triodevoorversterker). Nu krijg je dus een
karakteristiek in beide standen van de toonregelaar. Je ziet, dat de werking van
de toonregelaar hoofdzakelijk uit het wegsnijden van de hoge tonen bestaat.
---- * MI

-----► hH*

n

-15

-25
-30

V

1

■ . .... toorvtgiisar _ hoog
iooTpjj4»' _ laag

7. De versterking. Dit is te vergelijken met de gevoeligheid van een ontvan
ger. Het gaat hier om de spanningsversterking van begin tot eind in de verster
ker. Deze is natuurlijk voor een pick-up-aansluiting minder dan voor een microfoonaansluiting.
8. De buizen. Bij de gegevens van een versterker hoort ook het aantal en de
type buizen. Voor de versterker van fig. 69 is dat dus: 2 X 6 J7 (voorversterkers) 1 X 6 C 5 (voorversterker) 2 X 6 V 6 (eindbuizen) 1 X 5—Z 3 (gelijkrichtbuis).
9. Het primair vermogen. Hieronder wordt verstaan het vermogen in watt,
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dat de versterker uit het lichtnet opneemt. Voor een versterker als die van fig.
69 mag je wel rekenen op ruim 100 watt.
10. De vervormingskarakteristiek. Dit is een grafiek, zoals er één als voorbeeld
in fig. 71 is getekend, die het verband aangeeft tussen het afgegeven vermogen
en de totale vervorming in %. Zoals je uit de grafiek van fig. 71 ziet, wordt de
vervorming groter, wanneer je
meer vermogen uit de versterker
haalt. Als je voldoende wissel
spanning op de roosters van de
eindbuis toevoert, kun je uit een
i
i
15 watt-versterker meer vermo
gen
halen, maar de vervorming
Fig. 71. Vervormingskarakteristiek van de ver
vermeerdert. Dat gaat al heel
sterker van fig. 69.
vlug, zodat er al gauw een ogen
blik komt, dat er uit de versterker veel geluid komt, maar dat de vervorming zo
groot is, dat het niet meer aan te horen is.

tjf;

► watts

d. Fotocelversterkers.
Versterkers voor het versterken van signalen afkomstig van een fotocel wor
den veel gebruikt bij geluidsfilmprojectie. Tegenwoordig wordt geluidsfilm ook
voor smalflim toegepast (16 mm).
Eigenlijk kan de versterker van fig. 69 fotocelsignalen versterken. Die van fig.
68 niet, want daar is de voorversterking niet voldoende van. De fotocel heeft
ook een positieve spanning nodig, welke meestal 90 V bedraagt. Het stroomver
bruik is zo gering, dat je er geen rekening mee hoeft te houden bij het ontwerp
van de gelijkrichter. Alleen mag je niet meer dan 90 V op de fotocel aansluiten.
Daar het stroomverbruik ook niet zo groot is, kun je de spanningsval van 250 of
300 V van de + hoogspanning tot 90 V niet door middel van een serieweerstand
verkrijgen en een potentiometerschakeling toepassen, die je wel kan berekenen.
Hoewel je dus met de versterker van fig. 69 zonder meer wel fotocelsignalen
kunt versterken, zullen we hier eens enige
ingangsschakelingen behandelen.
Fotocellen kunnen in hoofdzaak voor
twee doelen gebruikt worden. In de eerste
plaats kan het de bedoeling zijn iets in of
uit te schakelen. Zo bestaan er b.v. garages,
waarvan de deuren vanzelf open gaan,
wanneer met de auto-schijnwerpers op een
fotocel geschenen wordt. De chauffeur be
hoeft dan niet uit zijn wagen te stappen om
de deuren te openen. In dat geval wordt
dus een fotocel gebruikt, die bij het be
schijnen ervan een spanning levert, welke
echter te klein is om een relais direct in of
uit te schakelen. Er moet dan met een en
kele versterkertrap versterkt worden. Een
dergelijke schakeling is in fig. 72 voorge
steld- Deze schakelingen werken dus met Fjg- 72. Fotocel relaisversterker met
‘licht* of ‘geen licht*.
voeding uit het lichtnet.
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Voor geluidsfilm (en televisie) heeft men te maken met z.g. gemoduleerd
licht, d.w.z. er is niet alleen licht of donker, maar er moeten ook tussenliggende
lichtsterkten versterkt worden.
Een volledig schema voor versterking
van fotocelsignalen is in fig. 73 weergege
ven. De spanning op de anode van de
fotocel kan geregeld worden met een potentiometer, die eens en voor altijd wordt
ingesteld. De penthode neemt de plaats in
van een microfoonvoorversterker in fig. 69,
d.w.z. dat achter deze penthode een potentiometer als sterkteregelaar dienst doet
- +
en deze potentiometer aan het rooster
Fig. 73. Fotocelversterker voor ge
komt van de tweede voorversterker in
moduleerd licht
fig. 69.
(b.v. geluidsfilm).
De fotocel ontvangt zijn licht van een
gloeilampje. Tussen gloeilampje en fotocel ligt de film, waarvan de geluidsstrook
afgetast wordt met behulp van een spleet. Het is duidelijk, dat de gloeilamp
niet zonder meer met wisselstroom mag worden gevoed, want dan varieert ook
de lichtsterkte (100 maal/sec), en dan krijg je een brom door de muziek heen.

Q

e. Expansie en compressie.
Zowel bij radio-omroep als bij gramofoonplatenweergave is de verhouding
tussen de zwakke en sterke passages niet even groot als in werkelijkheid het
geval is.
Nemen we eerst de omroep. De zender moet met een zeker minimum
percentage gemoduleerd worden, anders wordt het verkregen geluid aan de
ontvangzijde gestoord door allerlei storingen (ruis, luchtstoringen). Aan de
andere kant mag de modulatie niet meer dan 100% worden, want dan treedt
onmiddellijk vervorming op. De verhouding tussen minimum en maximum
modulatiediepte is nu niet voldoende om de verhoudingen van de werkelijkheid
weer te geven. Nu zou je je het volgende kunnen voorstellen. In de studio is een
controleur, die de geluidssterkte met behulp van een volumeregelaar kan in
stellen. Als er alleen een violist voor de microfoon speelt, moet de sterkte van
het geluid zo groot zijn, dat boven de storingen gemoduleerd wordt (minimum
modulatie). Op een goed ogenblik valt het hele orkest in, en als er niets veran
derd werd, zou over de 100% gemoduleerd worden, waardoor onmiddellijk
vervorming optrad. Op dat ogenblik draait de controleur dus de sterkteregelaar
terug. Zodra het orkest zwijgt en de solist verder gaat, zal het geluid weer te
zwak zijn en de controleur draait dan de volumeregelaar weer een beetje hoger,
enz. We noemen dat compressie en zeggen, dat het volume van het geluid
gecomprimeerd wordt. Natuurlijk gebeurt dat in de studio niet uit de hand,
zoals hierboven beschreven, maar gaat dat automatisch met bepaalde schake
lingen.
Aan de ontvangzijde klinken de harde en zachte passages dus niet zoals dat
aan de zendzijde voor de microfoon zou klinken. Daarom heeft men gezocht
naar schakelingen, die het mogelijk maken het volume weer te expanderen, en
men noemt deze expansie-schakelingen. Het ‘contrast’ tussen sterk en zwak
geluid wordt verbeterd, en men spreekt dan ook van contrast-expansie.
Bij de gramofoon heeft men hetzelfde, maar om andere redenen. Aan de ene
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kant mag de sterkte van het geluid bij de opname niet te klein zijn, want dan
overstemt de ruis van de plaat de ruis van de naald, en overstemt de ruis van
de pick-up later bij het afdraaien van de plaat het geluid. Aan de andere kant
mag de uitwijking van de opnamenaald niet te groot zijn in de plaat, want dan
lopen de groeven in elkaar over. Ook bij het opnemen van gramofoonplaten
wordt dus compressie toegepast. Ook bij weergave van gramofoonplaten kan
het dus goed zijn contrast-expansie toe te passen.
De schakelingen, die compressie en expansie geven, zijn in principe dezelfde
als die, welke gebruikt worden voor automatische sterkteregeling in ontvangers.
Immers, ook daar gaat het er om een signaal van verschillende sterkten terug
te brengen tot een signaal met min of meer constante sterkte.
Als je dus de AVC goed begrepen hebt, zal het je niet moeilijk vallen het
principe van de compressie in te zien.
In de eerste plaats heb je dan een buis nodig, die een gekromde karakteris
tiek heeft, zodat je alleen maar de voorspanning behoeft te veranderen om een
andere steilheid en daarmee een andere versterking te krijgen. Nu doet zich
echter een bezwaar voor. Bij het versterken van h.f.-signalen hinderde het niet,
of het h.f.-signaal vervormd werd. Immers als de karakteristiek niet recht is, zal
er vervorming optreden (niet-lineaire vervorming). Bij l.f.-signalen is het niet
toelaatbaar, dat deze in vorm worden veranderd door een karakteristiek, die
niet lineair is. Daarom wordt als versterkerbuis een buis gebruikt, die wel een
gekromde karakteristiek heeft zodat de steilheid kan worden veranderd door de
voorspanning te veranderen, maar het l.f.-signaal, dat eigenlijk versterkt moet
worden, wordt aan een ander rooster gelegd, dat een karakteristiek heeft, die
wel recht is.
Een dergelijke buis te vinden, die dus twee stuurroosters heeft, waarvan één
een rechte karakteristiek heeft, terwijl de andere een gekromde karakteristiek
heeft, is niet moeilijk, want vele mengbuizen beantwoorden aan deze eis. Van
daar dat je in versterkers, die compressie of expansie hebben, een mengbuis
als versterkerbuis zult aantreffen.
Behalve de regelbuis is ook nodig een buis, die van het signaal een gelijk
spanning maakt. Deze gelijkspanning kan dan gebruikt worden als voorspan
ning aan het regelrooster van de regelbuis. Het signaal is een wisselspanning
en als je er een gelijkspanning van wilt maken moet je gelijkrichten, hetgeen
met een diode mogelijk is. Voordat je gaat gelijkrichten, wordt eerst nog ver
sterkt met behulp van één of meer trioden.
In fig. 74 is het principe van een contrast-expansie getekend. Het signaal
van één van de voorversterkers wordt naar een triode gevoerd (links onderaan).
Deze triode versterkt het signaal apart. Na de triode volgt een diode, die er
een gelijkspanning van maakt. Deze gelijkspanning wordt in de juiste richting
naar de regelbuis teruggebracht en aan het regelrooster aangesloten.
Nu zul je misschien willen weten wat ‘de juiste richting’ is. Dat hangt er
van af of je compressie of expansie wil toepassen. Bij expansie moet het zo zijn,
dat als het signaal sterker wordt, de versterking van de regelbuis toeneemt,
zodat het signaal nog sterker wordt. Op de diode komt dus een wisselspanning.
Wordt nu de amplitude groter, dan zal de gelijkspanning ook groter worden.
Deze gelijkspanning ontstaat aan een weerstand, die aan de diode is geschakeld
(in fig. 74 tussen kathode en aarde). Eén kant van deze weerstand is aan aarde,
de andere kant is positief of negatief t.o.v. aarde. Dat hangt er van af of de
andere kant aan kathode of anode van de diode hangt. Hangt hij aan kathode,
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t
zoals in ons schema, dan kun je gemakkelijk nagaan, dat aan de bovenkant van
de weerstand een positieve spanning bestaat to.v. aarde. Wordt de wisselspan
ning groter, dan wordt dus de spanning aan de bovenpunt van de weerstand
positiever. Dat punt is direct aan de regelbuis verbonden, dus het regelrooster
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Fig. 74. Expansieschakeling met Amerikaanse buizen.
Electrische stuklijst:
(papiercondensator).
Cl =
/xF
K ohm Vz watt.
C2 = 8 /<F 330 V (electrolytisch)
ohm 1 „
(papiercondensator).
C3 = % fiF
ohm 1 „
C4 =0,1 //F
M ohm (pot.-meter).
»
C5 = Vz //F
K ohm 1 watt.
»>
BI = 6L7 (regelbuis).
K ohm 1 ij
B2 = 6C5 (versterkerbuis).
K ohm V2 „
B3 = 6H6 (dubbeldiode met doorverbonden
K ohm Vz „
kathoden en anoden).

wordt bij groter signaal positiever, we komen zodoende in een steiler punt van
de karakteristiek, zodat de versterking groter wordt en het signaal extra versterkt
wordt. Dat is dus expansie. Bij compressie hoef je alleen te zorgen, dat de
andere kant van de diodeweerstand aan de regelbuis komt, en de bovenkant aan
de anode van de diode. Uit dit laatste volgt, dat het mogelijk is met een omschakelaar, die de weerstand van de diode ompoolt, in een wip van expansie
naar compressie over te gaan.

1
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7. Meetapparaten en metingen
a. De toegepaste meters.
De meters uit de electrotechniek, die in de radiotechniek worden gebruikt,
zijn de draaispoelmeter en de thermokoppelmeter.
De weekijzermeter wordt practisch niet gebruikt, omdat hij erg ongevoelig is.
Bovendien is hij wel geschikt voor frequenties in de buurt van 50 Hz, maar niet
voor hogere frequenties.
De hittedraadmeter, die in de electrotechniek gebruikt wordt, is voor een deel
verdrongen door de thermokoppelmeter, die dezelfde voordelen heeft plus nog
een paar extra voordelen.
De draaispoelmeter is wel de belangrijkste meter, omdat hij veel gevoeliger is
dan welke andere meter ook.
b. Gecombineerde meetinstrumenten.
Het belangrijkste meetinstrument is het gecombineerde meetinstrument. Dat
is een instrument, dat verscheidene stroom- en spanningmeetbereiken heeft.
Als meter gebruikt men in het algemeen een draaispoelmeter. Deze heeft
naast het voordeel, dat hij zeer gevoelig is, het nadeel, dat hij geen wisselstroom
kan meten. In het meetinstrument wordt daarom een gelijkrichter aangebracht,
die van de wisselstroom een gelijkstroom maakt. Deze gelijkrichter is geen buisgelijkrichter, want anders zou het instrument steeds gevoed moeten worden uit
het lichtnet, of uit batterijen. Men gebruikt metaalgelijkrichters.
In de eerste plaats zullen we de spanningmeetbereiken bekijken. Een draai
spoelmeter heeft een zekere weerstand. Is deze weerstand b.v. 100 ohm en krijgt
de meter zijn volle uitslag bij 1 mA, dan zal de spanning aan de klemmen van
de meter bedragen E = I.R = 0,001 X 100 = 0,1 V. Een tiende volt geeft dus
volle uitslag bij die meter. Meestal moet men
hogere spanningen meten. Dit is dan mogelijk
-njiruiruip—(™»)—0
0door middel van een voorschakelweerstand, dat
Fig. 75. Verhoging van
is een weerstand in serie met de meter. In fig. 75
meetbereik van draaispoel
is dat getekend.
meter als voltmeter met
een voorschakelweerstand
De berekening van de weerstand is eenvoudig
Ry
genoeg. Bij volle uitslag gebruikt de meter een
stroom van 1 mA. Stel we willen ^10 V meten,
dan moet bij 10 V de stroom 1 mA bedragen, zodat de totale weerstand R =
= E/I = 10/0,001 = 10.000 ohm bedraagt. Daar de meter al een weerstand
heeft van 100 ohm, is een voorschakelweerstand van 9900 ohm nodig. Nu kun
je zo’n weerstand niet krijgen. Je zou twee weerstanden van 9000 en 900 ohm
in serie kunnen schakelen, maar als je 10.000 ohm neemt, gaat dat ook. Immers,
dan is de totale weerstand 10.000 ohm. Bij volle uitslag van de meter zal de
stroom 1 mA bedragen. De spanning aan de klemmen van het geheel is dan
E = I.R = 0,001 X 10.100 = 10,1 V. Je denkt echter, dat hij 10 V is. M.a.w.
je maakt een fout. Deze fout is echter maar 0,1 V op de 10 V, dat is 1%. Als je
met 1 % nauwkeurigheid meet, mag je al blij zijn, dus mag je ook gerust 10.000
ohm als voorschakelweerstand nemen, inplaats van 9900 ohm. Je moet n.1. ook
rekenen, dat je toch een fout maakt bij aflezen. De afleesfout van een normale
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draaispoelmeter is ongeveer 1 %. Het heeft dus geen zin met de berekening van
de voorschakelweerstand nauwkeuriger dan 1% te zijn.
Als je nu 100 V wilt meten, kun je op dezelfde manier berekenen, dat de bij
behorende voorschakelweerstand 100.000 ohm moet zijn. Nu kun je op twee
manieren te werk gaan. In de eerste plaats kun je een schakelaar nemen, die de
voorschakelweerstand van 10.000 ohm uitschakelt, en er voor in de plaats scha
kelt 100.000 ohm. Je kunt ook een schakelaar nemen, die bij de oorspronkelijke
voorschakelweerstand 90.000 ohm schakelt.
■0
Het berekenen van voorschakehveerstanden le 0-A
^Anmnr—I
vert dus geen moeilijkheden op.
Ook het berekenen van shuntweerstanden, om
Fig. 76. Verhoging van
grotere stroomsterkten te meten, is niet moeilijk. meetbereik
van draaispoel
In fig. 76 is het principe van de shuntweerstand meter als mA-meter met
shuntweerstand Rs.
getekend. Stel, dat je een stroom van 10 mA met
de meter van 1 mA wil meten. Dan moet je zor
gen, dat parrallel aan de meter een weerstand geschakeld wordt, die 9 mA
doorlaat, zodat van de 10 mA, die totaal door het stel gaat, maar 1 mA door de
meter vloeit. Er staan nu feitelijk twee weerstanden parallel: de shuntweerstand
en de weerstand van de meter. Nu verhouden twee parrallelgeschakelde weer
standen zich omgekeerd als de stromen, die zij doorlaten. Dus is de shuntweer
stand de kleinste van de twee, omdat hij de grootste stroom doorlaat. Bovendien
weten we, dat de stroom door de shuntweerstand 9 maal zo groot is als die door
de meter, dus is de weerstand ook 9 maal zo klein als de weerstand van de
meter. De meterweerstand was 100 ohm, zodat de shuntweerstand een waarde
van 1/9 maal 100 ohm = 11,1 ohm moet bedragen.
Op deze manier zul je de verschillende shuntweerstanden kunnen berekenen
voor andere stroommeetbereiken.
Nu kun je in de handel geen weerstand van 11,1 ohm krijgen, zodat je die
zult moeten maken. Dat kan op twee manieren.
In de eerste plaats kun je in de handel weerstanddraad krijgen, waarvan de
weerstand per meter nauwkeurig gegeven is. Natuurlijk neem je hier geen weer
standdraad van 1000 ohm per meter, want dan zal de lengte van een stukje, dat
11,1 ohm weerstand heeft, maar 1,11 cm worden. Het lijkt wel, dat dat zou
kunnen, maar als je de lengte van de weerstand kort neemt, zal hij ook on
nauwkeurig worden, omdat je niet nauwkeurig genoeg de lengte kunt meten.
Weerstanddraad van 100 ohm per meter is in dit geval wel goed. De lengte
moet dan worden 11,1 cm. Deze wikkel je op een of ander kokertje, of nog beter
plat stukje isolatie-materiaal. Een andere methode om een weerstand van b.v.
11,1 ohm samen te stellen, is het parallelschakelen van bekende weerstanden.
Je neemt b.v. een weerstand van 12 ohm. De tweede parallelweerstand noem ie
Rx, want die is nog niet bekend. De vervangweerstand van de twee parallelgeschakelde weerstanden bedraagt dan:
12. Rx

Rv = 12 + Rx en dat moet 11,1 zijn;
I

dan is dus:

f

12 Rx = 11,1 Rx + 133,2
0,9 Rx = 133,2
Rx = 148 ohm,

je neemt dan 150 ohm.
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Een weerstand van 12 ohm zal wel te krijgen zijn, want er zijn fabrieken, die
hun weerstanden maken in de normale reeks. Deze reeks luidt dan:

10 _ 12 — 15 — 18 — 22 — 27 — 33 — 39 — 47 — 56 — 68 — 82.
Dus ook een weerstand van 150 ohm is te krijgen, of een van 6800. Kun je
geen weerstanden krijgen uit de normale reeks, dan kun je natuurlijk even goed
beginnen met een weerstand van b.v. 20
ohm, en Rx uitrekenen, die je parallel 11,1
ohm oplevert.
Een voorbeeld van een gecombineerd
|-qnqjiJYinjuuYiR^r^ umiip-f
meetinstrument, dat practische meetbereiken heeft, vind je in fig. 77.
*• -onnnrDe meetbereiken moet je niet zo maar
«7 ■'inrnipkiezen.
Dus niet b.v. 1 V, 10 V, 100 V en
-qnn
1000
V.
Daar zou je niet veel aan hebben,
s Jinnnpwant
spanningen
in de buurt van 1 V ko
• • •
men weinig voor. Daarentegen komen
spanningen in de buurt van 150 a 200 V
wel vaak voor, en die zou je met zo’n meet
instrument alleen met het bovenste meetbereik van 1000 V kunnen meten. Je zou
dan alleen maar gebruik maken van de
onderste helft van de schaal (tussen 0 en
500 V). Daarom is een verdeling der meet
?
bereiken als in fig. 77 gunstiger.
Fig. 77. Schakelschema van gecom
Het instrument meet echter alleen nog
bineerd meetinstrument
maar gelijkspanningen en -stromen. Een
alleen voor gelijkstroommetingen geschikt.
gelijkrichtcel bestaat meestal uit vier cel
len, die geschakeld worden als in fig. 78 is
Electrische stuklijst:
aangegeven. De vier cellen zijn in één een
M =draaispoelmeter 1 mA 100
ohm weerstand.
heid gebouwd. De aansluiting van meter
p? = Qnnn ohm (v.meetb- 1 V) en meetklemmen blijkt ook uit de figuur.
R3= 40 Kohm (v. „ 250 V) , Een dergehjke cel heeft een z.g. speriaag,
R4= 200 Kohm (v. „
50 V) ( d.w.z. een laag, die de electrische stroom
R5= 11,1 ohm (v. „
10mA) jn een richting gemakkelijk doorlaat, maar
R7=2’0? ohm (v! : 100 mA) ' in de andere ,richtinS 2?er slecht Sluit 'e
R8= 0,4 ohm (v. „ 250 mA) nu een wisselAlle weerstanden kunnen koolweer- spanning aan de
klemmen van het
standen van 1 watt zijn.
Nauwkeurigheid 1%.
stelsel van fig.
Schakelaar: Twee secties - 9 standen.; 78, dan zal de
* ene halve perio
de de rechterklem + en de linker — zijn, terwijl de
andere halve periode de polariteit juist andersom is.
Als je nu bedenkt, dat de stroom door elke cel maar ----------- 0©/0-----------*-*
in één richting kan stromen (dat is in het schema de
Fig. 78. Principeschakeling
richting der pijlen), dan zul je zien, dat hoe de pola van
de Graetz dubbelfasige
riteit ook is aan de klemmen A en B, de stroom door metaalgelijkrichter voor het
de meter steeds is van boven naar beneden, zodat meten van wisselstromen
de meter uitslaat. We hebben hier te maken met met een draaispoelmeter.

©
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dubbelfasige gelijkrichting, want door de meter vloeit een gelijkstroom geduren
de beide helften van de wisselspanningperiode.
In fig. 79 is nog een schema gegeven van een gecombineerd meetinstrument
voor gelijk- en wisselstroom. Bij ge
lijkstroom wordt de gelijkrichter met
behulp van een schakelaar uitge
schakeld.
De meter en schakelaars, alsmede
de aansluitklemmen van het instru
ment, kun je het beste op een meta
len plaatje monteren, waarin je van
-oiirinp aruinriarirLnr aruuu1tevoren de benodigde gaten laat ma
ken. Als je aluminium neemt, is 2
mm dikte goed. Als je plaatstaal
neemt, kan 1 mm al voldoende zijn.
Is de plaat van gaten voorzien, dan
laat je haar even spuiten in een of
andere kleur bij een spuitinrichting.
Dat kost haast niets en is veel netter
dan wanneer je er zelf aan gaat
schilderen. Het geheel gemonteerde
instrument laat je zakken in een
houten of metalen doos, liefst met
deksel waardoor je het instrument
beschermt. Heb je een bestaande
metalen doos b.v., dan maak je het
montageplaatje in die afmetingen, Fig. 79. Schakelschema van gecombineerd
dat hij in de doos past. In de doos
meetinstrument voor gelijk- en
wisselstroom-metingen.
monteer je aan de binnenkant vier
hoeksteuntjes, waarin je gaatjes met Electrische stuklijst:
schroefdraad maakt of laat maken. R1 = 900 ohm
(voor meetber. 1 V).
De weerstanden kun je direct op de R2 = 9000 ohm
(voor meetber. 10 V).
(voor meetber. 50 V).
contacten van de schakelaar mon R3 = 40 Kohm
(voor meetber. 250 V).
teren. Alle verbindingen moeten na R4 = 200 Kohm
M = draaispoelmeter 1 mA — 100 ohm
tuurlijk behoorlijk gesoldeerd of vast
weerstand.
gemaakt worden, zodat je niet elk
De waarden van de weerstanden R5 t.m.
ogenblik de meter bpen moet maken R8 hangen af van de gebruikte gelijkrichtom een los contact te herstellen.
cel en moeten, daar meestal niets van de
cel bekend is, proefondervindelijk worden
bepaald.
c. Brugmeetinstrumenten.
Deze meter kan natuurlijk ook voor stroom
Wanneer weerstanden, zelfinduc- metingen worden uitgebreid.
ties en capaciteiten nauwkeurig moe
ten worden gemeten, dan maakt men gebruik van brugschakelingen. Een brug
heeft steeds vier takken. Aan twee overstaande knooppunten wordt een spanning
aangelegd, terwijl aan de andere twee (overstaande) knooppunten een of ander
aanwijsinstrument aangesloten wordt. Indien het aanwijsinstrument laat zien, dat
tussen de meetpunten geen spanning staat, is de brug ‘in evenwicht’. Als aanwijsinstrumenten gebruikt men draaispoelmeters, electronen-straalindicators en
andere onderdelen, die erg gevoelig zijn. Het aanwijsinstrument dient niet voor
het meten van de onbekende grootheid, doch slechts om de brug in evenwicht
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FOTOBLAD 5
1. De radiokamer van de ‘Nieuw Amsterdam’. De telegrafist zet de ontvangen
telegrammen direct met de schrijfmachine op papier. Let op de antennedraden,
die direct door het plafon naar boven verdwijnen.
2. De zenderkamer van de nieuwe omroepzenders in Lopik. In het midden zie je
de controle-tafel voor twee zenders. Op de achtergrond staan de panelen met
de voortrappen van een van de zenders. De eindtrappen bevinden zich een ver
dieping hoger. Een verdieping lager heeft men o.a. de machinekamer, waar de
verschillende omvormers staan opgesteld voor de gloeistroom-voeding. De zen
ders worden uit het provinciaal hoogspanningsnet gevoed.
3. Philips’ peil-ontvanger voor scheeps- en landstations. Het kleine linkergedeelte
is radio-goniometer voor het peilen. Rechts zie je de eigenlijke ontvanger, een
zeven-lamps super. Het apparaat bestrijkt een band van 550—1300 meter, waar
door alle golven, welke voor het peilen worden gebruikt, kunnen worden ont
vangen.
Een
der grote zendbuizen van onze moderne omroepzenders in Lopik. De buis
4.
kan voor verwisseling naar voren worden gedraaid.
5. Kortegolf-telegrafie-zender van 1500 watt voor 15—60 meter. Het bovenste
gedeelte bevat de eindtrap en energieversterkers. Het middelste gedeelte bevat
de oscillator met de scheidings-trappen. Geheel onderaan zijn de voedingapparaten gemonteerd. De zender wordt gebruikt voor vaste stations en met wissel
stroom geheel gevoed.
6. Kortegolf baken-ontvanger voor vliegtuigen. De ontvanger dient voor het ont
vangen van signalen van bakenzenders, waardoor het mogelijk is ‘blind’ te
landen, b.v. bij mist of bij nacht. Je kunt er de punten en strepen mee horen,
die aangeven, of je te veel links of rechts van de landingsbaan vliegt. Ook de
merkbaken-signalen, die aangeven hoe lang het nog duurt, voordat de landings
baan wordt bereikt, worden met deze ontvanger waargenomen.
7. Een complete zend-ontvanger voor telefonie, die zo weinig plaats inneemt, dat
je hem gemakkelijk in je zak kunt steken.
8. Radioinstallatie voor schepen. Het bovenste paneel bevat de zender. Daaronder
de ontvanger; geheel beneden het voedinggedeelte voor de hele installatie. Deze
installatie is zo gemaakt, dat er normaal mee kan worden getelefoneerd, d.w.z.
dat de zender en de ontvanger tegelijkertijd kunnen werken.
9. Philips-N.S.F. peil-ontvanger voor vliegtuigen. Dit is alleen de eigenlijke ont
vanger. Deze werkt samen met een raamantenne, die met behulp van een af
leesbare schaal wordt bediend. De afstemming van de ontvanger geschiedt op
afstand met behulp van een apart kastje.
10. Een serie kwakdampgelijkrichters te Lopik.
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FOTOBLAD 6

FOTOBLAD 6
1. Televisie-ontvanger. Dit is een z.g.n. direct-zicht-ontvanger, waarbij het beeld
door de toeschouwer direct op het scherm van de electronenstraalbuis wordt
waargenomen. Dit apparaat bevat alleen een beeld-ontvanger en een geluidsontvanger voor het televisie-programma. Let op de afwezigheid van een stationsnamen-schaal.
Foto: COVER.
2. Televisie-camera van de Franse omroep. Deze camera is niet ‘verrijdbaar’.
Daar staat tegenover, dat hij verschillende lenzen heeft, die naar behoefte voor
de opnamebuis kunnen worden gedraaid, zodat zonder de camera te verplaatsen
van ‘long-shot’ op ‘close-up’ kan worden overgegaan. Foto: La Radio Industrie.
3. Chassis van een direct-zicht ontvanger. Links de electronenstraalbuis met voe
ding en tijdbasis; rechts de luidspreker met de geluidsontvanger en het ontvanggedeelte van de beeldontvanger.
Foto: La Radio Industrie.
4. Technische regie van de televisie-studio’s van de B.B.C. Terwijl de technici ieder
een deel van de installatie kunnen bijregelen, zien zij allen tegelijk de drie controle-buizen.
Foto: B.B.C.
5. Enige testrasters voor de controle van electronenstraalbuizen. Het is hierbij no
dig op het scherm van de buis een raster op te bouwen, onder dezelfde omstan
digheden als bij een televisiebeeld, dus lijn voor lijn en beeld voor beeld. Tege
lijkertijd onderdrukt men de electronenstraal met een bijzonder signaal aan de
wehnelt-cilinder. Op het scherm ontstaan dan figuren, waarvan op foto 5 een
vijftal soorten is weergegeven. Voor het verkrijgen van dergelijke figuren wordt
de electronenstraal b.v. op de normale manier afgebogen, zodat aan beide afbuigspoelen zaagtandstromen worden toegevoerd. De samengestelde spanning
aan de wehnelt-cilinder bestaat uit enige rechthoekige spanningen en verschil
lende frequenties. Soms staan wel 8 tot 10 verschillende soorten spanningen aan
Foto: R.C.A.
de wehnelt-cilinder.
Televisie-camera
van
de
B.B.C.
geplaatst
op
‘dolly’.
De
camera
is daardoor
6.
tijdens de opname verrijdbaar. Onder de camera zijn extra verlichtingslampen
te zien. De camera-man krijgt instructies van de regie en technische regie door
de hoofdtelefoon.
Foto: B.B.C.
7. Inwendige van een zeer moderne televisie-reportagewagen. Links op de achter
grond een camera, die door het raam buiten-opnamen kan maken. Andere ca
mera’s kunnen tot op 100 meter van de wagen worden opgesteld, zodat twee
camera’s op 200 meter van elkaar kunnen staan. Vóór de camera zie je nog net
een schuin opgesteld controle-paneel voor de regie. Rechts de apparatuur voor
video-versterking, tijdbases en controle-panelen, in totaal 66 complete chassis
met frontpaneel. Je ziet verder duidelijk de twee grote controle-buizen. Er zijn
dan nog 9 ‘kleine’ buizen, voor de controle van de zaagtandspanningen, enz.
Deze kleine buizen hebben altijd nog een diameter van 14 cm! Voordat men
gaat draaien, moet alles natuurlijk ingesteld worden, hetgeen maximum drie
kwartier in beslag neemt. De wagen, die 6 ton apparatuur vervoert, kan met 60
km/h rijden. Een tweede, gelijke wagen bevat de zenders: 1 10-watt zender voor
cm-golven, 1 45-watt zender voor metergolven, 1 50-watt FM-zender voor geluid
op een golflengte tussen 75 en 150 cm.
8. In de shack van een zend-amateur. Dit station maakte in het maximum der
zonnevlekkenperiode verschillende zeer bijzondere verbindingen over lange af
standen op de ultra korte golven. Op de achtergrond zijn nog net wielen zicht
baar, waarmee de richt-antennes gedraaid kunnen worden.
9. Bovenste foto. Inwendige van een direct-zicht televisie-ontvanger. Op de hals
van de grote beeldbuis is het spoelenstel gemonteerd, dat dient voor de magne
tische afbuiging en concentratie van de electronenstraal. Gelijkricht-, tijdbasisen versterkerbuizen zijn van het nieuwste type. Onder de beeldbuis is nog juist
de luidspreker voor het geluid te zien.
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te brengen. In wisselstroombruggen past men natuurlijk geen draaispoelmeter
toe, want die wijst toch geen wisselstroom aan. Om nu een dure thermokoppelmeter of buisvoltmeter te vermijden, past men wel eens een hoofdtelefoon toe,
die erg gevoelig is voor wisselstroompjes. Het me
ten geschiedt door de verhouding te bepalen tus
sen de weerstanden van twee der vier takken. Deze
verhouding is meestal direct op een schaal aflees
baar.
De bekendste brug is die van Wheatstone. Deze
is schematisch in fig. 80a getekend. De meetspanning voor de brug van Wheatstone is een gelijk
spanning en het aanwijsinstrument een draaispoel
meter. Met deze brug kun je weerstanden meten.
Is de meter op nul gekomen, dan is dus tussen de
meetpunten P en Q geen spanning. Tussen de
spanningspunten A en B is echter wel spanning
van de batterij. Van A naar B zal dus door de brug
een stroom lopen en aan verschillende weerstanden
ontstaat een spanningsval, die je volgens de wet
van Ohm kunt berekenen. Noemen we de stroom
door Ri Ii, en die door R3 I2, dan zal door R2 ook
Ii vloeien en door R4 ook I2, want daar de meter
niet
uitslaat, loopt door de metertak geen stroom.
Fig. 80. a. Brug van Wheat
De spanningsval aan Ri is gelijk aan die aan R3,
stone. b. Algemene meetbrug voor wisselstroom.
omdat tussen P en Q geen spanningsverschil be
staat. Zo is ook de spanningsval over R2 gelijk aan
die over R4. Drukken we de spanningsvallen volgens de wet van Ohm uit in
stroom maal weerstand (E = I.R), dan is dus:
Ii. Ri — I2 • R3

en

>

Ii. R2 — I2 • R4,

hieruit volgt:
Ii
I2

R3
Ri

en

Ii _ R4
I2
R2 ’

Zoals je ziet, krijgen we twee verhoudingen van weerstanden, en die zijn beide
gelijk aan een zelfde verhouding van stromen. Er staat dus eigenlijk a = b en
a = c. Daaruit volgt natuurlijk b = c, dus in ons geval:
R3
Ri

R4
R2

(5°)

De weerstandtakken aan één kant van de metertak verhouden zich dus op
dezelfde manier als de weerstandtakken aan de andere kant van de metertak.
In de practijk neemt men b.v. R3 als bekende weerstand (z.g. standaardweer
stand) en R4 als onbekende (te meten) weerstand.
De weerstanden Ri en R2 kan men dan variëren en wel zo, dat als de ene
kleiner wordt, de andere evenveel groter wordt. Zo wordt dus de combinatie Ri
en R2 een potentiometer (van goede kwaliteit). De potentiometer is dan van een
schaal voorzien, die onmiddellijk de verhouding geeft van de standaardweer
stand tot de onbekende weerstand.
Het principe van de brug voor het meten van capaciteiten en zelfinducties is
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hetzelfde als dat bij de brug van Wheatstone. Alleen kan de meetspanning dan
geen gelijkspanning zijn, en neemt men dus een wisselspanningsbron. De meter
kan nu natuurlijk ook geen draaispoelmeter meer zijn, want als er nu wel een
spanning tussen P en Q staat, dan is dat een wisselspanning, en zal de draai
spoelmeter toch niets aanwijzen. Men neemt dan een themokoppelmeter of een
buisvoltmeter, waarop wij nog terugkomen.
Voor de brug van fig. 80 b geldt eveneens, dat zij pas in evenwicht is als:
Z1/Z3 = Z2/Z4. T = een thermokoppelmeter, maar had evengoed een buisvolt
meter kunnen zijn.
Nu is de brug van fig. 80 b zeer algemeen getekend. In werkelijkheid zijn er
vele soorten bruggen, die alleen maar verschillen in de soorten weerstanden, die
in de plaats van Zi tot en met Z4 zijn geplaatst. Zo is de algemene resonantiebrug een brug, waarbij drie van de takken zuivere weerstanden zijn. De brug
van Wien b.v. bevat geen zelfinducties, alleen twee takken met weerstanden en
capaciteiten en de andere twee takken met zuivere weerstanden. Die brug van
Wien tussen haakjes dient voor het meten van frequenties! Dat zit zo, als je een
L of een C wilt meten, kun je natuurlijk een wisselspanning aansluiten, waarvan
je de frequentie weet, dus ook co. Je kunt dan met impedanties gaan werken
(cuL en 1/coC). Stel, dat je nu een spanning aan de brug legt, waarvan je de fre
quentie niet weet. Als in de brug elke L en C bekend is, kun je natuurlijk om
gekeerd ook (o meten. Dat gebeurt nu met die brug van Wien, waarbij het be
langrijk is, dat er geen L, dus geen spoel in de brug gebruikt wordt. We zullen
niet nagaan, waarom dat belangrijk is, want daar zijn wel tien bladzijden over
te schrijven. Denk alleen maar eens aan een spoel, die bij lage frequenties een
grote L moet hebben. Dat wordt een geweldig ding met een ijzerkem. Boven
dien pikt dat ding al gauw spanningen op van buiten af (vreemde velden noemt
men dat), waardoor de meting verkeerd verloopt. Verder wordt die brug van
Wien ook wel gebruikt voor het meten van capaciteiten.
d. Het meten van hoogfrequente wisselspanningen en -stromen.
Er zijn twee soorten meetinstrumenten, die belangrijk zijn in de radiotechniek,
daar zij dienen voor het meten van wisselstromen
van hoge frequentie.
<=>
De eerste meter is de thermokoppelmeter. Deze
bestaat uit een meetdraad (zie fig. 81), waardoor
de h.f.-stroom gestuurd wordt. De draad wordt
dan verhit. Op de draad is de lasplaats van twee
andere draden aangebracht. Deze twee andere
draden zijn van verschillende metalen gemaakt.
Verhit men de lasplaats van twee verschillende
metalen, dan ontstaat aan de uiteinden van bei
de draden een gelijkspanning. Deze kan dan ge
meten worden met een draaispoelmeter. Als me
talen neemt men in de practijk koper en constantaan, terwijl de meetdraad zelf ook van
constantaan is. De meter is een zeer gevoelige Fig. 81. Principe van de ther
mokoppelmeter: a be
draaispoelmeter, want de e.m.k., die aan de
staat uit koper, b. be
draaduiteinden ontstaat, is maar heel klein. Het
staat uit constantaan.
grote voordeel van de thermokoppelmeter is, dat
De meetdraad is even
eens constantaan.
hij dezelfde waarde van de stroom aanwijst voor
131

verschillende frequenties. Men zegt, dat de meter frequentie onafhankelijk is.
Dat moet ook, want in de radiotechniek moet je evengoed 10 mA bij 100 KHz
als bij 10 MHz kunnen meten. Die thermokoppelmeter heeft ook nog het voor
deel, dat hij op een afstand kan worden gemonteerd. Als je b.v. de stroom door
de antenne van een zender wilt meten, dan kun je de meetdraad met beide dra
den van verschillend materiaal dicht bij de antenne monteren, en de draaispoelmeter monteer je op een meetbord. Je behoeft dan niet naar de antenne te
lopen, om de stroom te meten. De antennestroom hoef je ook niet over het
schakelbord te leiden, wat een groot bezwaar, zo niet onmogelijk, zou zijn. Het
stel draadjes (meetdraad en de andere twee) is gemonteerd in een glazen bal
lonnetje, dat bovendien luchtledig is gemaakt. Dat is om te zorgen, dat zo wei
nig mogelijk warmte uitgestraald wordt, hetgeen de meting zou beïnvloeden.
Het ballonnetje is weer in een bakelieten buisje aangebracht met vier pennen,
zoals je bij de oude buizen had (b.v. A415). Twee van deze pennen worden
aangesloten aan de te meten stroomkring, de andere twee worden aangesloten
aan een gevoelige draaispoelmeter, die natuurlijk direct geijkt kan zijn.
Een ander instrument voor het meten van wisselspanningen van hoge fre
quenties is de buisvoltmeter. Deze bestaat uit een buis met een mA-meter in de
anodeleiding. Stel nu, dat er geen wisselspanning op het rooster is aangesloten,
dan zal een zekere anodestroom door de draaispoelmeter vloeien. Deze stroom
hangt af van de negatieve voorspanning, welke
aan het rooster is gelegd. Men stelt de buis nu
zo in, dat zij in een krom deel van de Ia-Vg**A
karakteristiek werkt. Sluit je nu een wisselspan
[mA
ning aan op het rooster, dan zal, zoals we reeds
vroeger hebben gezien, b.v. bij anodedetectie, de
%
anodestroom toenemen. Deze toeneming kan dan
gemeten worden. Om nu te zorgen, dat bij af
wezigheid van een wisselspanning op het rooster
de meter toch op nul staat, wordt de anoderustT
stroom gecompenseerd met een aparte stroom
Fig. 82. Buisvoltmeter, waar bron. De gehele schakeling hiervoor is in fig. 82
bij de anodestroom
van de buis gecom getekend. Batterij Bi is de normale anodebatterij.
Door de meter loopt de anode-ruststroom van
penseerd wordt.
de buis Ia. Over de meter is een batterij B2 ge
schakeld, die een stroom Ic veroorzaakt (compensatiestroom). De sterkte van
deze stroom moet gelijk zijn aan Ia. Dit kan ingesteld worden met behulp van
de potentiometer R. Condensator C, die over de hele metertak staat, dient om
de h.f.-component van de anodestroom kort te sluiten, zodat deze niet door de
meter gaat. Je begrijpt, dat een dergelijke buisvoltmeter moet worden geijkt.

r©

8’

e. De signaal generator.
De signaal generator is een zeer belangrijk instrument in de radiotechniek.
Het grote publiek noemt het instrument een meetzender. Dat is een verkeerd
woord, want onder een zender verstaat men een installatie om berichten uit te
zenden, althans een golf op te wekken. Verder wordt er eigenlijk niets mee ge
meten. Daarom is de naam signaalgenerator beter, omdat het een generator is,
die een signaal geeft, dat een signaal van een zendstation kan vervangen.
Een zeer nauwkeurige signaalgenerator, waarmede andere soortgelijke instru
menten kunnen worden geijkt, heet een standaard-signaal-generator.
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Nu moeten we eerst weten, hoe we aan onze standaardfrequenties komen. Daar
de frequentie alleen samenhangt met de eenheid tijd, worden de standaardfre
quenties van de tijdseenheid afgeleid. De tijdseenheid wordt weer afgeleid van
de draaiing van de aarde. Zo is een seconde het 1 : (24 X 60 X 60) deel van een
middelbare zonnedag. De sterrenwachten zenden geregeld per radio signalen
uit, die zeer nauwkeurig de tijd geven. Een dergelijk signaal kennen jullie wel.
Het zijn de zes punten, die de Engelse zenders aan het einde van een uur geven.
Elke minuut worden die signalen door Greenwich, het Engelse station, gegeven.
Alleen de laatste minuut worden ze doorgegeven over de omroepzenders. De
eerste punt begint op het volle uur plus 59 minuten plus 55 seconden. De vol
gende punten worden gegeven op 56, 57, 58, 59 en 60 seconden. De zesde en
laatste punt is dus het volle uur.
Nu maakt men een bepaalde frequentie, b.v. 50 KHz, zo nauwkeurig moge
lijk. Deze frequentie zet men om in tijd. Dat gaat niet direct, want het zou
een bezwaar zijn om een klok te maken, die op 50 000 Hz draait. Daarom wordt
de 50 KHz nauwkeurig door 5 gedeeld, en je krijgt dus 10 KHz. Deze wordt
nog eens nauwkeurig door 10 gedeeld, en je krijgt dus 1000 Hz. Een klok, die
gebouwd is om op 1000 Hz te draaien, is in het apparaat gebouwd. Zo’n klok
ziet er precies uit als de synchroon-klokken, die op het lichtnet voor 50 Hz zijn
gemaakt. Alleen hebben ze wat meer tanden. Het zijn dus synchroonklokken,
en hun snelheid is alleen afhankelijk van de frequentie. De frequentiedelers
werken zeer nauwkeurig. Is een frequentiedeler b.v. gemaakt voor het delen
door 10, dan deelt hij niet door 10,1. Alleen als je hem erg ontregelt, verspringt
de deelverhouding plotseling op 11 of naar beneden op 9. Dat kan direct ge
merkt worden, zodat als alles goed gaat de deling werkelijk zeer nauwkeurig
door 10 geschiedt. Het zijn eigenlijk impulsentellers. Ze tellen eenvoudig 10
impulsen af, en geven er 1 voor in de plaats.
De tijd, die op de 1000 Hz-klok kan worden afgelezen, kan worden vergele
ken met de tijdimpulsen, die van de sterrenwacht opgevangen worden. Dat ge
schiedt met een goede ontvanger. Nu begrijp je, dat als de klok iets voorloopt
de frequentie dus iets te hoog is, b.v. 1001 Hz. Dat kan alleen, als de oorspron
kelijke frequentie van 50 Hz ook te hoog is, in ons geval 50 050 Hz, inplaats van
50 000 Hz. Er is een inrichting aan de 50 KHz-generator, die het mogelijk maakt
de frequentie enigszins te veranderen, en in dit geval verlaagt men de frequentie
dus een beetje. Na enige dagen bereik je al gauw een punt, waarbij de afwij
kingen van de klok met de sterrenwacht zeer klein worden, en na enige maanden
heb je een nauwkeurigheid van 1 op 20.000.000. M.a.w. de frequentie is niet
precies 50.000 Hz, maar het scheelt maar een zeer klein deel van een periode
per seconde.
Een dergelijke standaardsignaal-generator, die dus een vergelijking met de
sterrentijd kan geven, heet een primaire standaardsignaal-generator. Dat zijn ge
weldig kostbare apparaten. Heb je een secundaire standaardsignaal-generator,
dan is dat een generator, die op dezelfde manier is gebouwd als een primaire,
maar geen tijdvergelijking kan geven. Er ontbreekt dus de klok aan, en verder
de ontvanger en de inrichting voor het vergelijken van de stand van de klok
met de signalen van de sterrenwacht. Een secundaire standaardsignaal-generator
wordt met behulp van een primaire geijkt. Met een secundaire bereik je een
nauwkeurigheid van 1 op 50.000, zodat de frequentie per seconde op zijn hoogst
1 periode mis is. Zo’n secundaire standaardsignaal-generator dient weer voor het
ijken van een gewone standaardsignaal-generator, waarmee nauwkeurige metin133

gen in het laboratorium kunnen worden verricht, en waarmee de gewone signaalgeneratoren (z.g. meetzenders) kunnen worden geijkt.
Een signaalgenerator moet aan de volgende eisen voldoen:
1. Hij moet een frequentiebereik hebben, dat overeenkomt met de frequen
ties van de gangbare ontvangers. M.a.w. er moet een korte-, midden- en langegolf-band op zijn. Bovendien moet de generator de verschillende voorkomende
middenfrequenties der ontvangers geven.
2. Eenmaal afgestemd op een bepaalde frequentie, moet hij niet verlopen,
d.w.z. dat die frequentie constant moet blijven.
3. De sterkte van het afgegeven signaal moet regelbaar zijn, m.a.w. de span
ning moet ingesteld kunnen worden.
4. Het afgegeven h.f.-signaal moet gemoduleerd kunnen worden met 400 Hz,
waarbij de modulatiediepte 30% moet bedragen (we zullen later wel zien waar
om). In een signaalgenerator is dan ook meestal een l.f.-oscillator gebouwd, die
400 Hz levert, terwijl met een potentiometer, die in het apparaat is gebouwd,
en die maar eenmaal wordt afgeregeld, de modulatie kan worden ingesteld op
30%.
5. De generator moet een z.g. kunstantenne hebben. Een kunstantenne is een
combinatie van een condensator met een weerstand. Het h.f.-signaal wordt dus
niet zo maar aan een paar klemmen afgegeven, maar over een capaciteit en
weerstand, die overeenkomen met de normale capaciteit en weerstand van de
meeste antennes.
Bij het trimmen zullen we het gebruik van de signaalgenerator verder be
kijken.
/. De toongenerator.
De toongenerator is eigenlijk ook een signaal-generator, maar de signalen, die
het apparaat maakt, zijn l.f. De frequentie kan meestal ingesteld worden in het
hele l.f.-gebied, dus van b.v. 20 tot 16.000 Hz. De uitgangsspanning van de toon
generator moet regelbaar zijn, waartoe meestal een volumeregelaar is aange
bracht. Verder moet de frequentie op een of andere wijze kunnen worden ge
controleerd. Meestal is een inrichting aangebracht met een afstemindicator,
waardoor het mogelijk is de frequentie van de toongenerator te vergelijken met
het lichtnet. Klopt de frequentie van 50 Hz, dan kloppen ook alle andere fre
quenties. Natuurlijk kan de frequentie van het verkregen toontje nauwkeurig op
een schaal afgelezen worden. Hoe duurder het apparaat, hoe nauwkeuriger het
werkt, en hoe nauwkeuriger de aflezing is!
Nu is het niet gemakkelijk een oscillator te maken, die l.f. genereert, en
waarvan je de frequentie over een groot gebied verandert door een condensator
te verdraaien. Daarom werken de goede toongeneratoren enigszins anders. Er
zijn twee h.f.-oscillerende buizen ingebouwd. De ene b.v. op 100 KHz, en de
andere ook op 100 KHz, maar terwijl de ene vast ingesteld is, kan de frequen
tie van de andere gevarieerd worden tot b.v. 116 KHz. Beide signalen worden
nu in een normale mengbuis gemengd, waardoor o.a. de verschilfrequentie ont
staat. Je begrijpt, dat deze verschilfrequentie de gewenste lage frequentie is.
Wil je b.v. 2000 Hz hebben, dan stel je de tweede h.f.-generator op 102 KHz.
Samen met de vaste generator van 100 KHz geeft deze dan de verschilfrequen134

tie 2 KHz. Daar de verschilfrequentie ontstaat door interferentie van twee hoogfrequent-signalen, noemt men een dergelijke toongenerator een interferentietoongenerator. Bij deze apparaten is het wel mogelijk met een ‘band’ of bereik het
hele l.f.-gebied te bestrijken.
De Philips-toongenerator is een interferentietoongenerator, die van 0 tot 16000
Hz kan geven. Beide oscillatoren zijn op 100 KHz afgesteld. Met een conden
sator in de kring van de eerste generator kan de frequentie verlaagd worden
van 100 tot 85 KHz. Met een andere condensator in de kring van de tweede
generator kan de frequentie verhoogd worden tot 101 KHz. Op die manier is
een verschilfrequentie tot 16.000 Hz mogelijk. Bovendien heeft men nu een
knop, die over 180° een frequentieverschil geeft van 15.000 Hz, terwijl de an
dere knop over dezelfde 180° slechts 1000 Hz frequentieverschil oplevert. De
laatste knop is dus als een soort fijnregelknop te beschouwen. Dit vergemakke
lijkt de aflezing, die nu ook nauwkeuriger wordt.
g. De outputmeter.
Een outputmeter dient om het uitgangsvermogen van een ontvanger of ver
sterker te meten. Het is een draaispoelmeter, die een metaalgelijkrichter bevat,
zodat de wisselspanningen aan de uitgang van het toestel worden gelijkgericht.
Behalve dat, is het voor een outputmeter noodzakelijk, dat hij op verschillen
de impedanties kan worden ingesteld, want een eindbuis zal alleen haar vermo
gen afgeven, als de belasting gelijk is aan de voorgeschreven gunstige belastingimpedantie. Om dus achter verschillende soorten eindtrappen te kunnen meten,
moet de belastingweerstand van de outputmeter, die nu de luidspreker vervangt,
kunnen worden ingesteld. De spanning wordt dus aangesloten op de juiste be
lastingweerstand, en het vermogen is dan E2/R. De meter wijst watts aan, om
dat hij direct in die eenheid is geijkt.
Verder moet een outputmeter op verschillende meetbereiken kunnen worden
ingesteld. Het moet nl. mogelijk zijn een vermogen van 50 mW te meten, en dat
zou vrij lastig zijn als het bereik 10 watt was. Daarom heeft een dergelijk in
strument in de regel 4 of 5 meetbereiken, die van 100 mW maximum tot 10
watt maximum of hoger gaan.
h. De electronenstraaloscillograaf.
De electronenstraaloscillograaf is een instrument, dat het mogelijk maakt de
vorm van een trilling te onderzoeken. Het instrument zelf maakt alleen de vorm
van een spanning (wisselspanning!) zichtbaar, maar ook andere trillingen kunnen
eerst in spanning omgezet worden, en daarna onderzocht worden met de oscillograaf. Zo kan b.v. een wisselstroom omgezet worden in een wisselspanning van
dezelfde vorm door de stroom door een zuivere weerstand te sturen. De oscillograaf geeft dan de vorm van de spanningsval aan de klemmen van de weerstand
te zien en dat is dan ook de vorm van de wisselstroom door de weerstand.
Wil men voorts de vorm van een mechanische trilling bekijken, dan moet deze
trilling eerst omgezet worden in een wisselspanning met dezelfde vorm. Dat
geschiedt dan met een instrument, dat in principe als een soort microfoon werkt.
De electronenstraaloscillograaf bestaat uit 4 delen:
1. De electronenstraalbuis.
2. De tijdbasisschakeling.
3. De versterker.
4. De voeding.
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1. De electronenstraalbuis is voorgesteld in fig. 83. Het is een glazen ballon
(langwerpig van vorm), waarin zich in de eerste plaats een kathode k bevindt.
Deze is meestal indirect verhit. Zij levert de electronen. Deze electronen moe
ten weggezogen worden, hetgeen ge
schiedt met behulp van een anode
a2. Deze staat op een vrij hoog po
tentiaal (700 V b.v. bij de kleine
buizen; tot 4000 V bij de grotere
buizen). Nu interesseert ons in een
dergelijke buis niet hoeveel electro
nen op de anode terecht komen,
m.a.w. de anodestroom is niet be
Fig. 83. Electronenstraalbuis. De twee stel
len afbuigplaten staan loodrecht op langrijk, want daar doen we verder
niets mee. In de anode is echter een
elkaar.
kleine opening, en er zal dus achter
de anode een straal van electronen ontstaan, die na de anode verder vliegt. Die
straal heet electronenstraal. De electronen van de straal zullen tegen het glas
van de ballon aanbotsen en voorlopig valt er nog niets te beleven. De elec
tronen zijn nl. niet te zien, en als zij tegen het glas botsen zie je ook niets. Maar
nu is op het scherm, dat is het platte deel van de ballon, een laagje fluoresce
rend materiaal aangebracht. Dat is een stof, die de eigenschap heeft op te lich
ten, wanneer zij door electronen wordt getroffen. Je begrijpt dus wat er gebeurt.
Als er ergens een electronenbundel het scherm treft, zal er een lichtpuntje ont
staan, dat men ‘spot’ noemt. Dat is het Engelse woord voor vlek. Voorlopig
zien we dus een lichtpuntje op het scherm.
Nu zie je in de tekening van fig. 83, dat er twee anoden zijn, ai en a2- Dat is
gedaan om de electronenstraal te bundelen. Zou men dat niet doen, dan zouden
de electronen elkaar onderweg afstoten, en bij aankomst op het scherm geen
punt geven, maar een hele vlek. Daar het de bedoeling is een spot te krijgen,
die zo scherp mogelijk is, d.w.z. waarvan het oppervlak zo klein mogelijk is,
bundelt men de straal, d.w.z. dwingt men de electronen alle in een bepaald
punt terecht te komen. Waar dat punt is, hangt nu af van het potentiaalverschil
tussen beide anoden. De eerste anode heeft nl. een potentiaal, die lager is dan
die van de tweede. Door dus het potentiaalverschil in te stellen met behulp van
een potentiometer kan men de afstand van het trefpunt der electronen, het
brandpunt, zoals dat heet, regelen, en men regelt dat natuurlijk zo, dat het
samenvalt met het scherm. Daarom kan in de oscillograaf de spanning aan ai
geregeld worden. Bij die knop staat dan ‘Focus’. Focus betekent brandpunt.
Verder wil men ook wel de sterkte van het lichtvlekje kunnen regelen. De
lichtsterkte van de spot is afhankelijk van het aantal electronen, dat per seconde
het punt van het scherm treft, en van de snelheid der electronen. Dat is dus
niets anders dan de electrische stroomsterkte van de straal. Je moet je de electronenstroom nl. voorstellen als een electrische stroom, waarbij echter geen
metalen geleider te pas komt. De straalstroomsterkte is dus belangrijk en be
draagt in een electronenbuis zoiets van 150 fxA. Die straalstroom willen we dus
regelen. Dat kan door de hele anodestroom te regelen. Zoals we dat in een nor
male electronenbuis doen met behulp van een rooster, doen we dat hier ook met
een electrode, die zich bevindt tussen kathode en anode. Deze electrode heeft
niet de vorm van een spiraaltje, maar van een cilinder, die voor een deel om de
kathode heen gemonteerd is, voor een deel ook vóór de kathode staat. In deze
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cilinder is een opening gemaakt, waardoor de electronenstraal kan uittreden.
Het ‘rooster’ heet in een electronenstraalbuis daarom ook wel de Wehneltcilinder, omdat Wehnelt op de gedachte kwam hem in de buis aan te brengen. Door
nu de spanning aan de Wehneltcilinder te regelen, kan de lichtsterkte van de
spot ingesteld worden. We vinden dus op de oscillograaf ook een knop ‘Inten
siteit’, d.w.z. sterkte van de lichtvlek. Het is dus een potentiometer, die de
voorspanning aan de Wehneltcilinder instelt. Op deze manier kun je die voorspanning ook wel zo negatief maken, dat de spot geheel verdwijnt.
Als we alleen een spot konden maken, zou de buis niet van belang zijn. In de
buis bevinden zich echter nog twee stellen afbuigplaten.
Een stel afbuigplaten bestaat uit twee vlakke platen, die zich aan beide zijden
van de electronenstraal bevinden. Maakt men de ene plaat negatief t.o.v. de
andere, dan zullen de electronen tijdens het passeren tussen beide platen afge
stoten worden door de negatieve plaat en aangetrokken door de positieve plaat,
zodat de hele electronenstraal afgebogen wordt. De straal botst dan op een
ander punt van het scherm, en we hebben dus een middel, om de spot op het
scherm te laten bewegen, in een richting loodrecht op de oppervlakte van de
afbuigplaten. Nu er twee stellen afbuigplaten aangebracht zijn, die loodrecht
op elkaar staan, kan de spot dus in twee loodrecht op elkaar staande richtingen
afgebogen worden, waardoor het mogelijk wordt de spot elke gewenste plaats
op het scherm te doen innemen.
Op het frontpaneel van de oscillograaf vind je dan ook twee knoppen, waar
bij staat ‘horizontale centrering’ en ‘verticale centrering’. Het zijn twee
potentiometers, die de voorspanning aan de afbuigplaten instellen, zodat je de
spot een bepaalde plaats laat innemen op het scherm, meestal precies in het
midden.
Stel nu, dat we een wisselspanning op de verticaal afbuigende platen zetten,
dan zal de spot afwisselend naar boven en naar beneden worden afgebogen.
De spot voert een sinusvormige op- en neergaande beweging uit, en omdat dit
met dezelfde frequentie gaat als de spanning, en deze b.v. 50 Hz is, gaat de spot
ook 50 maal per seconde op en neer. Het gevolg daarvan is, dat je de spot niet
meer ziet, maar alleen een lijn, die verticaal staat.
Zou je nu, terwijl die spot op en neer gaat, de spot ook nog met een eenparige
snelheid in horizontale richting bewegen, dan zou je een sinuslijn gaan zien.
Het is dus van belang de spot eenparig van links naar rechts op het scherm te
laten bewegen. M.a.w. we moeten op de horizontaal afbuigende platen een
spanning hebben, die niet sinusvormig verandert, maar evenredig met de tijd
toeneemt. Dat zou b.v. de zaagtandspanning van fig. 9 kunnen zijn. Het appa
raat, dat nu de spanning maakt evenredig met de tijd, heet de tijdbasis. In dit
geval is de tijdbasis dus een zaagtandgenerator.
Voordat we overgaan tot de bespreking van een tijdbasis nog enige opmer
kingen. In de eerste plaats heeft de electronenstraalbuis voordelen. Dat is, dat
zij geen traagheid heeft. Een draaispoelmeter b.v. heeft tijd nodig om op de
juiste waarde te komen. De oscillograaf niet, want de electronen zijn practisch
zonder traagheid. Een ander voordeel van de buis is, dat zij b.v. een uitwijking
geeft, als je een spanning op de afbuigplaten aansluit, maar daarbij gebruikt zij
geen stroom. De electronenstraalbuis kan dus stroomloos meten. Naast de ver
schillende voordelen van de electronenstraalbuis staat het nadeel, dat zij vrij
ongevoelig is. Alles is maar betrekkelijk, maar voor de radiotechniek is de ge
voeligheid niet groot. Om de spot van een normale buis geheel tot aan de rand
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van de buis af te buigen, moet je 50 a 100 V op de afbuigplaten zetten. Daar de
spanning van het te onderzoeken signaal meestal niet zo hoog is, heeft men een
versterker nodig, om die spanning op een 50 a 100 V te brengen. Deze versterker
moet aan bepaalde eisen voldoen, en deze zullen we bespreken bij de versterker.
Een vraag, die nogal eens naar voren komt, is: Waar blijven de electronen,
die tegen het scherm aanbotsen? Eerst dacht men, dat deze electronen langs
het scherm en langs de glaswand naar de anode teruggingen. Metingen hebben
aangetoond, dat dat niet zo is. Langs het scherm heeft geen beweging van
electronen plaats. Wel gebeurt het volgende. Bij botsing van de electronen van
de straal tegen het scherm worden door secundaire emissie electronen uit het
glas vrijgemaakt. Deze electronen zouden wel eens voor het scherm kunnen
blijven hangen, en de straal kunnen tegenhouden. Misschien zou een wolkje
electronen, dat voor het scherm bleef zitten, door zijn lading de electronenstraal
een extra ongewenste afbuiging kunnen geven. Daarom zorgt men, dat secun
daire electronen direct weggezogen worden. Daartoe is de glaswand direct
achter het scherm van een laag grafiet voorzien. Dat grafiet geleidt de electrische stroom heel makkelijk. Met behulp van een metalen veertje is nu de grafietlaag met de tweede anode verbonden. Zodra dus een secundair electron
voor het scherm terecht komt, wordt het weggetrokken naar de glaswand en
het keert gemakkelijk naar de anode terug.
2. De tijdbasis. In principe kun je een zaagtand opwekken met behulp van
de schakeling van fig. 84. De condensator laadt zich over de weerstand, en
daarbij stijgt de spanning. Is op een goed
0-WW
ogenblik de spanning zover gestegen, dat
de neonlamp ontsteekt, dan wordt de weer
stand van de neonlamp plotseling zeer
0klein, waardoor de lamp de condensator
a
b
Fig. 84. Opwekken van een zaag kortsluit en deze begint zich te ontladen.
tandspanning met een neon- Is de spanning gezakt tot aan de doofbuis: a. schakeling; b. gra spanning van de neonlamp, dan dooft deze,
fiek van de aan de conden- en wordt haar weerstand weer zeer hoog.
sotor verkregen spanning.
Zoals te zien is, is deze al De condensator ontlaadt zich dan niet
verder en kan zich over de weerstand weer
lerminst lineair.
op gaan laden. De grafiek van de spanning
over de condensator is dan die van fig. 84 b, en je ziet daaruit alvast, dat de
zaagtandspanning allerminst een ideale zaagtand is. Hij loopt niet recht op en
slaat niet recht terug. Bovendien is de grootste amplitude van de zaagtand
spanning gelijk aan het verschil tussen ontsteekspanning en doofspanning van
de neonlamp. Dit verschil is nu voor de verschillende typen neonlampen te
klein om op de afbuigplaten van de electronenstraalbuis aan te sluiten, zodat
toch een versterker tussengeschakeld zou moeten worden. Daarom maakt men
gebruik van andere schakelingen als tijdbasis. In de eerste plaats zorgt men dan,
dat de lading geschiedt met constante stroom, zodat de spanning over de con
densator constant met de tijd toeneemt. Je krijgt dan een recht oplopende lijn.
Nu is het zo, dat de condensator steeds in spanning toeneemt, dus is het niet zo
makkelijk de stroom constant te houden. De spanning over de condensator is
n.1. tegengesteld aan die van de batterij, en de totale spanning is dus het verschil van batterij- en condensatorspanning. Daar dit verschil niet constant
blijft tijdens het opladen, blijft de stroom ook niet constant.
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Nu kennen wij wel een element, dat bij verschillende klemspanningen toch
een zelfde stroom blijft doorlaten. Dat is de penthode. Daarom vind je in de
meeste tijdbases der oscillografen tegenwoordig een condensator, die in serie
met een penthode op een gelijkspanning is aangesloten. De condensator laadt
zich dan met een constante stroom op, en de oplopende lijn in de grafiek is
recht. In fig. 85 +
kun je dat zien.
Ook voor het
c "7"
ontladen van de
condensator
ge
bruikt men geen
neonlampen meer,
want die doven
weer, als de span
ning beneden de
doofspanning is ge
zakt. Men gebruikt Fig. 85. Opwekken van een zaagtandspanning met een penthode
en gastriode. De zaagtandspanning loopt nu wel lineair
gastrioden.
op, maar de terugslag is nog gekromd. Met de pot.Een gastriode is
meter kan de frequentie worden geregeld.
een triode met gas
in de ballon. Door dat gas heeft de triode ’n eigenaardige karakteristiek. Zodra
de spanning aan het rooster een bepaalde waarde bereikt, stijgt zeer snel de
anodestroom, die dan niet meer wordt beïnvloed door de roosterspanning. De
condensator wordt over de gastriode ontladen.
Jammer genoeg zijn gastrioden te traag, om zaagtandspanningen te verwer
ken boven 50.000 Hz. Voor hogere frequenties moet men dus van ingewikkelder
schakelingen gebruik maken.
1 jutroö»

1 B
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3. De versterker. De versterker, die het te onderzoeken signaal op de ge
wenste sterkte moet brengen, opdat de electronenstraal voldoende wordt afge
bogen, moet aan zeer speciale eisen voldoen. Je moet er aan denken, dat we
met de oscillograaf de vorm van de kromme willen onderzoeken. Nu weet je
wel, dat deze vorm bepaald wordt door de sterkte van de hogere harmonischen.
Heb je dus een sinusvormige trilling van b.v. 400 Hz, en voeg je daaraan een
sinusvormige trilling van 800 Hz toe, dan zal het resultaat een niet-sinusvormige
trilling van 400 Hz zijn. 400 Hz noemen we dan de eerste harmonische of grond
golf en 800 Hz de tweede harmonische. Zo hebben de hogere harmonischen
frequenties van 3X, 4X, 5X, enz. 400 Hz.
Omgekeerd als je een trilling hebt, die niet-sinusvormig is, dan kun je den
ken, dat die ontstaan is uit een aantal trillingen, die wel sinusvormig zijn. De
trilling, die dezelfde frequentie heeft als de samengestelde trilling, heet grond
golf en de trillingen, die veelvouden van de grondfrequentie hebben, zijn de
hogere harmonischen. In de regel hebben de hogere harmonischen een kleinere
amplitude dan de grondgolf, hoewel het helemaal niet onmogelijk zou zijn, dat
de amplitude gelijk of groter was. Ook is het mogelijk, dat een bepaalde hogere
harmonische ontbreekt of zwakker is dan een andere harmonische met hogere
frequentie.
Willen wij nu de te onderzoeken trilling versterken, dan moet er voor gezorgd
worden, dat de vorm van de trilling niet in de versterker wordt veranderd.
Daarom moet de versterker de hogere harmonischen (h.h.) even goed versterken
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als de grondgolf. Het hangt er van af wat voor soort kromme je wilt bekijken,
tot welke h.h. je nog door moet laten. Voor een kromme b.v., die hoeken bevat
(b.v. zaagtandspanning of blokspanning), moet je tot de honderdste h.h. door
laten. Is de frequentie van de grondgolf dus 10.000 Hz, dan moet de versterker
evengoed versterken tot aan 1 MHz. Je ziet, dat er aan de frequentiekarakteristiek van een oscillograafversterker hogere eisen worden gesteld dan aan een ge
luidsversterker. Er zijn ook nog andere belangrijke eisen aan een dergelijke ver
sterker te stellen, maar dat zou ons hier te ver voeren.
Een versterker voor een oscillograaf is meestal een weerstandgekoppelde ver
sterker, soms een direct gekoppelde, dus zonder koppelcondensatoren. Natuur
lijk neem je geen smoorspoelkoppeling, want die versterkt een bepaalde fre
quentie beter dan andere. Zoals je je misschien nog herinnert, komt dat, doordat
de smoorspoel een eigen capaciteit heeft en dus een kring vormt. Deze kring
zal voor de resonantiefrequentie een hogere impedantie hebben dan voor andere
frequenties, en daar zal de versterking dus hoger zijn. Wel zie je vaak in
schema’s van oscillografen spoeltjes opgenomen in de anodeleidingen der versterkerbuizen. Deze spoeltjes hebben tot taak de versterking van hogere fre
quenties te verbeteren, maar van een smoorspoelkoppeling kun je hier niet
spreken.
4. De voeding. De voeding van een oscillograaf is in principe gelijk aan die
van een versterker of ontvanger. Alleen is de spanning veel hoger. De afgeno
men stroomsterkte is veel minder (ongeveer 150 jliA). Dat heeft tot gevolg, dat
de afvlakking gemakkelijker tot stand komt. Daarom wordt ook wel vaak éénfasige gelijkrichting toegepast. Als je dubbelfasige gelijkrichting toepaste, dan
zou je op de transformator een hoogspanningswikkeling moeten hebben, die een
middenaftakking had en de dubbele spanning zou moeten leveren. Dat is duur
der. Ook het afvlakfilter is eenvoudiger, en heeft in de regel geen afvlaksmoorspoel, maar een weerstand. Voor en na de weerstand staan dan over de gelijk
gerichte spanning condensatoren. Deze condensatoren hoeven, weer in verband
met de kleine stroomafneming, maar een betrekkelijk kleine capaciteit te hebben
(b.v. V2 juF). Ook zou het mogelijk zijn de weerstand helemaal te laten verval
len, en slechts één condensator te gebruiken. Deze zou dan b.v. 1 juF moeten
zijn. Het blijkt nu vaak, dat twee condensatoren van 72 /aF goedkoper zijn dan
een condensator van 1 jliF.
Behalve de hoogspanningsvoeding voor de electronenstraalbuis, heb je in de
oscilligraaf natuurlijk een tweede gelijkrichter nodig, die de hoogspanning voor
de versterker en tijdbasis levert. Deze spanning is dan meestal 400 a 450 V.
Men past voor deze voeding wel dubbelfasige gelijkrichting toe.
Een eigenaardigheid van de hoogspanning van de electronenstraalbuis is, dat
de +pool van de gelijkrichter geaard is. Dat dient voor de beveiliging van de
gebruiker. Dat zit zo. In de electronenstraalbuis heb je de anode a2, die de
hoogste potentiaal voert. Daarna komen langs de weg der electronen de afbuigplaten. Nu heb je met die hoge spanning de electronen een zekere snelheid ge
geven, die ze na de anode moeten houden. Zouden nu de afbuigplaten een
lagere spanning hebben dan de tweede anode, dan zouden ze weer vertraagd
worden, en kwam hun snelheid na de afbuigplaten overeen met een spanning,
die de afbuigplaten zouden voeren. Dan zou het ook geen zin hebben de
tweede anode een zo hoge spanning te geven. Voor de snelheid van de electro
nen is het dus nodig, dat de afbuigplaten dezelfde spanning voeren als de laat140

ste anode. In vele electronenstraalbuizen is dan ook van ieder platenstel één
plaat met de anode verbonden. Deze platen staan dus op een hoog potentiaal
boven de kathode van de buis. De kathode voert een potentiaal, die gelijk is aan
—hoogspanning. Zou je nu de —pool aarden, dan stonden de afbuigplaten op
b.v. 1000 V t.o.v. aarde. Die afbuigplaten staan aangesloten op een paar klem
men van het instrument, en op die klemmen kun je eventueel een te onderzoe
ken signaal aansluiten, als dat sterk genoeg is om zonder versterker op de buis
te worden aangesloten. Het signaal komt van een of ander apparaat, en dat
apparaat zou dus ook onder 1000 V komen te staan t.o.v. aarde, wat voor de ge
bruiker zeer gevaarlijk zou zijn. Daarom wordt nu de +pool van de hoogspan
ning geaard, zodat ook de afbuigplaten geaard zijn. De kathode staat dan op
—1000 V t.o.v. aarde, wat voor de werking van de electronenstraalbuis geen
verschil maakt. Je mag dus bij een oscillograaf, die open is en onder spanning
staat, nooit aan de kathode komen. In normaal bedrijf is de oscillograaf dicht en
is er geen kans, dat je aan de kathodespanning komt.
Toch is er een klein kansje. Dat is wanneer je de electronenstraal wilt onder
drukken. In sommige gevallen wordt nl. de electronenstraal periodiek onder
drukt, d.w.z. een aantal malen per seconde. Dat kan b.v. met een toongenerator
gebeuren. Als je de frequentie van de toongenerator op 500 instelt, zal de straal
500 maal per seconde worden onderdrukt. De grafiek, die je op het scherm van
de oscillograaf ziet (men noemt zo’n grafiek een oscillogram), is dan geen lijn,
maar een lijn, die telkens na een zekere afstand onderbroken is. Dat heeft tot
doel de tijd te bepalen, die een periode van het te onderzoeken signaal duurt.
Je telt eenvoudig een periode af op het scherm, en kijkt hoeveel onderbrekingen
er zijn. Zijn er b.v. vier onderbrekingen, dan duurt een periode vier perioden
van de onderbreekspanning, en die had een frequentie van 500 Hz. De frequen
tie van het te onderzoeken signaal is dus 4 maal zo klein, dat is 125 Hz.
Dat onderdrukken gebeurt nu door het onderdruksignaal, in ons geval de
spanning van de toongenerator, aan te sluiten op de Wehneltcilinder. Immers,
die is te vergelijken met het stuurrooster van een normale electronenbuis! Daar
toe is de Wehneltcilinder met een klem uitgevoerd en van buitenaf bereikbaar.
Meestal zit die aansluiting achter aan het apparaat. Daar de Wehneltcilinder
ongeveer op kathodepotentiaal staat (enkele volts lager) zal de spanning aan die
klem 1000 V t.o.v. aarde zijn, en mag je daar dus niet aankomen. Sluit je de
toongenerator op die klem aan, om de onderdrukkingen te krijgen, dan staat de
hele toongenerator onder hoogspanning! Die toongenerator mag dus niet geaard
worden, en je moet als gebruiker heel voorzichtig zijn met de bediening van de
toongenerator.
De tijdbasisfrequentie van een oscillograaf kun je grof en fijn instellen. De
grofregeling is een schakelaar, waarmede je verschillende waarden van capaci
teiten als oplaadcondensator kunt inschakelen. De fijnregeling is een potentiometer, waarmee je de spanning aan het rooster van de laadpenthode kunt in
stellen. Verander je de schermroosterspanning van een penthode, dan verander
je de stroomsterkte door de buis en dus ook de snelheid, waarmee de conden
sator wordt opgeladen. Wordt de condensator langzaam opgeladen, dan zal het
ook langer duren, voordat de doorslagspanning van de gastriode bereikt wordt.
Verhoog je de stroomsterkte door de penthode, wat ook de laadstroom is van de
condensator, dat bereikt deze vlugger de doorslagspanning van de gastriode, en
slaat vlugger terug. De periode van de zaagtandspanning is dan korter. Een
korte periode van de zaagtandspanning betekent, dat de spot zich sneller van
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links naar rechts over het scherm beweegt. Stel nu, dat de periode van de tijdbasis is ingesteld op 1/10.000 seconde. Verder heb je op de verticaal afbuigende
platen een sinusvormige wisselspanning van 10.000 Hz aangesloten. Dan zal een
periode van de verticale afbuigspanning ook precies 1/10.000 seconde duren, en
in de tijd, dat de spot eenmaal van links naar rechts gaat, zal hij ook eenmaal
omhoog en omlaag gaan. Je krijgt dan op het scherm een periode van de sinus
lijn te zien, die dus een beeld geeft van de vorm van de aangesloten spanning.
Verlaag je nu de frequentie van de tijdbasis tot 5000 Hz, dan duurt een periode
van de tijdbasis 1/5000 seconde, d.w.z. in 1/5000 seconde loopt de spot van
links naar rechts. In diezelfde tijd maakt hij twee op- en neergaande bewegin
gen, want in 1/5000 seconde krijg je twee perioden van de 10.000 Hz wissel
spanning. Je krijgt dan ook promt twee volle perioden van de sinusspanning op
het scherm van de oscillograaf te zien.
Wil je op het scherm een stilstaand beeld hebben, dan zal het altijd nodig
zijn, dat de spot enige malen per seconde dezelfde grafiek beschrijft. Door de
traagheid van het oog zal het dan lijken, alsof er een stilstaande lijn ontstaat.
Daartoe moet de frequentie van de tijdbasis gelijk zijn aan die van de te onder
zoeken spanning of een subveelvoud daarvan zijn. Een subveelvoud is b.v. V2,
Vs. V4, enz.
Stel, dat je op het scherm van de oscillograaf een sinuslijn stilstaand hebt ge
kregen, en je draait een klein beetje aan de fijnregeling van de tijdbasisfrequentie, dan is het net, alsof de sinuslijn gaat lopen. Welke richting zij opgaat, hangt
er van af, of je tijdbasisfrequentie hebt verlaagd of verhoogd. In werkelijkheid
is het maar schijn, die ontstaat door de traagheid van je oog. Er gebeurt nl. het
volgende. De spot beschrijft een sinuslijn b.v. twee perioden. Bij de juiste tijd
basisfrequentie zie je inderdaad twee perioden van de sinuslijn stilstaan. Verlaag
je nu de tijdbasisfrequentie, dan wil dat zeggen, dat de tijd nodig voor de spot
om van links naar rechts op het scherm te gaan iets groter wordt. Daar stoort
die sinusspanning zich natuurlijk niet aan, en de spot beschrijft iets meer dan
twee perioden. Begint hij nu opnieuw van links naar rechts te lopen, dan zal hij
iets na het begin van de derde periode starten, en hij beschrijft een sinuslijn, die
iets naar rechts verschoven is. Zo worden achtereenvolgens sinuslijnen beschre
ven, die telkens even meer naar rechts verplaatst zijn. Door de traagheid van
het oog is het net of de oorspronkelijke sinuslijn zich naar rechts beweegt.
Je begrijpt, dat als de tijdbasisfrequentie niet verandert, maar wel de frequen
tie van de sinusspanning, ook een verschuiving van het oscillogram ontstaat. Om
een stilstaand beeld te houden is het dus nodig, dat zowel de tijdbasisfrequen
tie als de frequentie van de aangelegde spanning constant is. Dat is nu meestal
niet het geval, al was het maar, dat door veranderingen in de voedingsspanning
van de tijdbasisschakeling de tijdbasisfrequentie steeds iets verandert, dan weer
naar boven, dan weer naar beneden.
Daarom is het zonder bijzondere maatregelen heel moeilijk een stilstaand
beeld te krijgen. En als het lukt, zal het beeld al gauw gaan lopen, als je er niet
bij blijft, om met de fijnregelknop de tijdbasisfrequentie steeds aan te passen
aan de frequentie van het te onderzoeken signaal.
Daarom is in een oscillograaf steeds een z.g. synchronisatieschakeling inge
bouwd. Synchroniseren betekent hier de tijdbasis sturen door een deel van de
te onderzoeken spanning zelf. De tijdbasisfrequentie wordt nu dus niet meer
bepaald door de doorslagspanning van de gastriode, maar de gastriode wordt in
doorslag gebracht door het te onderzoeken signaal zelf. Daarom kan de tijdbasis142

frequentie niet meer uit zichzelf veranderen. Mocht de frequentie van het te
onderzoeken signaal veranderen, dan zal de tijdbasisfrequentie zich automatisch
daaraan aanpassen.
Het zou te ver voeren precies de werking van de synchronisatie na te gaan,
maar alleen is het nog van belang, dat je weet, dat er een knop op de oscillograaf te vinden is, waarbij staat ‘synchronisatie’. Dit is een potentiometer, die
de sterkte van de spanning regelt, die de tijdbasis stuurt. Men neemt dus in de
oscillograaf een deel af van de te onderzoeken spanning, maar hoe groot dat
deel is, kan worden geregeld met deze potentiometer. Dat is daar nodig voor
het volgende. Als de synchronisatiespanning, die aan de tijdbasis wordt toege
voerd, te klein is, houdt de spanning de tijdbasis niet in de pas. Maak haar dan
maar groot, zou je zeggen. Maar als zij te groot wordt, wordt de vorm van het
oscillogram veranderd, er ontstaat dus vervorming van het oscillogram. Dat moe
ten we natuurlijk helemaal niet hebben. Daarom is het zaak steeds zo ver te
synchroniseren als nodig is, maar niet verder.
Behalve de bovengenoemde knoppen vind je op de oscillograaf natuurlijk nog
een of twee knoppen voor het regelen van de versterking van de verticale ver
sterker. Daar daarmee de hoogte van het oscillogram wordt geregeld, staat bij
zo’n knop vaak ‘beeldhoogte’. Het kan een potentiometer zijn, waardoor het
mogelijk wordt de beeldhoogte op elke gewenste waarde in te stellen. Het kan
ook een schakelaar zijn, die telkens een andere vaste potentiometer instelt. In
dat laatste geval wordt de potentiometer vaak genoemd ‘verzwakker’.
Tenslotte zul je op een oscillograaf vaak een knop vinden, waarbij de aan
duiding ‘beeldbreedte’ staat. Deze knop stelt dus de breedte van het oscillo
gram in. Dat wordt natuurlijk gedaan door de amplitude van de zaagtandspanning te variëren, en dat is niet moeilijk met een gewone potentiometer, die het
ogenblik bepaalt, waarop de gastriode doorslaat.
i. Metingen aan radio-ontvangers.
Nadat we kennis hebben gemaakt met de hoofdinstrumenten, die in de radio
techniek worden gebruikt, zullen we eens kijken, wat we er mee kunnen doen,
en vooral hoe een meting wordt verricht. Meten is een kunst op zichzelf, want
er komen veel factoren bij kijken, en als je maar een van die factoren verwaar
loost, heb je een verkeerde meting. Zoals je wel gemerkt zult hebben, is de
oscillograaf wel met ingewikkeldste instrument, dat er bij is. Welnu, met een
dergelijk instrument kim je pas goed meten, als je het volkomen kent. Gelukkig
kun je je voorlopig met iets minder ingewikkelde en goedkopere instrumenten
bezighouden. Maar over die oscillograaf nog dit. Soms meet je b.v. met dat ding
de vervorming van een versterker. Welnu, het is mogelijk aan te tonen, dat de
versterker prima is, ook al heeft hij een verschrikkelijke vervorming. Ook is het
mogelijk te laten zien, dat de versterker onbruikbaar is, zoveel vervorming geeft
hij, terwijl in werkelijkheid de versterker practisch zonder vervorming is. Je be
grijpt, dat dan in beide gevallen verkeerd gemeten wordt, en de verkeerde
conclusie een gevolg is van een foutieve meting. Het is dus in de radiotechniek
niet zo, dat je maar aansluit, en maar eens afleest wat de meter aanwijst.
We zullen eens enige metingen aan ontvangers nagaan.
1. De gevoeligheid. Je weet, dat de gevoeligheid het aantal //V is, dat aan de
antenne moet worden aangelegd, om een uitgangsvermogen te krijgen van 50
mW. Natuurlijk moet het uitgangsvermogen vastgesteld zijn en dat is vastgesteld
op 50 mW, hetgeen neerkomt op een voldoende kamersterkte.
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FOTOBLAD 7
1. Radar-apparaat van Marconi voor de marine. Let op de grote kathodestraalbuis
midden in het apparaat, waarop het radarbeeld verschijnt.
2. Plaatsbepaling van een vliegtuig op de kathodestraalbuis van een radar-installatie van de Engelse luchtmacht. Bij de ‘slag om Engeland’, die dank zij Radar
werd gewonnen door de geallieerden, speelden niet minder dan 4000 man radarpersoneel een belangrijke rol. Met de telefoon wordt de positie van een vijande
lijk vliegtuig doorlopend doorgegeven aan de stafchef, die zijn orders aan lucht
doelgeschut en eigen vliegtuigformaties verder verstuurt.
3. Een radar-installatie van een zware batterij luchtdoelgeschut. Vele radar-militairen hebben urenlang achter deze apparaten gestaan, turende naar de kathodestraalbuizen, om een vijandelijk vliegtuig te ontdekken. Jarenlange laboratorium
experimenten waren nodig, om dergelijke radar-apparaten bruikbaar te maken
voor de practijk.
4. Bij de radar-installaties van de Engelse luchtmacht werken vooral vrouwen. Hier
zien wij een radar-groep met een sergeant van de luchtmacht, die de leiding
heeft van de radarpeilingen. De plaats van een vijandelijk vliegtuig kan onmid
dellijk van de kathodestraalbuis afgelezen worden en aangetekend worden op
een kaart.
5. Radar H2S maakt het mogelijk de gebieden, die overvlogen worden dwars door
wolken, mist of nacht waar te nemen. Een voorbeeld van de Oslo-fjord, zoals
hij op het scherm van de radar H2S-instalIatie van een vliegtuig verscheen.
Links een kaart. Het omcirkelde gedeelte is het gedeelte, dat op het scherm
van de buis verscheen. Uit de foto blijkt, dat water de radargolven niet genoeg
terugkaatst, om een oplichten van het scherm te veroorzaken, zodat de kustlijn,
en vooral ook schepen duidelijk als lichtvlekken kunnen worden waargenomen.
6. Ook voor de vrede kan Radar worden gebruikt. Hier een opname in een zaal,
waar verschillende radar- en radio-navigatiemiddelen voor de burgerlijke lucht
vaart staan opgesteld.
7. Een radar-installatie aan boord van een vliegtuig. Het bovenste schuinhangend
apparaat is de z.g.n. Eureka, die dienst doet om een vliegtuig terug te navigeren
naar zijn basis. Dit geschiedt met behulp van een baken-zender op de grond, en
de positie van het vliegtuig verschijnt op de kathodestraalbuis van de Eureka.
Onder dit apparaat een z.g.n. Gee-box, d.w.z. een indicatie-apparaat, hoofdzake
lijk bestaande uit een kathodestraalbuis en het M.F. en L.F. gedeelte van de
ontvanger. Het H.F. gedeelte is in een apart voorzetapparaat gebouwd. De Gee
dient om vast te stellen hoe de stand is van het vliegtuig t.o.v. een vooraf vast
gesteld punt.
8. Een scanner, of aftastapparaat. De reflector (met antenne) is zodanig gemon
teerd, dat hij een bepaalde beweging kan uitvoeren, waardoor de antenne een
geheel gebied kan ‘aftasten’. Het draaien en de op- en neergaande beweging
worden veroorzaakt met een electromotor, die zich direct onder de scanner
bevindt.
9. En hier is de Gee-box. Achter in de hoek het indicatie-apparaat. Daarvoor in
het midden van de tafel het voorzetapparaat met een hulpantenne.
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FOTOBLAD 8
De filmstroken, welke op de tegenoverstaande pagina zijn verzameld, geven ver
schillende soorten geluidsoptekening weer.
Geheel boven links is een strook met negatief beeld te zien. Een ruimte wordt
vrijgelaten voor de geluidsstrook; deze ruimte zie je tussen de beeldjes en de rechter
perforaties.
Daarnaast: een stukje negatief geluid volgens het intensiteitssysteem, en een stukje
volgens het transversaalsysteem.
Op de tweede rij der 35 mm strookjes zie je van links naar rechts: een stukje
positieffilm met geluidsoptekening volgens het intensiteitssysteem.
Een stukje positief met geluid volgens het transversaalsysteem.
Een stukje negatief geluid, opgenomen met het Philips-Miller-systeem, dus mecha
nisch met een beiteltje.
Beneden links vinden wij eerst een stukje film met transversaal geluid. Wanneer het
geluid wegvalt, worden de sporen, ter bestrijding van de ruis, zeer smal gehouden.
Dat zie je in het onderste beeldje, dat apart beneden is weergegeven.
Meer naar rechts: een strookje met negatief geluid, dat optisch is opgenomen. Hier
kun je ook goed zien, hoe de sporen zeer smal worden gemaakt, zodra het geluid
verdwijnt.
Onder de Philips-Miller-strook zie je vier beeldjes. De eerste twee vormen een las,
en ter vermijding van een klap in de luidsprekers wordt een zwarte driehoek op de
geluidsstrook ter plaatse van de las gemaakt.
Dan zie je daaronder twee beeldjes, die opgenomen zijn met een systeem met 14
sporen. Je kunt de sporen wel niet onderscheiden, maar wel zie je op het bovenste
beeld de zwarte balken. Wij hebben dus te maken met intensiteits-optekening. Bij
het onderste beeld behoorde geen geluid, zodat het geluidsspoor egaal is.
Onder de 35 mm stroken ligt een Philips-Miller-geluidsband. Deze wordt opgeno
men langs mechanische weg, en optisch weergegeven. Deze strook, die 7 mm breed
is, dient niet voor geluidsfilm, maar alleen voor geluidsregistratie.
Rechts op de pagina zie je nog een viertal 16 mm-strookjes. Boven links: Trans
versaal geluid positief (asymmetrisch); rechts: transversaal geluid positief (sym
metrisch).
Beneden links: transversaal (symmetrisch) en rechts: transversaal negatief geluid
(een symmetrisch spoor is het normale spoor; een asymmetrisch spoor is een controlespoor voor de studio, dat niet wordt afgedrukt).
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Stel nu, dat het uitgangsvermogen 50 mW bedraagt, dan zal het er nog van
afhangen hoeveel de modulatiediepte is. Is die b.v. 100%, dan zal een klein
h.f.-signaal aan de antenne voldoende zijn, maar is de modulatiediepte maar
5 %, dan mag je wel een behoorlijk groot h.f.-signaal aan de antenne zetten, wil
je de 50 mW energie aan de uitgang krijgen. En als de modulatie 0% bedraagt,
d.w.z. dat het h.f.-signaal helemaal niet gemoduleerd is, krijg je geen uitgangsenergie, al is de spanning aan de antenne nog zo groot. Daarom is vastgesteld,
dat de modulatiediepte bij deze meting 30% moet bedragen. De signaalgenerator geeft dus in de regel een signaal, dat 30% gemoduleerd is. Bij sommige
signaalgeneratoren moet je de modulatiediepte zelf instellen, en is er in de gene
rator ook een modulatiedieptemeter ingebouwd.
Maar ook de frequentie, waarmee je moduleert, is van belang, want als je b.v.
moduleert met 10.000 Hz, dan heb je kans, dat de l.f.-versterker van het toestel
de 10.000 Hz niet versterkt, of niet voldoende, en de uitgangsenergie is niet
hoog. Een ander echter moduleert met 500 Hz en heeft een hogere uitgangs
energie, zodat hij minder fxW aan de antenne hoeft aan te leggen, om 50 mW
te krijgen. Je begrijpt dan, dat de uitkomsten niet te vergelijken zijn. Daarom is
ook de modulatiefrequentie vastgesteld, en die bedraagt 400 Hz, waarmee ook
bij de bouw van de signaalgenerator rekening gehouden is.
Als je dus beschikt over een signaalgenerator, die aan de normale eisen vol
doet, hoef je daar verder niet naar te kijken. De meting gaat nu als volgt. Het
toestel, dat gemeten moet worden, wordt aangesloten op een outputmeter. De
luidspreker wordt daartoe losgemaakt. Aan de antenne wordt een signaalgene
rator aangesloten. De signaalgenerator heeft een stand, waarbij hij niet gemo
duleerd is, en een tweede stand waarbij hij wel gemoduleerd is. Natuurlijk moet
je wel moduleren, anders krijg je geen l.f.-output. Heeft de signaalgenerator
geen spanningsmeter op de uitgang, dan moet je parallel aan de antenne een
spanningsmeter aansluiten. Dat moet natuurlijk een meter zijn, die h.f.-spanningen kan meten, dus b.v. een buisvoltmeter. Nu heb je verder op de signaalgene
rator een verzwakker, dat is dus een knop, waarmee de sterkte van het signaal
kan worden ingesteld. Je draait die sterkte nu zover op, dat de outputmeter op
50 mW komt te staan. Meet je nu de h.f.-spanning, dan heb je meteen de ge
voeligheid. Je vindt dan een waarde tussen 5 en 40 jlïV, afhankelijk of je een
gevoelig of minder gevoelig toestel hebt. Natuurlijk is een toestel met een trapvoorversterking (preselectietrap met versterkerbuis) gevoeliger dan een toestel,
dat direct met de mengbuis begint. Tenslotte nog een opmerking. Als je de
sterkteregelaar van de ontvanger helemaal terugdraait, krijg je zeker geen out
put. Het is dus voorschrift, dat je de sterkteregelaar geheel opendraait. Dus het
toestel moet zo ‘hard’ mogelijk aanstaan. Daar bovendien de toonregelaar de
sterkte van het l.f.-signaal na detectie kan beïnvloeden, is het ook voorschrift,
dat de toonregelaar op scherp staat, dus dat geen hoge tonen weggesneden
worden.
2. Bandbreedte. De selectiviteit van een ontvanger is erg belangrijk. Het is,
zoals je wel weet, het vermogen van het toestel onderscheid te maken tussen een
gewenste frequentie en een naburig gelegen ongewenste frequentie. De selecti
viteit komt het beste naar voren in de bandbreedte. Deze wordt als volgt ge
meten. Je sluit weer een signaalgenerator op het toestel aan, met een output
meter. Nu ga je afstemmen op het signaal, dat de generator geeft. Natuurlijk
moet je de signaalgenerator dan afstemmen op een frequentie, die in een be
paalde band van het toestel ligt! Dat afstemmen moet nauwkeurig geschieden,
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dus niet zo maar op het gehoor. Dat is ook niet nodig, want je hebt de ouputmeter aangesloten, en die kan mooi als afstemindicator dienen. Je stemt in dit
geval dus even makkelijk af met elk toestel, ook al zit op het toestel geen af
stemindicator gebouwd. Dat afstemmen gaat dus op maximum output, d.w.z. je
draait aan de afstemknop van het toestel net zo lang, totdat de wijzer van de
outputmeter zo ver mogelijk uitslaat. Slaat hij te ver uit, dan moet je een kleiner
bereik van de outputmeter nemen, en als dat niet gaat, moet je het signaal van
de signaalgenerator maar een beetje kleiner maken. Heb je eenmaal nauwkeurig
afgestemd, dan komt het instellen van de 50 mW output. Daarbij denk je er
weer aan, dat de sterkteregelaar van het toestel op maximum en de toonregelaar
op ‘scherp’ moet blijven. Het instellen van de 50 mW output kan dus alleen
geschieden door aan de verzwakker van de signaalgenerator te draaien. Als dat
zover is, zou je kunnen denken, dat je aan de afstemknop van het toestel draait,
om te zien, hoeveel je moet draaien, om maar 5 mW output te krijgen. Dat zou
niet goed zijn, want het aantal KHz, dat je naar links of naar rechts moet draai
en, is niet nauwkeurig af te lezen op de schaal van het toestel. Daarom mag je
niet aan het toestel draaien, maar verstem je de generator. Die heeft een schaal,
waarop wel nauwkeurig een aantal KHz kan worden afgelezen. Dus, zou je den
ken, draai ik maar aan de generator, totdat er 5 mW output overblijft, en ik lees
even af, hoeveel KHz ik verdraaid heb. Ook al mis, want een meting is alleen
juist, wanneer uit het toestel 50 mW komt! Het lijkt nu onmogelijk aan al die
eisen te voldoen. Toch is het vrij eenvoudig. Je maakt de h.f.-spanning van de
signaalgenerator precies 10 maal zo sterk. De outputmeter slaat dus plotseling
veel verder uit, waarschijnlijk wel tot aan het einde van de schaal. Nu verdraai
je de signaalgenerator totdat je weer 50 mW hebt. Het aantal KHz, dat je hebt
moeten verdraaien, b.v. naar beneden, noteer je even. Dan draai je weer naar
boven, passeert het afstempunt, waarbij de outputmeter weer tegen het einde
van de schaal botst (daar kan hij tegen) en je draait nog. door met de signaal
generator, totdat je outputmeter weer gezakt is tot 50 mW. Nu noteer je hoeveel
KHz je boven het afstempunt staat, je telt beide verstemmingen op, en je hebt
de bandbreedte. Die behoort bij een omroeptoestel ongeveer 9 KHz te bedragen.
Je wilt natuurlijk nog weten, hoe je die signaalgenerator precies 10 maal zo
sterk in spanning maakt. Dat is heel eenvoudig, want daarmee is door de fabri
kant van het instrument rekening gehouden. Of je hebt een verzwakker op het
instrument, die nauwkeurig in stappen van 10 X verzwakt, óf je hebt aan de
kunstantenne twee aansluitingen, een, die 1 X ‘de spanning’ levert, en een an
dere, die 0,1 X ‘de spanning’ geeft.
3. m.f. gevoeligheid. Als het apparaat een super is, kun je last krijgen van een
signaal aan de antenne, dat een frequentie heeft, die precies gelijk is aan de m.f.
Het signaal komt dan op de mengbuis. Deze werkt ook als gewone versterker,
en het signaal komt dus terecht in de anodeleiding van die buis. In die anodeleiding is aangebracht een kring, die afgestemd is op de m.f., dus die kring laat
het signaal rustig door en het signaal gaat netjes verder door de hele m.f.-versterker en wordt gedetecteerd. Het is dus zaak er voor te zorgen, dat de signaalkringen van een super, dat zijn dus de kringen vóór de mengbuis, zoveel moge
lijk een eventueel m.f.-signaal tegenhouden. M.a.w. de hele ontvanger moet on
gevoelig zijn voor m.f-signalen. De gevoeligheid voor een m.f.-signaal noemt
men nu de m.f.-gevoeligheid van een ontvanger. Het is duidelijk, dat je die kunt
weten. Je stemt de signaalgenerator maar af op de m.f. van de ontvanger, en je
gaat na hoeveel fxW op de antenne moet worden aangesloten om 50 mW output
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te krijgen. Het is dan te hopen, dat daarvoor veel juV nodig zijn, dan heb je
ook weinig kans er last van te hebben, want voor het geval in de antenne een
m.f.-signaal komt, zal de spanning toch niet zo geweldig hoog zijn.
4. De l.f.-getrouwheid van de ontvanger. De l.f.-getrouwheid is de verster
king, die de ontvanger geeft voor verschillende l.f. Zoals je weet, geeft een ver
sterker, en dus ook het l.f.-deel van een ontvanger, niet dezelfde versterking
voor verschillende frequenties. En wel worden de hoge en de lage tonen minder
versterkt. De getrouwheid kan gemeten worden met een toongenerator, omdat
dat het instrument is, dat verschillende l.f.-signalen kan geven.
Ook hier is het gewenst, dat tijdens de meting het uitgangsvermogen constant
blijft, en wel 50 mW. Je hebt dus een outputmeter nodig om te controleren, of
de output wel constant 50 mW blijft. Je schakelt de toongenerator op de eerste
l.f.-versterkerbuis, en maakt de output van de generator zo hoog, dat er 50 mW
uit het toestel komt. Nu verdraai je maar eenvoudig de toongenerator. Je zult
merken, dat over een groot gebied van frequenties de outputmeter vanzelf op
50 mW blijft staan. Over dat gebied is dus de versterking constant. Wil de out
putmeter gaan zakken, dan verhoog je de spanning van de toongenerator. Bij
elke frequentie (b.v. om de 50 Hz) meet je hoeveel spanning aan het toestel moet
worden toegevoerd, om de 50 mW te behouden. De uitkomsten zet je uit in een
grafiek, en je krijgt de z.g. frequentiekarakteristiek van het l.f.-deel. Tussen
haakjes je weet dan ook hoeveel de z.g. l.f.-gevoeligheid van het apparaat is, nl.
het aantal volts l.f.-spanning, dat je aan het l.f.-deel van het toestel moet aan
sluiten om 50 mW output te krijgen.
5. De overall-getrouwheid. De overall-getrouwheid is de getrouwheid van het
hele toestel, dus niet alleen van het l.f.-deel, maar van de antenne tot en met de
luidsprekerstransformator. Om deze te kunnen meten, is het nodig een signaal
aan de antenne te plaatsen, waarvan de lage frequentie van 50 tot 10.000 kan
worden gevarieerd. Je kunt de toongenerator niet aansluiten op de antenne, want
dan zou je niets horen. De antenne-aansluiting is nl. alleen gevoelig voor h.f.signalen.
Daarom is het nodig aan de antenne een signaalgenerator aan te sluiten, die
een h.f.-signaal geeft. De signaalgenerator kun je dan weer moduleren met ver
schillende frequenties, die je van een toongenerator afneemt. Daartoe heeft een
signaalgenerator een aansluiting voor uitwendige modulatie. Op die aansluiting
zet je de toongenerator. Je stemt het toestel op de signaalgenerator af, en maakt
de spanning van de signaalgenerator weer zo hoog, dat 50 mW uit het toestel
komt. Nu draai je maar aan de toongenerator en je zorgt, door de spanning van
de signaalgenerator te regelen, dat de output steeds 50 mW blijft. Intussen
neem je telkens de spanning aan de antenne op (met buisvoltmeter b.v.) voor
verschillende frequenties van de toongenerator. Je kunt deze gegevens weer in
een grafiek opzetten, waardoor je een overall-getrouwheidskromme krijgt, dat is
dus een frequentiekarakteristiek van het hele apparaat.
6. Het trimmen van een super. Hoewel het eigenlijk geen meting is, zullen wij
hier tenslotte het trimmen van een super bekijken. Een super kan nog zo goed
gebouwd zijn, als hij niet behoorlijk afgeregeld of getrimd is, werkt hij niet. Het
trimmen nu moet nauwkeurig geschieden. Je hebt er voor nodig: Een signaal
generator en een outputmeter. Daar we in dit geval niet hoeven te weten hoe
veel watt er uit het apparaat komt, maar alleen moeten kunnen constateren of
op een goed ogenblik de output maximaal is, zou inplaats van een outputmeter
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ook een gecombineerde meter, die voor wisselstroom geschikt is, kunnen worden
gebruikt.
Het trimmen geschiedt van achteren naar voren. Het is nl. niet mogelijk een
kring af te regelen, als alle daarop volgende kringen niet reeds afgeregeld zijn.
De laatste kring in het apparaat is de tweede m.f.-transformator, en daarvan
de secundaire zijde. Totaal heb je dus vier m.f.-kringen in een super met een
trap m.f.-versterking, want vóór de versterkerbuis heb je een m.f.-transformator
met twee kringen en daarachter heb je er ook een.
Om nu een m.f.-kring af te trimmen is het nodig de bijbehorende kring van
dezelfde transformator te dempen. Zoals je je zult herinneren, heeft de combi
natie van twee kringen (die de transformateur vormen) een afstemkromme vol
gens twee pieken, waartussen een ‘dal’ zit. Die twee pieken zouden wel eens
oorzaak kunnen zijn, dat je op twee verschillende frequenties een maximum out
put kreeg. Welke zou dan de juiste afstemming zijn? In werkelijkheid geen van
beide. Demp je nu een van de kanten van de m.f.-transformator, dan krijgt de
ander niet gedempte kring slechts één punt, waar maximum output wordt ver
kregen.
Dat dempen gaat als volgt. Je neemt een weerstand van 10.000 tot 20.000
ohm, die je eenvoudig parallel schakelt aan de te dempen kring. We gaan dus
eerst m.f. trimmen. Daarbij moet de oscillator van het apparaat niet werken,
want dat geeft maar storingen. We sluiten dus de oscillator kort. Dat wil niet
zeggen, dat je de plaat van de oscillatorbuis mag kortsluiten tegen het chassis!
Want die plaat staat onder een positieve gelijkspanning. Maar tegen het kort
sluiten van de roosteraansluiting van de oscillatorbuis bestaat natuurlijk geen
bezwaar en dat is dus de methode om de oscillator het zwijgen op te leggen.
Als we voorts m.f. willen trimmen, dan moeten we een m.f.-signaal hebben.
We moeten dus weten, wat de m.f. van het apparaat is, en stemmen de signaalgenerator op die m.f. af. We sluiten nu de signaalgenerator aan op het rooster
van de m.f.-buis (dat is vaak een topaansluiting, zodat het makkelijk genoeg te
bereiken is). De primaire van de tweede m.f.-transformator dempen we met de
weerstand, en we draaien aan de trimmer van de secundaire kring, totdat we
maximum output hebben. Die secundaire kring is dan afgeregeld.
Vervolgens haal je de weerstand van de primaire kring weg, en je sluit die
aan op de zojuist afgeregelde secundaire. Het m.f.-signaal blijft aangesloten,
zoals het was, en door te draaien aan de trimmer van de primaire kring, totdat
weer maximum ouput komt, trimmen we de primaire kring.
Ziezo, de tweede m.f.-transformator is nu getrimd. Nu nog de eerste. Dat
trimmen van de eerste m.f.-transformator gaat precies in dezelfde volgorde als
bij de tweede. Het enige verschil is, dat het signaal van de signaalgenerator niet
aan het rooster van de m.f.-buis blijft aangesloten, maar nu aan het rooster van
de mengbuis komt te liggen. (De oscillator mag nog steeds niet meedoen). Is
ook de eerste m.f.-transformator getrimd, dan is het toestel m.f. getrimd. Denk
steeds aan het dempen van de ene kring, bij het trimmen van de andere van de
transformator!!
De tweede stap is het trimmen van de oscillator. De derde stap het trimmen
van de signaalkring. Dat laatste geldt dus voor een bepaalde band. Heb je een
band zo afgeregeld, dan zet je het toestel op een andere band, en je krijgt weer:
trimmen oscillator — trimmen signaalkring.
Trimmen oscillator voor een bepaalde band: hierbij moet je steeds bedenken,
dat je het toestel aan begin en einde van de band afregelt. Op die punten klopt
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de m.f. dus, terwijl zij vanzelf ook op een derde punt ergens midden in de band
klopt. De trimmer dient voor het regelen bij hoge frequentie, de paddingcondensator voor het regelen op lage frequentie. Nu doe je het volgende:
Oscillator weer aan de gang brengen door kortsluiting weg te nemen. Dan de
signaalgenerator afstemmen op een punt aan het begin van de band. Als voor
beeld zullen we de middengolfband nemen. Laat deze b.v. lopen van 200—550
meter, dan is het begin van de band bij 200 m. Dat is 1500 KHz. Nu stem je de
signaalgenerator niet af bij 1500 KHz, maar iets lager b.v. 1400 KHz. D.w.z. je
trimt eigenlijk niet aan de uiteinden van de band, maar iets daarvoor. Je rekent
nu even uit, hoeveel meter 1400 KHz is; dat is 214V2 meter. Daar stem je het
toestel nu op af. We zitten bij de hoge frequenties, dus het afregelen van de
oscillator geschiedt met de trimmer. Je draait daaraan, totdat je maximum out
put hebt. Vervolgens stem je de signaalgenerator af op 600 KHz, dat is dan
500 m, en regel met de paddingcondensator, totdat je maximum output hebt.
Tenslotte herhaal je het afregelen nog eens bij 1400 KHz met de trimmer, en je
zult zien, dat je nog iets moet draaien, om maximum output te krijgen. De oscil
lator is dan voor middengolf getrimd. Nu nog de signaalkring. De signaalgene
rator staat nog op 1400 KHz. Draai nu aan de trimmer van de signaalkring, tot
dat je maximum output hebt. De middengolfband is dan afgeregeld.
Op dezelfde wijze trim je de lange golf.
De kortegolfbanden kun je vaak alleen maar trimmen met de trimmer, terwijl
de paddingcondensator vast is.
Het trimmen lijkt dus een ingewikkelde zaak, maar je moet dat eens enige
keren doen, dan krijg je daar routine in, en vergeet je dat niet meer, terwijl je
ook gaat begrijpen, dat het trimmen logisch in een bepaalde volgorde moet ge
schieden.
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8. Zenders
a. Algemene opbouw van een zender.
Daar het niet mogelijk is met practisch bereikbare middelen de lage frequen
ties van muziek of spraak direct uit te stralen, moet men deze trillingen op een
h.f.-wisselstroom muduleren, waarna de wisselstroom door de zendantenne
wordt gestuurd. Heeft de antenne dan geschikte afmetingen, dan zal deze electromagnetische golven uitstralen, die zich voortplanten.
In een zender heeft men dus in de eerste plaats nodig een trap, die de h.f.wisselstroom opwekt. Deze wordt draaggolf genoemd, omdat hij als het ware de
muziek of spraak draagt van zendantenne naar ontvangantenne. De trap, die de
draaggolf opwekt, heet oscillatortrap. De h.f.-wisselstroom moet vervolgens ge
moduleerd worden, hetgeen in een speciale modulatortrap geschiedt.
Tenslotte moet het gemoduleerd signaal versterkt worden, zodat aan de an
tenne een zeker vermogen wordt afgegeven. Dit geschiedt in de eindtrap.
Het is natuurlijk een eerste eis, dat de zender op een bepaalde golflengte of
frequentie werkt, en dat deze frequentie zeer constant is. De frequentie is de
frequentie van de draaggolf. Zij wordt dus bepaald door de oscillatortrap. Na
tuurlijk heeft men met een teruggekoppelde buis een oscillator, maar dat zal
niet voldoende zijn om de frequentie constant te houden. Daarom wordt een
zender meestal kristalgestuurd.
Onder kristalsturing verstaat men het schakelen van een kristal van een be
paalde stof tussen rooster en kathode van de oscillatorbuis. Zo’n kristal heeft de
eigenschap, dat het in een zeer bepaalde frequentie mechanisch kan trillen. De
frequentie hangt af van de afmetingen van het kristal. Maakt het kristal een
mechanische trilling, dan zal het aan twee verschillende punten een wisselspan
ning afgeven. De frequentie van deze wisselspanning is gelijk aan de frequentie
van de mechanische trilling. Zou de frequentie van de oscillator willen veran
deren, dan zal het kristal haar om zo te zeggen in de pas houden. De wissel
spanning, die het kristal afgeeft, is immers tussen rooster en kathode van de
oscillatorbuis geschakeld, en het rooster ontvangt dus een trilling, die de fre
quentie van het kristal heeft. Wil de trillingskring een andere frequentie opwek
ken, dan verzet het kristal zich daartegen, want dan zou het een mechanische
trilling moeten uitvoeren, die een frequentie had, gelijk aan de nieuwe frequen
tie van de trillingskring, en dat is in strijd met de afmetingen van het kristal.
De modulatortrap kan niet direct op de oscillatortrap volgen. De oscillatorfrequentie is nl. afhankelijk van de belasting van de oscillator. Zou men nu de
direct daarop volgende trap moduleren, dan zou daarbij de anodestroom van die
trap met de modulatie veranderen, en dat zou een variërende ingangsimpedantie
van die trap betekenen. De ingangsimpedantie van die tweede trap staat echter
aangesloten op de eerste (oscillator)trap, en de oscillator zou dus een variërende
belasting hebben. Daarom volgt op de oscillatortrap een tweede trap, die niet
gemoduleerd wordt, maar integendeel een zeer constante belasting voor de os
cillator oplevert. Men noemt deze trap de buffertrap, daar hij zorgt, dat de
variërende belasting van de volgende derde trap niet op de oscillator kan wer
ken. De derde trap kan dan de modulatortrap zijn, terwijl een vierde trap de
eindtrap of energieversterker is.
Het is ook mogelijk de derde trap als energieversterker te doen werken, en
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deze te moduleren. Er zijn nl. twee manieren van modulatie mogelijk. De eerste
methode heet high power modulation, hetgeen betekent modulatie met groot ver
mogen. Hierbij moduleert men de uitgangsstroom van de eindtrap. Daarvoor is
dan nodig een eindW versterker van de l.f.versterker, die een
-------------------- --------------------zelfde energie afgeeft
als de eindversterker
van de zender. Je
begrijpt, dat dat kost
baar is. In fig. 86 is
in blokschema het
principe weergegeven
Fig. 86. Blokschema van zender met high power
van een zender, die
modulation.
bij hoog vermogen
moduleert.
Aan de andere kant bestaat de mogelijkheid reeds eerder in de zender te mo
duleren, dus op een ogenblik, dat de draaggolf nog geen groot vermogen heeft
bereikt. In dat geval is ook geen groot vermogen van het l.f.-signaal nodig, en
spreekt men van low power modulation.
In een zender wordt vaak frequentievermenigvuldiging toegepast. Zou men
nl. bij hogere frequentie een kristal willen maken voor de juiste frequentie, dan
zou het kristal zeer kleine afmetingen krijgen, waardoor het onnauwkeurig zou
worden. Men maakt voor een zender een kristal voor een lagere frequentie en
vermenigvuldigt de frequentie in een of meer trappen. Dat vermenigvuldigen
gaat als volgt in zijn
werk. De oscillator geeft
een sinusvormig signaal
af. Dit heeft de frequen
tie van het kristal, b.v.
ttnölrap
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Nu wordt het signaal
aan een h.f.-versterker
Fig. 87. Blokschema van zender met low power
toegevoerd, waarbij ge
modulation.
zorgd wordt, dat de versterkerbuis flink wat ver
vorming geeft. Het betreft dus hier niet-lineaire vervorming, d.w.z. vervorming
tengevolge van het niet lineair verlopen van de Ia-Vg-karakteristiek. De vorm
van het signaal, dat in de anodeleiding van die buis optreedt, is dus allerminst
sinusvormig, maar bevat vele hogere harmonischen. Nu plaatst men in de anode
leiding van die buis een kring (dat is altijd bij een h.f.-versterker). Maar dit keer
is het een kring, die afgestemd is op b.v. 3 fi, zodat die kring alleen de hogere
harmonische 3 fi doorlaat, terwijl alle andere harmonischen, dus ook de eerste
of grondgolf, worden geblokkeerd. Aan de kring hebben we dus een wissel
spanning met een frequentie 3 fi, zodat we een frequentie-verdrievoudiging heb
ben. Dat kan in een volgende trap weer gebeuren, zodat een signaal met 9 maal
e oorspronkelijke frequentie (3 maal 3) eenvoudig met twee trappen verkregen
Ook wanneer de frequentie, waarop een zender moet werken, niet zo hoog
zou zijn, dat een kristal voor die frequentie moeilijkheden oplevert, past men
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frequentievermenigvuldiging toe, omdat dan een kristal kan worden gebruikt
voor een nog lagere frequentie, hetgeen een grotere nauwkeurigheid oplevert.
Behalve de telefoniezenders zijn er natuurlijk ook de telegrafiezenders. Deze
kunnen op twee verschillende manieren werken. De eerste methode is die, waar
bij de zender eenvoudig een draaggolf uitzendt. Deze draaggolf is dus niet ge
moduleerd, en wordt pas ingeschakeld, als de seinsleutel wordt neergedrukt.
Laat je dus de seinsleutel los, dan is de zender als het ware uitgeschakeld. Daar
bij wordt dan de anodespanning van de zendbuis uitgeschakeld, waarbij de
gloeispanning aangesloten blijft, zodat de zender direct werkt, zodra de sleutel
wordt neergedrukt. De uitgezonden draaggolf is een ongedempte golf, zodat
men spreekt van ongedempte telegrafie.
Met een normale ontvanger is ongedempte telegrafie niet te horen, want een
draaggolf alleen zal na detectie geen toon geven, maar een gelijkspanning. Ook
zou je de draaggolf niet direct, dus zonder detectie, op een telefoon kunnen aan
sluiten, want de frequentie is immers te hoog, om te kunnen worden gehoord.
Wel hoort men met een normale ontvanger het begin van de punten en strepen,
b.v. door het klikken van de sleutel. Bovendien zal een draaggolf altijd een
beetje brom en ruis opleveren in de telefoon, zodat het voor een geoefende tele
grafist toch mogelijk is ongedempte telegrafie op te nemen. De juiste methode
is echter de frequentie van de draaggolf te mengen met een andere hoge fre
quentie, en de verschilfrequentie door de telefoon te horen. Het verschil van
draaggolffrequentie en in de ontvanger opgewekte hulpfrequentie moet dus in
het hoorbare gebied liggen (b.v. 1000 of 400 Hz).
Een andere methode voor het uitzenden van telegrafietekens is een draaggolf
op te wekken, die dan doorlopend wordt uitgezonden. Op die draaggolf wordt
dan een toontje (b.v. weer 1000 Hz) gemoduleerd, zoals men muziek of spraak
moduleert. Men spreekt in dat geval van toontelegrafie. Toontelegrafie kan na
tuurlijk met een normale ontvanger worden waargenomen, daar bij detectie de
toon verkregen wordt, die aan een telefoon kan worden toegevoerd. Een eerste
eis, die aan een zender gesteld wordt, is, dat de frequentie van de uitgezonden
draaggolf constant moet zijn. Heeft men nu te maken met ongedempte telegra
fie, dan wil dat zeggen, dat tussen de punten en strepen de anodevoeding van
de eindtrap wordt uitgeschakeld. Op dat ogenblik wordt het plaatspanningsapparaat van de zender dus niet meer belast, en zal de spanning aan de klem
men stijgen. Een stijging van de spanning geeft echter een frequentieverande
ring van de oscillator, die nog is ingeschakeld. Zodra de sleutel weer wordt in
geschakeld, zal de frequentie niet de juiste waarde hebben. Meteen echter is de
zender belast en al gauw herstelt de frequentie tijdens de punt of streep zich.
Tijdens de punt of streep verandert dus de frequentie van de zender een beetje,
hetgeen als resultaat heeft, dat de ontvangen toon niet zuiver is, en moeilijker
te nemen valt. Dit verschijnsel kan worden vermeden, door de spanning van het
plaatspanningsapparaat te stabiliseren.
b. Moduleren met hoog en laag vermogen.
Zoals we reeds eerder zagen, kan men met hoger en lager vermogen modu
leren. Het moduleren bij laag vermogen heeft als voordeel, dat een betrekkelijk
klein vermogen nodig is voor de l.f.-versterker. Het nadeel is echter, dat de versterkertrappen van de zender, die na de modulatortrap komen, en dus het ge
moduleerde signaal moeten versterken, geen vervorming van de modulatie mo
gen geven. Het instellen van een dergelijke vervormingsvrije trap is vrij lastig,
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terwijl ook een betrekkelijk klein rendement verkregen wordt. Een klein rende
ment mag dan niet belangrijk zijn voor een ontvangbuis, waar de vermogens
altijd klein zijn, zodra je met kilowatts gaat werken, vind je het wel belangrijk,
dat je met zo weinig mogelijk ingangsvermogen een zo groot mogelijk uitgangsvermogen verkrijgt.
Ga je daarentegen over op high power modulatie, dan heb je geen lineaire
versterkertrappen nodig, want de modulatie vindt pas plaats in de anodeleiding
van de eindtrap, dus nadat de draaggolf alle trappen van de zender is gepas
seerd. Evenwel zit je dan met de moeilijkheid, dat de eindtrap van de l.f.-versterker dezelfde capaciteit moet hebben als de zender zelf, dus ook kilowattsvermogen af moet geven. Beide methoden hebben dus hun voor- en nadelen, en
beide methoden worden toegepast. Kijk je niet op energiekosten, dan is high
power te verkiezen boven low power, omdat je de moeilijkheden niet krijgt met
het instellen van de versterkertrappen van de zender. Voor de amateurzenders
is high power modulatie dus aan te bevelen, daar bovendien het vermogen van
de zender wel niet zo groot zal zijn, zodat het vermogen van de eindtrap van
de l.f.-versterker ook niet zo hoog hoeft te zijn.
c. Bijzonderheden van zenders.
Normale omroepzenders moeten van goede kwaliteit zijn. Ze werken in het
middengolfgebied (of langegolfgebied) en daar dit van 550—1500 KHz loopt,
zal het mogelijk zijn met een voldoende nauwkeurigheid kristallen te maken, die
direct voor de gewenste frequentie geschikt zijn. Het voordeel daarvan is, dat
men frequentievermenigvuldigingstrappen kan weglaten, hetgeen goedkoper is.
Soms past men verscheidene buffertrappen toe, om vooral te zorgen, dat de
oscillator constant belast wordt (constante frequentie).
Het is mogelijk voor een middengolfzender de frequentie op 10 Hz nauwkeu
rig constant te houden. De frequentiekarakteristiek moet recht verlopen binnen
het vereiste gebied, d.w.z. ten minste tot 4500 Hz aan beide zijden van de
draaggolf. De bandbreedte wordt dan gelijk aan 2 maal 4500 Hz = 9000 Hz.
Verder mag men niet gaan, omdat een zender niet meer ruimte in de aether
mag innemen dan 9 KHz. Het zou natuurlijk wel mogelijk zijn een bredere
band in te nemen, waardoor de kwaliteit van de muziek beter zou worden.
Kortegolfomroepzenders zijn in principe gelijk aan de middengolfzenders. Alleen
is het niet mogelijk een kristal te gebruiken, dat werkt op de frequentie van de
zender, zodat frequentievennenigvuldiging moet worden toegepast. Deze frequentievermenigvuldigingstrap wordt meestal na de buffertrappen, doch natuur
lijk vóór de trap, waarin gemoduleerd wordt, geplaatst.
Een zender moet een controle-ontvanger hebben, die doorlopend controle uit
oefent op de kwaliteit van het uitgezondene. Verder moet de frequentie van de
draaggolf doorlopend worden gecontroleerd. Daartoe bestaan eenvoudige appa
raten, die een rood lampje laten branden, zodra de frequentie van de draaggolf
te hoog of te laag is, zodat onmiddellijk kan worden gecorrigeerd. Dat komt
evenwel haast niet voor.
Speciale voorzorgen moeten worden genomen om de brom, die op de draag
golf zou kunnen worden gemoduleerd, weg te werken. In de eerste plaats kan
men de gloeidraden van de buizen, die direct verhit zijn, met gelijkstroom voe
den. Verder kan het in sommige gevallen nodig zijn een extra bromspanning
toe te voeren, die dan echter in tegenfase is (180° in fase verschoven) met de
storende brom. De oorzaak van brom is vaak in de modulatortrap te zoeken.
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Bij het moduleren wordt de amplitude van de draaggolf doorlopend veran
derd, en wel in het rhytme van de l.f.-wisselstroom. Om uit te drukken hoe
sterk de amplitude wordt veranderd, gebruikt men het begrip modulatiediepte.
Hieronder wordt verstaan de verhouding van de amplitude van het l.f.-signaal
tot de amplitude van de draaggolf. Dus modulatiediepte m =

I2

maal 100%,

waarin Ii = amplitude l.f.-signaal en I2 = amplitude draaggolf.
De modulatiediepte wordt doorlopend gecontroleerd, en wel met de electronenstraaloscillograaf, omdat het daarmee mogelijk is te constateren of pieken
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Fig. 88. Schakelschema van eenvoudige kristalgestuurde telegrafiezender.
Electrische stuklijst:
C2= 10.000 pF papiercondensator 1000 V.
Rl=200 ohm 10 watt draadweerstand. C3 = 10.000pF
600 V.
R2= 3 K ohm 10 „
„
C4= 10.000 pF
1000 V.
R3= 25 K ohm 20 „
„
C5 = 32^F450V (electrolytisch).
K = kristal voor een bepaalde frequentie- C6 = 32^F450V
„
band.
A—B aansluiting voor seinsleutel.
Bl=gloeilampje.
Li en L2 spoelen; voor gegevens zie tekst
B2 = 6L6.
T = transformator 2 X 400 V 200 mA.
B3=gelijkrichtbuis type 83.
6,3 V 2 A.
B4 = gloeilampje.
5 V2A.
Cl = Variabele condensator 100 pF.
van de muziek even een te hoge modulatiediepte geven, waardoor op dat ogen
blik vervorming kan optreden. Bij het uitzenden van muziek is de modulatie
diepte natuurlijk nooit constant, maar afhankelijk van de sterkte van de muziek
op een bepaald ogenblik.
Bij een zender moet er voor zorggedragen worden, dat de harmonischen van
de draaggolf zoveel mogelijk worden onderdrukt. Zou de draaggolf nl. niet zui
ver sinusvormig zijn, dan zendt de zender ook frequenties uit, die een veelvoud
zijn van de frequentie van de draaggolf. D.w.z. dat je de zender ook op een golf
lengte kan horen, die gelijk is aan V2, Vs, V4 enz. van de normale golflengte.
Harmonischen kunnen worden onderdrukt door de antenne met behulp van
een spoel aan aarde te leggen, terwijl die spoel gekoppeld is met de spoel van
de z.g. tankkring. In de anodeleiding van de eindtrap komt een kring voor, die
afgestemd is op de frequentie van de draaggolf. Nu zou het mogelijk zijn de
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antenne te koppelen via de capaciteit van die kring. Aangetoond kan worden,
dat bij koppeling met de zelfinductie van de kring minder last wordt ondervon
den van de harmonischen.
Bovendien wordt tussen antenne en laatste kring van de zender een aantal
filters aangebracht, bestaande uit capaciteiten en zelfinducties, die de draaggolffrequenties wel, maar de hogere harmonischen niet doorlaten.
In sommige gevallen wil men verscheidene omroepzenders laten werken op
één golflengte, waarbij dan natuurlijk alle zenders hetzelfde programma uitzen
den. Daarbij moeten de zenders gesynchroniseerd worden, want zou het fre
quentieverschil van twee zenders b.v. 200 Hz of meer bedragen, dan zouden
beide frequenties in een ontvanger een verschiltoon geven (heterodyne principe).
In Engeland ging men tegen het begin van de laatste oorlog over tot het
systeem van dezelfde golflengte voor verscheidene zenders. Daardoor werd het
voor vijandelijke vliegtuigen onmogelijk de zenders te gebruiken om er op te
peilen, en hun plaats te bepalen. Maar ook in vredestijd wil men verscheidene
zenders wel eens op één frequentie laten werken. Men kan dan b.v. alle zenders
klein van vermogen nemen en plaatsen in druk bewoonde centra. Dit werd door
Duitsland gedaan, en men sprak dan van Gleichwellensysteem. Een andere
reden kan zijn, dat men de fading wil verminderen. Treedt dan fading op voor
de golf van een der zenders, dan ontvangt men altijd nog de andere zender, die
hetzelfde programma geeft, en het resultaat is, dat men van de fading veel min
der merkt.
De zenders worden dan gekoppeld met een telefoonlijn, waarop b.v. een fre
quentie van 4 KHz is aangesloten. Alle zenders worden nu vergeleken met die
4 KHz wat betreft hun draaggolffrequentie. Dat controleren geschiedt geheel
automatisch, zodat bij een verandering van de draaggolffrequentie, deze zich
onmiddellijk herstelt, en de frequentie slechts zeer korte tijd mis is.
d. Amateur eenlamps telegrafiezender.
De eenvoudigste amateurzender (voor telegrafie), die je je kunt voorstellen,
is in fig. 88 getekend. De zender bestaat uit één buis een 6L6, die 40 watt
nuttig afgeeft. De zender is kristalgestuurd.
In de anodeleiding van
I
de zendbuis is een kring opgeno
men. De spoelgegevens vind je
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Fig. 89. Montageplaat voor de zender van
fig. 88.

Fig. 90. Kunstantenne voor het af
regelen van de zender
fig. 88.

hieronder. De antenne wordt met behulp van L2 met Li gekoppeld. Het plaatspanningsapparaat wordt alleen afgevlakt met een capaciteit van 10 /iFt daar
twee condensatoren van 20 /x¥ in serie geschakeld zijn. Verdere gegevens staan
bij het schema.
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Voor de spoelen geldt het volgende:
Li heeft 21 windingen; diameter spoel 7 cm; lengte spoel 9 cm.
L2 heeft 6 windingen; diameter en spatie tussen windingen als Li.
Dit geldt voor de 80 meter band. Voor de 40 meter band is:
Li = 18 windingen; diameter 6 cm; lengte 5 cm ruim.
L2 = 7 windingen; zelfde diameter en spatie tussen de windingen.
Voor de 20 meter band:
Li = 8 windingen; diameter 4V2 cm; lengte spoel 4,3 cm.
L2 = 3 windingen; zelfde diameter en spatie tussen de windingen.
In fig. 89 is de montageplank getekend in uitgeslagen stand. Om de zender af
te regelen maak je gebruik van een kunstantenne. Deze kan bestaan uit een
gloeilamp van 40 watt, waarover geschakeld is een condensator van 100 pF
(variabel). (Fig. 90).
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9. Voedingsapparaten
a. Anodespanning gelijkrichters.
Voor de voeding van radio-apparaten en versterkers moeten verschillende
spanningen gemaakt worden. Men moet beschikken over:
1. Gloeispanning. 2. Anodespanning.
De gloeispanning is in de moderne toestellen meestal wisselstroom. Deze kan
uit het lichtnet verkregen worden door transformatoren. In dat geval maakt men
gebruik van buizen, die uitsluitend gemaakt zijn voor parallelschakelen. Deze
buizen hebben dus een bepaalde gloeispanning. Deze was vroeger 4 V en is
tegenwoordig algemeen 6,3 V. Behalve deze spanningen, welke voor Europese
buizen gelden, hebben Amerikaanse buizen nog 2,5 en 5 V.
De waarde 6,3 V is gekozen in verband met de autoradio, die de gloeistroomvoeding uit de auto-accu moet betrekken, terwijl de meeste accu’s van luxe
auto’s 6 V spanning hebben. Daar deze spanning wel iets meer kan zijn, is 6,3
V gekozen. Voor auto’s met 12 V-accu’s kan men telkens twee buizen in serie
schakelen, maar dat is alleen mogelijk als de gloeistromen gelijk zijn. In een
enkel geval is dat niet mogelijk en is een aparte buis voor 13 V gemaakt.
De buizen van 6,3 V, die dus gemaakt zijn voor een bepaalde spanning, heb
ben typenummers, die beginnen met de letter E.
Indien men beschikt over een gelijkstroomnet, worden de gloeidraden van alle
buizen in serie geschakeld. Mocht de netspanning dan nog niet bereikt zijn, dan
schakelt men daarbij nog een serieweerstand. Buizen, die gemaakt zijn voor
serieschakeling, hebben alle dezelfde gloeistroom. Moderne seriebuizen hebben
typenummers, die beginnen met een U. Natuurlijk kan men deze buizen ook
met wisselstroom voeden, en wordt in dat geval toch in serie geschakeld. De
U-buizen hebben alle verschillende spanningen (b.v. 20 V, 50 V, enz.).
Er zijn enkele buizen, die beslist met gelijkstroom gevoed moeten worden.
Meestal zijn dat direct verhitte buizen. In een enkel geval wordt dan een gelijkrichter gebruikt voor het gelijkrichten van de wisselspanning (nadat deze ge
transformeerd is op de juiste waarde). Dergelijke gelijkrichters komen niet veel
voor.
De anodestroomvoeding kan op verschillende manieren gebeuren. Als je be
schikt over een wisselstroomnet, dan ligt het voor de hand de spanning eerst te
transformeren op de juiste waarde, en daarna met een gelijkrichtbuis gelijk te
richten. Als dat is gebeurd, is de verkregen spanning nog allerminst gelijkspan
ning, maar een pulserende gelijkspanning. D.w.z. dat de spanning veranderingen
vertoont, die niet toelaatbaar zijn voor de directe voeding der buizen, daar een
vrij grote brom zou ontstaan. Daarom wordt de pulsatie ‘afgevlakt’, d.w.z. klei
ner gemaakt. Maar een zuivere gelijkspanning krijg je nooit, al is dat ook niet
nodig.
Als je beschikt over een gelijkstroomnet, dan hoef je natuurlijk niet gelijk te
richten. In verband met de manier, waarop die gelijkstroom wordt opgewekt,
heeft hij ook een pulsatie, die te groot is om de buizen direct te voeden. Daarom
moet in dat geval even goed afgevlakt worden. Een moeilijkheid is, dat je de
spanning van een gelijkstroomnet niet eenvoudig kunt verhogen door transfor
meren. Beschik je over 220 V gelijkstroom, dan is dat geen bezwaar, want die
spanning is hoog genoeg, om de buizen behoorlijk te laten werken. Is de span158

ning maar 110 V, dan zijn er twee mogelijkheden: öf de spanning wordt verdubbeld, met een speciale schakeling van de condensatoren, öf je neemt geno&gne met 110 V op de buizen, maar dan leveren deze ook niet wat zij normaal
zouden kunnen leveren.
De universeelapparaten, die in het typenummer een U verwerkt hebben, zijn
zowel voor gelijkstroom- als voor wisselstroomnetten geschikt Wat de hoog
spanning betreft, gaat dat als volgt In het toestel is een gelijkrichtbuis gebouwd,
maar geen voedingstransformator. Op een wisselstroomnet wordt dus de spanning
niet verhoogd, maar direct gelijkgericht en afgevlakt. Op een gelijkstroomnet is
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Fig. 91. Enkelfasige gelijkrichting: a. schakelschema; b. wisselstroom;
c. gelijkgerichte wisselstroom; d. gelijkstroom aan Ci.
de gelijkrichtbuis zo geschakeld, dat zij de stroom doorlaat, maar gelijkrichten
doet ze natuurlijk niet. Alleen het afvlakfilter werkt, omdat de netspanning nog
afgevlakt moet worden. Een moeilijkheid ontstaat, wanneer je alleen de beschik
king hebt over een te lage gelijkspanning, zoals in een auto het geval is, of op
een boot b.v., waar je alleen maar een accu kunt meenemen. De spanning be
draagt dan 6 V, en dat is natuurlijk veel te laag om op de anoden van de bui
zen aan te sluiten. Transformeren kan niet, want je kunt geen gelijkstroom
transformeren. Daartoe dienen trilleromvormers, die we later zullen bespreken,
en die feitelijk de gelijkspanning in een wisselspanning omzetten, waarna je wel
omhoog kunt transformeren.
In de meeste gevallen beschik je over een wisselstroomnet, en dan zijn de
moeilijkheden het kleinst. Het maakt dan geen verschil of je 220 V wisselstroom
hebt (meeste gevallen) of b.v. 130 V. Je hoeft daarmee alleen rekening te hou
den bij het wikkelen van de primaire wikkeling van de voedingstransformator.
In fig. 91 is het schema getekend van een enkelfasige gelijkrichter. Onder de
figuur zie je nog links de wisselspanning en rechts de gelijkgerichte spanning.
De eerste positieve halve periode laadt Ci op tot de topwaarde. Wanneer de
gelijkrichter onbelast is, is er geen reden, waarom de condensator zich weer zou
ontladen, en blijft de spanning gelijk aan de topspanning van de wisselspanning.
Maar wanneer de gelijkrichter wel belast is, zodat er stroom aan onttrokken
wordt, zal tussen de twee positieve halve perioden, die na gelijkrichting ont159

staan, de stroom moeten worden onttrokken aan Ci. M.a.w. de spanning aan Ci
zakt, en wel totdat de volgende halve periode doorkomt. Hoever de spanning
gezakt is, als de volgende periode doorkomt, hangt af van de stroom die aan de
gelijkrichter wordt afgenomen en van de grootte van de condensator. Nu zie je,
dat als de stroom klein is, de condensator ook veel kleiner mag zijn (denk maar
aan de voeding van de oscillograaf!). Het zal je dus niet vreemd lijken, dat Ci
genoemd wordt de reservoircondensator, daar deze condensator inderdaad dient
als een soort reservoir, dat je oplaadt wanneer er wel spanning is, terwijl het een
deel van zijn lading afgeeft, in de tussentijden, dat er geen spanning is. Daar de
spanning aan Ci niet constant is bij belasting van de gelijkrichter en de pulsa
ties te groot zijn, volgt op Ci nog een combinatie van smoorspoel en tweede
condensator, die afvlakcondensator wordt genoemd. De smoorspoel zal gelijk
stroom gemakkelijk doorlaten, want de weerstand voor gelijkstroom is gelijk aan
de gelijkstroomweerstand van het draad, waaruit de smoorspoel is gewikkeld.
Voor de wisselstroomcomponent van de pulserende gelijkstroom vormt de smoor
spoel een veel grotere weerstand, die hoofdzakelijk bepaald wordt door coL,
waarbij co gelijk is aan 2nl, en f gelijk
aan 50 Hz.
Condensator C2 heeft voor gelijkstroom
een zeer hoge weerstand (theoretisch on
c,
S
eindig hoog). Voor wisselstroom vormt hij
echter een behoorlijke belasting. Het zal
dus duidelijk zijn, dat de combinatie van
Fig. 92. Dubbelfasige gelijkrichting.
smoorspoel en C2 de pulsaties belangrijk
vermindert. We zeggen dat de ‘rimpel’ wordt afgevlakt.
Tegenwoordig past men voor de voeding van ontvangers en versterkers alge
meen dubbelfasige gelijkrichting toe. Het schema is in fig. 92 getekend. De
spanning, die aan de secundaire van de transformator ontstaat, is inderdaad een
tweefasige wisselspanning. De gelijkrichtbuis moet twee anoden hebben. De
middenaftakking van de hoogspanningswikkeling geeft —pool van de gelijk
stroom, terwijl aan de kathode van de gelijkrichtbuis de +pool ontstaat. Door
dat nu elke vijftigste seconde twee positieve halve perioden ontstaan, krijgt de
reservoircondensator tweemaal zoveel stroom toegevoerd, en blijft dus kortere
tijd in deze toestand zonder opgeladen te worden. De tijden, waarin hij dus zijn
lading af moet geven, zijn korter en je begrijpt, dat de spanningsfluctuaties aan
de condensator veel kleiner zullen zijn. Toch is nog een afvlakking met behulp
van een smoorspoel en een tweede condensator nodig. De afvlakking gaat echter
veel gemakkelijker, want de rimpel, die ontstaat, heeft hier niet een frequentie
van 50 Hz maar van 100 Hz. Daardoor is de smoorspoel veel effectiever, want
coL is 2 maal zo groot, terwijl ook de tweede condensator een grotere belasting
vormt voor de rimpel, doordat zijn weerstand voor wisselstroom nu 2 maal zo
klein is.
De smoorspoel heeft een ijzeren kern, omdat anders bij de betrekkelijk lage
frequentie geen voldoend grote waarde van L kan worden bereikt. Zoals je je
zult herinneren, is L evenredig met ju, en met ijzer is fu misschien 1500 of 2000,
terwijl zonder ijzer f.i = 1 is.
De condensatoren wil men natuurlijk een zo groot mogelijke capaciteit geven.
Voor de reservoircondensator is een grote capaciteit van belang, omdat hij dan
meer lading zal kunnen afgeven in de tijden, dat hij geen lading krijgt toege
voerd. Voor C2 is een grote capaciteit van belang, omdat de wisselstroomweer-
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stand van de condensator dan kleiner zal zijn, wat weer voor wisselstroom, dus
voor de rimpel, een betere belasting vormt.
Zoals je uit het schema ziet, en ook zou kunnen afleiden, is de kathode van
de gelijkrichtbuis de +pool van de gelijkspanning aan de uitgang van de gelijkrichter. Het gevolg daarvan is, dat de gloeidraad van de direct verhitte gelijk
richtbuis op een positieve spanning t.o.v. aarde staat Daar we de gloeidraden
van de ontvangerbuizen geen grote spanning t.o.v. hun kathoden mogen geven,
omdat anders doorslag in de buis zou ontstaan en we de kathoden aan aarde
willen leggen, kunnen we de gloeidraden van de ontvangerbuizen niet op de
zelfde gloeidraadwikkeling leggen als die van de gelijkrichtbuis. Immers de
gloeidraadwikkeling van de gelijkrichtbuis staat ook op een positief potentiaal
t.o.v. aarde. Daarom wordt de spanning van de gloeidraad van gelijkrichtbuizen
ook niet veranderd. Er moet toch een aparte gloeidraadwikkeling op de trans
formator worden aangebracht, zodat de spanning, die oorspronkelijk ook 4 V
was, nog steeds 4 V gebleven is.
In sommige gevallen is het nodig de gloeidraden van de ontvangerbuizen toch
op dezelfde potentiaal aan te sluiten als die van de gelijkrichtbuis. Denk maar
eens aan een autoradio. Daar heb je alleen maar één accu van 6 V. Met de
trilleromvormer maak je wisselstroom van 6 V, die je weer omhoogtransformeert
tot b.v. 250 V, en die je dan wilt gaan gelijkrichten met een gelijkrichtbuis. Die
buis moet nu een gloeidraadvoeding hebben, en dat kan alleen maar de 6 V
van de accu zijn. Op de accu moeten echter ook de gloeidraden van de ontvan
gerbuizen worden aangesloten. Daarom was het bij de ontwikkeling van een
gelijkrichtbuis voor autoradio niet voldoende de gloeidraadspanning op 6,3 V
te brengen, maar moest die buis ook indirect verhit worden gemaakt.
De gloeidraad komt nu toch op de accu, samen met de gloeidraden van de
ontvangerbuizen. De kathode van de gelijkrichtbuis staat dan onder een posi
tieve spanning t.o.v. aarde, dat is t.o.v. de accu of gloeidraden. Natuurlijk moest
er ook voor gezorgd worden, dat tussen kathode en gloeidraad van die gelijk
richtbuis die hoge spanning mocht staan. Dat is inderdaad gedaan, en de Euro
pese buis, die voor autoradio gemaakt is, is de EZ 2, waarvan in een buizenboekje meer gegevens staan.
De trilleromvormer hakt eigenlijk de gelijkstroom in stukjes, en poolt die om
en om. Daardoor ontstaat een wisselstroom van dezelfde spanning b.v. 6 V, en
met een bijzondere vorm. Theoretisch is dat een blokspanning, maar vooral na
de transformatie tot een hogere spanning is de vorm van de spanning niet meer
blokvormig, maar toch sterk afwijkend van de sinusvorm. Die wisselspanning
moet dan op de normale wijze worden gelijkgericht.
Nu bestaan er ook trillers, die zonder een gelijkrichtbuis een pulserende
gelijkstroom geven. Dergelijke trillers worden genoemd synchrone trillers. Ze
hebben vier contacten, en werken met een transformator, die zowel primair als
secundair een middenaftakking heeft. Telkens wordt maar van een helft van
primaire en secundaire gebruik gemaakt. De frequentie van de pulsatie is af
hankelijk van de frequentie van de wisselspanning, d.w.z. van het aantal malen
per seconde, dat de triller de gelijkspanning ompoolt. De trilfrequentie bedraagt
ongeveer 200 Hz, waardoor de afvlakking gemakkelijker gaat dan wanneer de
frequentie lager was.
b. Gestabiliseerde spanning.
In sommige gevallen wil men de gelijkspanning, die men gekregen heeft, door
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gelijkrichting constant houden, d.w.z. onafhankelijk van de belasting. Bij een
gelijkrichter is het altijd zo, dat de inwendige weerstand betrekkelijk groot is.
Bij een onbelaste gelijkrichter is de ldemspanning dan gelijk aan de ‘e.m.k.’ van
de gelijkrichter. Zodra je gaat belasten, zal er een zekere stroom door het appa
raat vloeien, en zal er dus een spanningsval ontstaan
in de gelijkrichter. Deze spanningsval is gelijk aan de
stroom maal de inwendige weerstand, zodat als die
inwendige weerstand hoog is, de spanningsval ook
hoog is.
De eenvoudigste manier om een spanning te stabi
liseren
is met behulp van een neonbuis. De schake
J-2ling is getekend in fig. 93.
De neonbuis heeft de eigenschap, dat de spanning
Stabiliseren
Fig. 93.
van een spanning met
aan haar klemmen constant is voor verschillende strobehulp van een neon
men. Dat is alleen waar binnen zekere grenzen, de
buis en een serieweerz.g. regelgrenzen. Voor een bepaalde buis kan dat b.v.
stand R. De spanning
90 V tussen 1 en 8 mA bedragen. Beneden 1 mA
aan PQ is niet gestabi
liseerd. De spanning
stroomdoorgang door de buis zakt de spanning aan
aan AB is gestabili
de klemmen, terwijl een grotere stroom dan 8 mA
seerd binnen zekere
door de buis aan de buisklemmen ook een grotere
grenzen.
spanning geeft.
P en Q zijn aangesloten op een niet gestabiliseerde spanning. Dat kan b.v.
een normale gelijkrichter zijn met zijn afvlakfilter. De weerstand R wordt nu zo
groot gekozen, dat de stroom door de neonbuis b.v. 4 mA bedraagt. De span
ning aan de klemmen van de buis bedraagt dan 90 V. Stel, dat we aan A en B
een belasting aansluiten, die bij een spanning van 90 V een stroom gebruikt van
2 mA, dan zal de totale stroom 4 mA moeten bedragen, terwijl de neonbuis dus
nog maar 2 mA stroom overhoudt. Desondanks blijft de spanning aan A en B
90 V. Alleen als je te zwaar belast, zodat de stroom door de neonbuis minder
dan 1 mA zou worden, zal de spanning beneden 90 V zakken.
Wanneer je nu een bepaalde bekende belasting hebt van b.v. 12 mA. Deze is
dan aangesloten aan A en B. Nu stel je de weerstand R zo in, dat er een stroom
loopt door de neonbuis van 4 mA, terwijl door R dus een stroom loopt van
4 + 12 = 16 mA. Wanneer nu door een of andere oorzaak de stroom van 12 mA
verandert, zal de spanning toch 90 V blijven. Je kunt b.v. de stroom zodanig
veranderen, dat door de neonbuis de stroom zakt van 4 tot 1 mA of stijgt van
4 tot 8 mA. 1 en 8 mA heten de regelgrenzen van de stabilisatiebuis. Ook al
verandert de spanning aan P en Q, hetgeen best mogelijk is, wanneer b.v. de
netspanning verandert, dan zal de spanning aan A en B binnen zekere grenzen
90 V blijven. De stroom door R wordt dan wel groter, en dus ook de stroom
door de neonbuis, maar zolang dat 8 mA niet te boven gaat, blijft de stabilisatiespanning 90 V. Doordat de spanning aan A en B 90 V blijft, zal de stroom bin
nen de regelgrenzen door de belasting (dat zijn die 12 mA) ook constant
blijven.
Neonbuizen hebben het bezwaar, dat ze geen al te grote stroomsterkten kun
nen verdragen, terwijl hun regelgrenzen beperkt zijn. Een ander bezwaar is,
dat ze slechts te maken zijn voor spanningen tussen ongeveer 90 en ongeveer
160 V. Natuurlijk kun je een spanning van 260 V constant maken door twee
neonbuizen in serie te schakelen, maar dat is toch niet de oplossing wanneer je
hogere eisen stelt.
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In dat geval gaat men over tot een regelgelijkrichter, die in principe hieruit
bestaat, dat men de stroom door een aantal buizen laat gaan, alvorens hij de
gelijkrichter verlaat. De stroomsterkte door buizen is dus feitelijk de Ia van die
buizen. Deze kan men natuurlijk regelen door de roosterspanning te regelen. Op
de uitgangsspanning staat via een potentiometer een rooster van een z.g. stuur
huis. Stel, dat de spanning aan de uitgangsklemmen wil zakken, doordat de
stroom stijgt, dan zakt de roosterspanning, waardoor ook de anodespanning van
die buis zakt. Daardoor wordt ook een spanningsval over een weerstand kleiner,
waardoor de roosterspanning van de regelbuis stijgt. Daardoor zal de stroom
door de regelbuis ook stijgen, hetgeen betekent dat de afgegeven stroom kan
stijgen, zonder dat de klemspanning zakt. Daar een regelbuis vaak niet genoeg
is, worden er verscheidene parallel geschakeld.
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10. Fotocellen
a. Principe van de fotocel.
Fotocellen spelen tegenwoordig een zeer belangrijke rol, veel meer dan je zou
vermoeden. Zeker, je weet, dat fotocellen gebruikt worden bij de geluidsflim,
maar ook in bepaalde meetinstrumenten komen tegenwoordig fotocellen voor.
Er zijn verschillende soorten fotocellen. Twee daarvan zijn zeer belangrijk.
Je hebt in de eerste plaats fotocellen, die een kleine stroom leveren, zodra ze
met licht bestraald worden. Deze cellen hebben een of andere foto-electrische
stof; wij zullen die uitvoerig behandelen.
De tweede soort is de z.g. seleencel. Deze bestaat in principe uit een stukje
seleen. Dat is een element, dat de eigenschap heeft van weerstand te verande
ren, wanneer het met licht wordt bestraald. Deze laat dus meer of minder
stroom door, wanneer er meer of minder licht op valt. De eerstgenoemde fotoelectrische cellen wekken echter een e.m.k. over een weerstand op, wanneer ze
door licht getroffen worden. Deze foto-electrische cellen, kortweg fotocellen ge
noemd, worden het meest gebruikt.
Het principe van een fotocel is in fig. 94
voorgesteld.
Een glazen ballon is van binnen voorzien
van een laag foto-electrisch materiaal. Aan de
zijkant is ergens een kleine opening gelaten.
Daar is dus geen foto-electrisch materiaal
tegen het glas gestreken. Midden in de ballon
bevindt zich een draadje, dat in een ring ein
digt. Deze draad is de anode.
Foto-electrisch materiaal heeft de eigen
Fig. 94. Doorsnede door een foto
cel. De gehele binnenkant schap electronen te emitteren, zodra het door
van de ballon is van foto- licht wordt getroffen. (Wij hebben dat reeds
electrisch materiaal voor bij emissie gehad, en zagen, dat deze soort
zien, behalve de opening
voor het ontvangen van emissie heet: foto-electrische emissie). De
electronen, die vrijgemaakt worden, wanneer
het licht.
de binnenzijde van de ballon door licht word^
getroffen, komen in de luchtledige ballon, en omdat ze daar niet mogen blijven
is in het midden de anode aangebracht. Deze staat op een spanning van 90 a
150 V. De electronen komen dus op die anode terecht, en worden in de anodeleiding over een weerstand weggevoerd. Over die weerstand geeft dus de anodestroom een spanningsval, en die spanning is net als de anodestroom afhankelijk
van de sterkte van het licht, dat op de fotocel valt.
Dat licht komt door de opening aan de zijkant van de fotocel door het glas,
dat daar doorzichtig is in de ballon. Daar het aantal electronen, dat voor een
zekere lichtsterkte wordt vrijgemaakt, niet erg groot is, m.a.w. daar de fotocel
in het algemeen niet erg gevoelig is, heeft men getracht er uit te halen, wat er
uit te halen valt. Dat is b.v. de reden, dat de hele binnenzijde van de ballon
bestreken is met foto-electrisch materiaal, terwijl er alleen tegenover de opening
directe lichtstralen vallen. Hier wordt het licht evenwel een beetje teruggekaatst,
en het komt dan tegen andere delen van de binnenzijde van de ballon, zodat
daar ook nog wat electronen worden vrijgemaakt.
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De ongevoeligheid van de fotocel is ook de reden, waarom de anode slechts
uit een dun draadje bestaat. Daar de anodestroom toch zo klein is, zal dat
dunne draadje niet warm worden. Nu het evenwel zo klein is, laat het ook zo
veel mogelijk licht dat binnenkomt door, zodat practisch al het licht, dat binnen
in de ballon komt, op de fotogevoelige laag komt. Deze laag vormt dus de
kathode, en zij is ook via een geleider naar buiten uitgevoerd. De fotocel moet
je dan ook beschouwen als een spanningsbron, die alleen een e.m.k. geeft,
wanneer er licht op valt.
Van de foto-electrische materialen, die men kent, zijn er enkele, die bijzonder
geschikt zijn. Deze stoffen hebben nl. alle dezelfde gevoeligheid in het zichtbare
gebied. D.w.z. dat er stoffen zijn, die een maximumgevoeligheid hebben, maar
voor licht met een golflengte, die buiten het zichtbare gebied valt (infrarood of
ultra violet). Daar het de bedoeling is een fotocel met zichtbaar licht te gebrui
ken, zijn die stoffen niet zo geschikt, want met zichtbaar licht hebben ze een
gevoeligheid, die kleiner is dan de maximumgevoeligheid.
Voor televisie speelt de gevoeligheid van de foto-electrische stof een belang
rijke rol. Als je een fotocel hebt, die blauwe kleuren beter weergeeft dan rode,
zal de weergave niet natuurgetrouw zijn, ook niet als je de weergave slechts
met zwart-witbeelden maakt. Daarom heeft men gezocht naar een foto-electri
sche stof, die een gevoeligheidskromme heeft, die zoveel mogelijk de kromme
van het menselijk oog benadert. Want het menselijk oog is ook niet voor alle
kleuren even gevoelig. Vergelijkt men dan de gevoeligheidskrommen der ver
schillende foto-electrische stoffen met elkaar en met de kromme van het mense
lijk oog, dan komt men tot de conclusie, dat het element cesium het gunstigste
is; vandaar dat vele fotocellen een cesiumkathode hebben, waaraan verschil
lende stoffen zijn toegevoegd om de gevoeligheid nog een beetje te verhogen.
Er wordt nog onderscheid gemaakt tussen gasgevulde fotocellen en hoogvacuümfotocellen. De gewone fotocel, die dus een luchtledige ballon heeft (hoogvacuümfotocel), is zoals we boven zagen niet erg gevoelig. De anodestroom, die
je krijgt voor een zekere lichtsterkte is dus maar matig, en dan zal ook de
spanning, die we over de weerstand in de anodeleiding krijgen, klein zijn. Wil
len we die spanning gebruiken, dan moet hij eerst versterkt worden. Als we dat
met twee of meer versterkerbuizen moeten doen, wordt de versterker vrij duur.
Daarom zou het prettig zijn, als dat met één buis gedaan kon worden. Alleen
zal de spanning aan de ingang van de versterker, dus de afgegeven spanning
door de fotocel, groot genoeg moeten zijn.
Om nu de gevoeligheid van de fotocel te verhogen, dus om de stroom groter
te maken, heeft men in de ballon een hoeveelheid gas aangebracht. De electronen zullen nu met de gasmoleculen in botsing komen, waardoor uit die molecu
len electronen worden vrijgemaakt, en ten slotte krijgen we op de anode en in
de anodeleiding meer electronen dan wanneer er geen gas in de ballon was aan
gebracht. De gasgevulde fotocellen hebben dus het voordeel, dat ze gevoeliger
zijn. Ze worden daar gebruikt, waar men met de onderbreking van een licht
straal iets wil inschakelen. Zo bestaan er etalages, waarin het licht alleen aan
gaat, als er iemand voor gaat staan. Voor het geval, dat er dus niemand voor
staat, gaat de etalageverlichting uit, en bespaart men electriciteit. Niet alleen
voor electriciteitsbesparing doet men dat, want de kosten van de fotocelinstallatie zijn ook niet zo gering. Alleen trekt dat meer de aandacht, wanneer je
langs een etalage loopt, en je ziet die niet eens, omdat ze donker is, en plotseling
gaat het licht aan. En de aandacht trekken, dat is het doel van de etalage!
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Dergelijke fotocellen, die dienen om te schakelen, hebben meestal een ééntrapsversterker. In de anodeleiding van de versterkerbuis is dan een gevoelig
relais opgenomen, waardoor de schakeling tot stand komt. Met één trap verster
king zou je niet uitkomen, als je geen gasgevulde fotocel had.
Behalve het voordeel van grote gevoeligheid heeft de gasgevulde fotocel ook
een bezwaar, en dat is, dat zij ongeschikt is om zg. gemoduleerd licht in electrische trillingen om te zetten. Gemoduleerd licht is licht, dat doorlopend in
sterkte varieert. Bij de schakelfotocel was het alleen maar nodig onderscheid te
maken tussen licht of geen licht, dus vollicht of donker. Bij gemoduleerd licht
moet ook onderscheid worden gemaakt tussen sterker en zwakker licht. Gemo
duleerd licht komt voor bij de geluidsfilm en bij televisie. Voor gemoduleerd
licht is het gebruik van de minder gevoelige hoogvacuümfotocellen dus nood
zakelijk. Daar is het dan ook niet zo’n bezwaar als een iets duurdere versterker
moet worden gebruikt, want de rest van de installatie is ook geweldig duur.
Toch is er een bezwaar verbonden aan de te kleine afgegeven spanning van
de hoogvacuümfotocel, juist bij de omzetting van gemoduleerd licht in electrische trillingen. Bij de geluidsfilm vertegenwoordigt het gemoduleerde licht de
muziek van de geluidsfilm, dus geluid. Bij televisie vertegenwoordigt het gemo
duleerde licht een deel van het over te brengen beeld. In beide gevallen kan
ruis een storende invloed hebben. Ruis door het geluid heen is niet zo prettig,
terwijl ruis in televisie het beeld vervormt. Feitelijk is de term ruis in televisie
niet juist. Immers ruis betekent een zeker geluid. Maar toch spreekt men in de
televisie van ruis door een beeldsignaal, wanneer de storing dezelfde oorzaak
heeft als ruis bij het geluid.
Een versterkerbuis ruist, en deze ruis zal versterkt worden door de volgende
versterkertrap, enz. Nu is ruis helemaal niet erg, als je maar zorgt, dat het ge
luid (het signaal) maar veel harder is. Dan hoort het oor toch niets van de ruis.
M.a.w. de sterkte van het geluid, of de sterkte van de ruis op zichzelf is niet
belangrijk, maar de verhouding van geluid tot ruis. Men noemt die verhou
ding de signaal-ruis-verhouding (signal to hoise ratio). Stel, dat de eerste
versterkerbuis van de versterker een ruisspanning opwekt van 10 /tV, en de
spanning aan het rooster van die buis bedraagt 10 mV, dan zal de verhouding
1:1000 bedragen, en we hebben geen last van de ruis.
Jammer genoeg geeft een
fotocel geen millivolts af,
maar microvolts. Stel nu,
dat de afgegeven spanning
aan het rooster van de versterkerbuis maar 10 yuV be
draagt, dan is de verhou
ding van signaal tot ruis
1 :1, en dat is niet zo mooi
meer. Daarom heeft men
gezocht naar middelen, om
een versterking te krijgen,
zonder gebruik te maken
Fig. 95. Principe van de secundaire emissievermenigvuldiger. Bij elke sec. emissiekathode
van electronenbuizen, en
heeft in dit geval verdubbeling van het aan
men heeft dat gevonden in
tal electronen plaats, maar de vermenig
de vorm van secundairevuldigingsfactor kan in werkelijkheid groter
emissieversterking.
worden gemaakt.
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De secundaire-emissieversterker is meestal samen met de eigenlijke fotocel in
één ballon gebouwd. Je hebt ze met 3 tot 20 trappen versterking. De werking is
in principe als volgt. Als in fig. 95 k de kathode voorstelt, dan is dat dus de
kathode van de fotocel, waar vandaan de electronen bij bestraling met licht
komen. Deze electronen worden nu niet naar de anode gestuurd, maar naar een
andere electrode. Deze is van een materiaal gemaakt, dat secundaire emissie
geeft, en wel zoveel mogelijk. Nemen we voor het gemak aan, dat voor elk pri
mair electron 2 secundaire electronen vrijkomen. Deze worden dan gestuurd
naar een volgende secundaire-emissie-electrode, die er 4 van maakt, of 22. Deze
4 geven op een volgende electrode 2 maal 4 = 23. Je begrijpt, dat je na 10 trap
pen b.v. een versterking van het aantal electronen, dus van de electronenstroom
van 210 krijgt. Als je nu nog zorgt, dat voor elk primair electron er niet 2 maar
b.v. 6 vrijgemaakt worden, hetgeen mogelijk is, dan krijg je met 3 trappen niet
23, maar 63 maal zoveel electronen. Deze soort versterking heeft het voordeel
minder ruis te geven. (Er ontstaat dus wel enige ruis).
b. Toepassingen van de fotocellen.
De grootste toepassing van de fotocel is de geluidsfilm techniek. Fotocellen
voor televisie worden haast niet meer gebruikt voor het omzetten van beelden
in electrische trillingen, hoewel de bestaande camerabuizen toch werken volgens
het principe van de foto-electrische emissie.
Behalve bovengenoemde twee toepassingen van fotocellen voor het omzetten
van gemoduleerd licht worden fotocellen gebruikt voor het schakelen in verschil
lende soorten ketens. We zagen hierboven al, dat voor het inschakelen van
gloeilampen (etalageverlichting) fotocellen kunnen worden gebruikt, terwijl we
ook al gezien hebben, dat je ze kunt gebruiken voor b.v. garagedeuren (inscha
kelen van een motor). Fotocellen worden b.v. ook wel eens gebruikt voor het
inschakelen van roltrappen. Deze hoeven dan niet te lopen, zonder dat er iemand
op staat. Nu zou je dat zo kunnen doen, dat beneden op de fotocel een licht
straal valt. Bijvoorbeeld zou aan de linkerkant een lampje kunnen zijn gemon
teerd, terwijl aan de rechterkant een fotocel was aangebracht. Passeert iemand
de lichtstraal, dan onderbreekt hij hem, en gaat de trap draaien. Is hij boven
gekomen, dan onderbreekt hij een tweede lichtstraal, en met een tweede fotocel
wordt de trap weer tot stilstand gebracht. Dat lijkt goed, maar als er inmiddels
een tweede persoon op de trap is gaan staan, en de eerste verlaat hem boven,
gaat de trap stilstaan. Daarom wordt alleen beneden een fotocel met lichtstraal
aangebracht. Wordt deze onderbroken, dan blijft de trap b.v. 20 seconden
draaien. De trap stopt dus pas 20 seconden na de laatste onderbreking van de
lichtstraal.
We zagen boven, dat de gevoeligheid van een foto-electrisch materiaal niet
alleen in het zichtbare gebied ligt, en dat voor sommige materialen het maximum
van de gevoeligheid zelfs in het onzichtbare gebied ligt. Daar wordt wel eens
gebruik van gemaakt om een beveiliging aan te brengen tegen diefstal. Inbre
kers, die nergens van weten, trachten een ruimte binnen te komen (bankgebouw
b.v.) en onderbreken zonder het te merken een onzichtbare (b.v. infrarode) licht
straal. De fotocel laat een relais aanslaan (via een versterker) en een alarmsignaal
begint te loeien. Nog vele toepassingen van de fotocel zijn mogelijk, en als je er
eens een tegenkomt, zul je haar beter begrijpen, nu je weet, wat je met een
fotocel kunt beginnen.
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II. Geluidsfilm
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Hoewel geluidsfilm niets te maken heeft met radiotechniek, en slechts een
klein beetje met de electronica, doordat er geluidsversterkers bij te pas komen,
zullen we hier iets vertellen over de geluidsfilm, daar de meeste radio-enthousiasten er een grote belangstelling voor hebben.
Je zult wel weten, dat de film in het algemeen mogelijk is door de traagheid
van ons oog. De film bestaat uit een groot aantal opnamen, die achtereenvolgens
geprojecteerd worden op het scherm van een bioscoop. Daar deze opnamen
momentopnamen zijn van kort op elkaar volgende ogenblikken, en daar je oog
traag is, zal er schijnbaar beweging ontstaan.
Om nu de schijn van vloeiende bewegingen te krijgen is een minimum beeld
frequentie van 16 b/sec noodzakelijk. Men heeft voor de normaalfilm 24 b/sec
genomen, zijnde 2/s van de netfrequentie in Amerika (die is 60 Hz). De afme
tingen van de beelden lopen nogal uiteen. Niettemin is natuurlijk de afstand
tussen twee beelden steeds gelijk, omdat alle films op alle projectoren moeten
passen. De beeldsteek, dat is de afstand die je hebt tussen twee beelden, be
draagt 19 mm. Per beeld heb je 4 perforaties (gaten in de film links en rechts
van de beelden, om de film met tandwielen verder te trekken). De film heeft
een totale breedte van 35 mm, waarin ondergebracht moeten worden de breedte
van perforaties links en rechts, de breedte van de beelden en de breedte van de
geluidsstrook.
24 beelden per seconde geeft je wel een idee van vloeiende bewegingen, maar
er ontstaat toch een hinderlijk flikkeren. Dat komt, omdat de flikkerfrequentie
van 24 f/sec te klein is. Het zou natuurlijk heel eenvoudig zijn de beeldfrequen
tie te verhogen, maar vanzelfsprekend werd dan de film langer, en zou er meer
filmmateriaal moeten worden betaald. Om dat te vermijden heeft men een
kunstgreep toegepast. Er zijn inderdaad 24 beelden/seconde, maar elk beeld
wordt 2 maal geprojecteerd. Daardoor krijgt je oog 48 lichtindrukken per secon
de, hetgeen de flikkerfrequentie op 48 f/sec brengt, terwijl het totale aantal
beelden per seconde 24 blijft, en de film dus niet langer behoeft te zijn. Dat
flikkeren tussen haakjes was vroeger niet zo erg, toen de helderheid van het
beeld op het doek niet zo hoog was. Naarmate je de helderheid verhoogt, krijg
je meer last van flikkeren. Zelfs bij 48 f/sec zie je het flikkeren, als je een normaalprojector laat draaien, zonder dat er film in zit. Dat is evenwel bij vele
projectoren met opzet onmogelijk gemaakt. Beweegt de film zich bij het beeldvenster dus schoksgewijze met 24 schokken per seconde, bij de zg. toonkop, dat
is het samenstel van gloeilampje en fotocel, waarmede de geluidsstrook wordt
afgetast, moet de beweging zonder schokken verlopen, daar anders het geluid
niet zuiver zal worden weergegeven. Daartoe zijn o.a. vliegwielen, althans één
ter plaatse van de toonkop aangebracht, die moeten zorgen, dat de film zo
gelijkmatig mogelijk langs de toonkop schuift.
Er bestaan verschillende methoden om geluid vast te leggen op een filmband.
Men verdeelt de registratiemethoden in twee soorten:
a. de transversale opname.
b. de intensiteitsopname.
Bij de transversale ziet de geluidsstrook er uit als in fig. 96. Wanneer nu de
filmstrook voor de toonkop schuift, zal het licht van de gloeilamp via een zeer
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smalle spleet op de film vallen. Deze laat op een ogenblik dan evenveel licht
door als het geluidsspoor op die plek breed is. Wordt nu bij een bepaalde snel
heid van de film de geluidsstrook 400
maal smaller en breder, dan zal het
door de film vallende licht ook 400 maal
per seconde sterker en zwakker worden.
Dit licht komt op de achter de filmband
geplaatste fotocel, en deze ontvangt dus
per seconde 400 maal meer en minder
licht, hetgeen tot gevolg heeft, dat de
Fig. 96. Geluidsstrook van een film.
Dit systeem heet transversaal systeem.
anodestroom van de fotocel 400 maal
per seconde sterker en zwakker wordt.
De 400 Hz wisselspanning, die aan de anodeweerstand ontstaat, kan dan met een
fotocelversterker worden versterkt en aan de luidsprekers worden doorgegeven.
We horen dan dus een 400 Hz toon. Op dezelfde manier kan een heel concert
worden vastgelegd in de vorm van een geluidsspoor met variabel oppervlak
(variabele area).
Bij de intensiteitsopname bestaat het geluidsspoor uit streepjes loodrecht op
de bewegingsrichting van de film (fig. 97).
Wanneer de streepjes dichter bij elkaar ge
plaatst zijn, zal minder licht doorgelaten wor
den, terwijl meer licht wordt doorgelaten,
wanneer de streepjes verder uit elkaar liggen.
Fig. 97. Schematische voorstel
Voor het transversale systeem bestaan nog
ling van het intensiteitssysteem.
twee
zeer verschillende opnamemethoden. De
Waar de streepjes dichter bij
eerste is een optische, d.w.z. dat alleen van
elkaar staan, kan minder licht
door de film vallen.
lichtapparatuur wordt gebruik gemaakt. Een
spiegeltje is aan een snaar bevestigd. Deze
snaar kan draaien onder invloed van een electrische stroom. De draai-richting
hangt af van de richting van de stroom, en wanneer deze een wisselstroom is,
zal de snaar en ook het spiegeltje heen weer draaien. Natuurlijk gaat dat met
een frequentie, die gelijk is aan de frequentie van de wisselstroom. Nu werpt
een lampje continu licht op het spiegeltje, maar de breedte van de teruggekaat
ste lichtband op de film hangt af van de stand van het spiegeltje. Maakt
het spiegeltje een heen en weer gaande beweging, dan zal de breedte van
de lichtband, die teruggekaatst wordt, variëren en wel met de frequentie
van de wisselstroom, d.w.z. de frequentie van de toon, die op dat ogenblik
voor de microfoon wordt geproduceerd. Tegelijkertijd schuift de film met
constante snelheid door het opname-apparaat, en een opname als die van fig. 96
zal ontstaan.
Een geheel andere methode is de Philips-Miller-methode, die mechanisch is.
Er wordt nl. met behulp van een beiteltje een groef in het filmmateriaal gesne
den. Het filmmateriaal hiervoor is van celluloid, dus doorzichtig. Een heel dunne
laag zwart is op het doorzichtige celluloid aangebracht. Druk je nu het beiteltje
in de film, dan zal een band ontstaan, doordat een hoeveelheid van de zwarting
wordt weggesneden. En wel hangt de breedte van de band af van hoever de
beitel in het filmmateriaal is ingedrukt. De beitel kan nu dieper of minder diep
in het materiaal worden gestoken, hetgeen bepaald wordt door een electromagneet, dus door de stroomsterkte. Varieert deze stroomsterkte weer, d.w.z. hebben
we b.v. te doen met een wisselstroom, dan gaat de beitel heen en weer, en ook
'7'. •’
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de breedte van de weggesneden band varieert steeds met de frequentie van de
wisselstroom.
De opname van beeld en geluid in de studio geschiedt steeds apart. Dat wil
zeggen, dat het geluid wel tegelijkertijd met het beeld wordt opgenomen, maar
door twee afzonderlijke opneemtoestellen. Het opnametoestel voor het beeld is
natuurlijk de camera. Deze camera is in haar moderne uitvoering een vrij zwaar
ding, zodat het vanzelf spreekt, dat daarin niet nog eens een opname-apparaat
voor geluid wordt ingebouwd, met alle bijbehorende versterkers enz. Bovendien
is de ontwikkeltijd van het beeldnegatief en het geluidnegatief heel verschil
lend. Daar men tracht zowel het beeld als het geluid zo goed mogelijk vast te
leggen, terwijl de kwaliteit van beide opnamen erg afhangt van de ontwikkel
tijd (tijd der verschillende baden), neemt men beide opnamen geheel apart.
Is er dus een tijd lang gewerkt in een studio, dan heeft de geluidsafdeling
een stel strookjes geluid negatief en de beeldafdeling heeft een stel negatieve
beeldstroken. Dat worden er honderden, die natuurlijk alle nauwkeurig genum
merd zijn, anders vind je nooit meer bij welk beeld een bepaald geluid hoort
Bij het maken van de uiteindelijke positieffilm laat men door een afdrukmachine
(een zg. printer) drie bandjes lopen. Het eerste bandje is het negatieve geluid.
Het tweede is het negatieve beeldstrookje, en het derde is een nog niet belichte
filmband. Daar de printer zo gebouwd is, dat beeld en geluid de juiste plaats
t.o.v. elkaar innemen, zal een positiefband ontstaan, die zowel beeld als geluid
bevat. In de projector is het niet wenselijk, dat de toonkop, de inrichting dus,
die het geluid in een electrische spanning omzet, op dezelfde plaats gebouwd
wordt als het beeldvenster met de daarbij behorende lenzenstelsels. Daarom
bevindt zich op een filmband het geluid, dat bij een bepaald beeld hoort niet
naast dat beeld, maar een eind daarvoor. Daar er een afspraak moet zijn, is
vastgesteld, dat het geluid zich op 20 beelden afstand van het bijbehorende
beeld moet bevinden.
In de studio worden beeld en geluid dus op afzonderlijke stroken geplaatst.
Het zal dus nodig zijn te zorgen, dat het geluid op de juiste plaats komt te lig
gen t.o.v. het bijbehorende beeld (20 beelden afstand dus). Men noemt dat
zorgen voor de synchronisatie.
Vóór elke opname wordt gesynchroniseerd. Vroeger gebeurde dat met de zg.
klap, een instrument bestaande uit twee houten latten. Op een van de latten
was dan een zwart bordje bevestigd, waarop men het nummer van de geluids
opname, het nummer van de beeldopname en het nummer van de scène op
schreef. Een helper ging nu voor de camera staan, zodra deze draaide, en liet
beide latten tegen elkaar klappen. Op het beeldstrookje zag men later de
diverse nummers, want het hele zwarte bordje was zichtbaar. Verder zag men
op de beeldstrook duidelijk het beeldje, waarbij de twee latten tegen elkaar
waren aangekomen. Op de geluidsstrook zag men een zwarte streep, die ver
oorzaakt was door de klap voor de microfoon. Microfoons zijn zeer gevoelig
voor geluiden, die door een klap of tik worden veroorzaakt.
Daar de snelheid van beide strookjes dezelfde is, kan men de zwarte streep
op de geluidsstrook 20 beelden verder plaatsen bij het afdrukken dan het bij
behorende beeld. Tegenwoordig gebruikt men in de studio’s verbeterde uitvoe
ringen van de klap, die evenwel op hetzelfde neerkomen.
Eenmaal gesynchroniseerd is de rest van de hele opname ook gesynchro
niseerd.
Wanneer een scène opgenomen wordt, werken er tientallen mensen mee,
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soms wel 70 of meer. Het duurt wel even voordat alles in orde is, en zolang
laat men dan de kostbare verlichting uit
Is alles klaar, dan vraagt de regisseur om licht, en als dan alles oké is, wordt
de camera in werking gesteld, want die laat men natuurlijk helemaal niet voor
niets draaien. Film is duur, en alles moet ontwikkeld worden, ook al staat er
niets op. Zodra dus de camera draait is alles klaar, en wordt er gezegd ‘camera
loopt’, d.w.z. van dat ogenblik af mag er niets meer gezegd worden en moet
de scène beginnen (nadat met de klap is gesynchroniseerd). Je kunt je misschien
voorstellen, dat het soms een uur of langer duurt, voordat alle mensen klaar
zijn, voor het ‘draaien’ van een scène van 10 of 20 seconden. Een scène,
waarbij het beeld 20 seconden niet verandert, is al zeer lang. Duurt een dialoog
(gesproken woord tussen twee of meer personen) aanmerkelijk langer, dan neemt
men dat ook op, maar daarna neemt men de zaak nog eens van een andere
hoek, of men neemt een opname dichterbij een bepaalde persoon (close up).
Een beeld, dat nl. niet doorlopend verandert, gaat ontzettend vervelen.
Een film begint bij het idee. Er moet een idee zijn voor een verhaal, dat de
speelfilm gaat vertellen. Hoe kom je aan die ideeën wil je natuurlijk weten.
Welnu een grote maatschappij in Hollywood ontvangt er dagelijks 2000, en...
stuurt ze ongelezen terug. Er was een tijd, dat men de verhalen door ging lezen.
De meeste blijken echter volkomen ongeschikt te zijn voor de film, en nu kost
het meer om een staf van mensen te hebben, die de verhalen doorlezen dan de
kans te lopen een goed idee ongelezen terug te sturen.
Behalve het idee is ook een verhaal nodig. M.a.w. als iemand het idee ge
vonden heeft, moet hij er nog een verhaal van maken en schrijven, een soort
boek dus. Met dat boek kun je geen film opnemen. Het verhaal moet eerst
omgezet worden in een zg. draaiboek. Dat is een boek, waarin precies staat
wat er gebeuren moet. Dus in de eerste kolom staat wat de personen moeten
zeggen. In de tweede kolom staat, wat eventueel de camera doet, welke bijge
luiden moeten worden gemaakt. Boven aan de scènes staat aangegeven hoe het
décor er uit moet zien.
Is het draaiboek klaar, dan moet men aan het werk gaan voor het klaarmaken
van costuums, en andere attributen. De filmmaatschappijen hebben hele pak
huizen van die dingen. Ten slotte wordt begonnen met de bouw van een décor,
en natuurlijk worden alle scènes van de film, die met dat décor moeten worden
opgenomen achter elkaar opgenomen. Is men klaar, dan kan men de zaak weer
afbreken en plaats maken voor een ander décor. Het décor wordt slechts op
gebouwd voorzover het door de camera wordt gezien. Het resultaat is, dat een
studio als eerste indruk geweldig rommelig aandoet. Allerlei décors door elkaar,
soms van verschillende films!
Het draaiboek wordt in verscheidene exemplaren gemaakt, omdat behalve de
regisseur, de acteurs en de cameraman ook de geluidtechnicus en de man in de
geluidenkamer er een moeten hebben. In de geluidenkamer maakt men allerlei
bijgeluiden, zoals het loeien van de wind met behulp van een stuk laken, dat
over een houten rol getrokken wordt. Als geluidsbron neemt men soms hoogst
eigenaardige instrumenten. Zie je b.v. op een film een schrijfmachine aan de
gang, dan kun je er zeker van zijn, dat het geluid niet dat is van de schrijf
machine, die je ziet. De microfoon, die erg gevoelig is voor tikken, zou het
geluid in geheel verkeerde verhoudingen weergeven. Men slaat met een paar
limonaderietjes op elkaar, en dan krijg je het juiste geluid. Voorzichtig moet
men zijn, wanneer in een scène een kopje thee op een schoteltje moet worden
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geplaatst. Als je geen voorzorgen neemt, zal het zeker een slag als een kanon
schot geven! Als een trein voorbij komt, dan moet het geluid worden gemaakt
door een... rolschaats aan een touwtje in de studio langs de microfoon te trek
ken. Toch beschikt een studio wel over echte geluiden, zij het dan opgenomen
op gramofoonplaten, zoals het gebrul van een leeuw. Duizende platen met
allerlei geluiden zijn in de discotheek aanwezig.
Buitenopnamen worden later nagesynchroniseerd. In de buitenlucht maakt
men geen geluidsopnamen. Alleen het beeld wordt dan gedraaid, terwijl de
acteurs later het gesproken woord er bij maken, terwijl de film afgedraaid wordt
Het zou niet prettig zijn, wanneer b.v. twee mensen in een auto zitten, die rijdt,
en zij een heel gesprek moeten voeren. Daarom gebruikt men in dat geval de
z.g. achtergrondprojectie. Het achterruitje van de auto is in werkelijkheid een
projectiescherm. De auto rijdt helemaal niet, zodat de camera ook stil staat. Op
het scherm projecteert men nu van achteren een film, die eerst (zonder geluid
natuurlijk) van uit een auto is opgenomen. Daar het achtergrondprojectiescherm
groot kan zijn, kan de auto ook in zijn geheel voor het scherm worden geplaatst
Dat gebeurt b.v., wanneer het een open auto moet zijn.
Je begrijpt, dat wanneer een scène in een treincoupé draait, de coupé in wer
kelijkheid midden in de studio staat, en op het (matglazen) raam een voorbij
snellend landschap wordt geprojecteerd. Bij die achtergrondprojectie is het zaak
te zorgen, dat achtergrondprojector en camera gesynchroniseerd zijn. Anders
zou het wel eens kunnen gebeuren, dat de projector telkens zwart geeft, dus
een beeld aan het verschuiven is, terwijl de camera juist de lens opent! Afgezien
daarvan zouden zeer kleine snelheidsverschillen tussen projector en camera
direct in het oog vallen.
De microfoon is nooit zichtbaar in een film. Men gebruikt vaak bandmicrofoons, die aan een z.g. ‘boom’ (spreek uit boem) zijn opgehangen. Deze ‘boom’
bestaat uit een hoog statief, waarover horizontaal een stang is geplaatst. Aan
het lange uiteinde van deze stang is de microfoon opgehangen, terwijl aan het
korte uiteinde een gewicht hangt om evenwicht te maken. Men zorgt, dat de
microfoon boven het beeld hangt, d.w.z. zo hoog, dat de camera hem niet ziet
De camera mag trouwens zoveel niet zien, b.v. niet de randen van het décor.
Dat alles moet snel gecontroleerd worden, alvorens men de décors afbreekt.
Is de geluidsfilm, zoals wij die op het ogenblik kennen, volmaakt? Dat is
allerminst het geval, en vele technische verbeteringen staan nog voor de deur.
Een daarvan zullen wij nader bekijken. Het betreft de stereofonie.
Het is altijd nog een bezwaar, dat het geluid, dat van een heel orkest af
komstig is, uit één punt komt, nl. de luidspreker. Dat is bij de radio-omroep
natuurlijk ook een bezwaar. Stel, dat je voor het orkest een hele rij microfoons
plaatst, terwijl je iedere microfoon via een versterker met een luidspreker ver
bindt. Dan zal het geluid, dat links op het toneel wordt gemaakt door de linkermicrofoon, sterker worden ontvangen en dus ook door de linkerluidspreker
sterker worden doorgegeven. Zo gaat dat met alle luidsprekers, en aan de weergavezijde zal men de richting kunnen bepalen, waar de verschillende geluiden
vandaan komen. Nu is een groot aantal kanalen vrij kostbaar (1 kanaal = 1
microfoon tot en met de bijbehorende luidspreker). Het is echter om een idee
van richting te krijgen nu niet nodig meer dan twee kanalen te gebruiken, die
men dan zover mogelijk uit elkaar plaatst. De eerste microfoon komt dus zover
mogelijk links op het toneel, terwijl de tweede microfoon helemaal rechts wordt
geplaatst. Toch is een twee-kanalensysteem nog vrij kostbaar, want voor de
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radio-omroep zouden b.v. twee zenders en twee ontvangers nodig zijn. Wel
probeert men bij de radio-omroep beide zijbanden voor de twee kanalen te
gebruiken, maar dat schijnt nog vrij lastig te gaan. Bij de geluidsfilm doet
zich nu de omstandigheid voor, dat men met betrekkelijk lage kosten in staat
zou kunnen zijn stereofonie met twee kanalen toe te passen. In dat geval
zou men nl. de ene geluidsband moeten uitbreiden tot 2. Die twee geluidsstroken zouden zelfs niet meer ruimte op de filmband behoeven in te nemen
dan het ene spoor op het ogenblik doet. Natuurlijk zou men in de studio
twee geluidskanalen moeten hebben, terwijl een bioscoop zou moeten beschik
ken over een projector met dubbele toonkop, twee versterkerkanalen en een
dubbel stel luidsprekers achter het doek. Het kan worden berekend, dat de kos
ten, die daaraan verbonden zijn, niet zo zwaar zouden wegen. Daarbij komt,
dat een systeem voor stereofonie zo kan worden gemaakt, dat een bioscoop, die
over een enkelvoudige geluidsweergave-installatie beschikt, normaal de stereofoniefilms zou kunnen afdraaien, terwijl de gewone enkelvoudig opgenomen
films ook op een stereofonie-installatie zonder bezwaar zouden kunnen worden
gedraaid. Dat laatste is reeds het geval in de bioscopen die voor cinemascope
zijn ingericht. Bij de cinemascope wordt reeds stereofonie toegepast. Bovendien
is het mogelijk door meer dan twee geluidssporen te gebruiken het stereofonisch
effect te versterken. Hierbij dienen een paar geluidssporen voor het moduleren
van geluid, dat alleen aan luidsprekers wordt toegevoerd, die in de zaal langs
de zijwanden zijn opgesteld. Wat het geluid betreft bevindt de cinemascope
zich nog steeds in het experimentele stadium. Er wordt nog in Amerika in ver
scheidene zalen geëxperimenteerd, waarbij natuurlijk de luidspreker-opstelling
in de zaal van grote invloed is. Ongetwijfeld is een der moeilijkheden nog het
systeem zo uit te voeren, dat de geluidsindruk voor alle toeschouwers in de zaal
dezelfde is, onafhankelijk van waar zij in de zaal gezeten zijn.
Zoals we reeds eerder hebben gezien, worden de verschillende geluidssterkten
bij de opname van geluid gecomprimeerd (compressie). Dat gebeurt ook bij de
film, want ook bij de film zal vervorming ontstaan, wanneer te diep gemodu
leerd wordt, dus wanneer de uitwijkingen van de lichtband te groot zijn, terwijl
men ook gebonden is aan een minimum geluidssterkte, want ook een film ruist.
Weliswaar zijn er geen wrijvende onderdelen, zoals bij de gramofoon (naald en
plaat), maar toch kan een film ruisen. Dat ontstaat doordat o.a. op het geluids
spoor stofdeeltjes komen, die bij het passeren van de toonkop allerlei frequenties
opwekken. Ten einde de dynamiek te verbeteren, kan men in de bioscoop een
expansie-schakeling toepassen voor de geluidsversterker. Effectiever werkt ech
ter een systeem, waarbij de versterking van de geluidsversterker wordt geregeld
door een signaal, dat op de film zelf is vastgelegd. Daartoe zou men weer een
nieuw spoor moeten opnemen, waarbij op dat spoor de tekens staan, die de
versterker kunnen sturen, nadat de tekens met behulp van een fotocel zijn afge
tast. Er zijn plannen gemaakt, om de breedte van de film te verhogen en te
brengen op 55 mm in plaats van 35 mm. Maar je begrijpt, dat een dergelijke
verandering moeilijk is, want op dat ogenblik zit je met de overgangstijd. Het is
nu eenmaal niet mogelijk een 35 mm film te projecteren met een 55 mm projec
tor en omgekeerd. Het is daarom zeer de vraag of men zal komen tot verande
ring van de hoofdmaten van de normaalfilm.
Een bijzonder onderwerp is bij de geluidsfilm nog de ruisbestrijding. Daar
het stofdeeltjes zijn, die ruis geven, en de ruis het ergste is, zodra een stuk film
komt, waarbij geen geluid hoort, heeft men daar het volgende op bedacht. Zo173

dra het geluid wegvalt, wordt het spoor zeer smal. Dat gaat automatisch onge
veer op een manier, zoals automatische compressie of expansie verkregen wordt,
d.w.z. het geluid zelf, dat opgenomen moet worden, bepaalt de breedte van het
spoor. Valt het geluid helemaal weg, dan zal het spoor ook practisch verdwij
nen. Komt het geluid weer opzetten, dan wordt automatisch de breedte van het
spoor vergroot, om de trillingen vast te kunnen leggen. Er bestaan verschillende
ruisbestrijdingsmethoden, die alle vrij ingewikkeld werken.
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12, Televisie

i

1

a. Principes.
Televisie is het langs electrische weg overbrengen van bewegende of stil
staande beelden. Niet altijd is het overbrengen van een beeld televisie. Wanneer
b.v. een foto telegrafisch wordt overgebracht, zoals dat soms gebeurt met foto's,
die in de kranten worden geplaatst, dan kan men dat geen televisie noemen.
Het zou nl. met een dergelijk systeem niet mogelijk zijn aan de ontvangzijde
beelden te zien, die bewegen. Ook zou het onmogelijk zijn een foto, die aan de
zendzijde wordt geplaatst, direct aan de ontvangzijde te zien. Het duurt bij
beeldtelegrafie een zekere tijd, voordat de gehele foto is overgebracht. Bij tele
visie is die tijd practisch nul, en dat is juist het kenmerk van televisie. Hierdoor
wordt het dus mogelijk bewegende delen te zien, omdat de tijd, die nodig is
voor het overbrengen van één beeld, zo klein kan worden gemaakt, dat per
seconde verscheidene beelden kunnen worden uitgezonden. Evenals bij de film
zijn die beelden momentopnamen van kort achter elkaar volgende tijdstippen,
zodat een schijnbaar bewegend beeld ont
staat.
Die kleine tijd nu, die beschikbaar wordt
gesteld voor het overbrengen van een beeld
bij televisie is de oorzaak van alle moeilijk
heden van deze techniek. Dat zullen we
daarom eens nader bekijken. Een beeld kan
langs electrische weg (dat kan langs een ka
bel of langs een draadloos kanaal) niet in
Fig. 98. Over te brengen beeld
eens worden overgeseind. Dat komt doordat
(zwarte balk op witte achter
men datgene, wat men wil uitzenden omzet
grond).
in een electrische stroom, en deze stroom op
een bepaald ogenblik maar één waarde kan hebben. Wel kan men de stroomsterkte zeer snel in waarde laten veranderen, maar daarvoor is tijd nodig, hoe
klein die ook is. Zou men nu een beeld willen overbrengen, dat bestond uit een
geheel wit vlak, dan zou men dat beeld wèl ineens kunnen uitzenden. Ook als
het geheel zwart was. Maar heeft men een beeld, dat gedeeltelijk donker en
gedeeltelijk licht is, dan gaat dat al niet meer. Zo zal het beeld van fig. 98, dat
bestaat uit een witte achtergrond en een donkere balk middenin, niet ineens
kunnen worden uitgezonden, omdat we dan een stroom zouden krijgen, die een
waarde heeft gelijk aan het gemiddelde van de waarden voor wit en zwart. Aan
de ontvangzijde zouden we een egaal verlicht vlak krijgen, dat ongeveer grijs
zou zijn, maar van de balk zou niets te zien zijn. Natuurlijk kunnen foto s, die
voor verschillende punten verschillende helderheid hebben, dan ook niet ineens
worden overgebracht.
Men gaat daarom als volgt te werk. Men seint de verschillende punten van
het beeld achter elkaar over; ieder punt heeft dus een zekere helderheid. Dat
op die manier een foto aan de ontvangzijde kan ontstaan, kun je begrijpen, door
een gedrukte foto eens nader te bekijken. De foto's die in de krant staan, zijn
uit punten opgebouwd, en daar is het zeer duidelijk te zien. Maar ook de ge
drukte foto's waar het niet zo gauw is te zien, bestaan uit punten. Neem maar
eens een foto, die op kunstdrukpapier is afgedrukt. Op het eerste gezicht is niet
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te zien, dat ze uit punten bestaat, maar met een behoorlijke loupe zullen de af
zonderlijke punten ontdekt worden.
Waarom is het bij de krantenfoto wèl te zien, maar bij de kunstdrukfoto veel
moeilijker? Dat komt alleen, doordat er per vierkante cm bij de laatste meer
punten zijn. Het beeld is dus in een groter aantal beeldpunten verdeeld dan bij
de krantenfoto. Het oog kan bij een verdeling in veel beeldpunten deze punten
niet meer afzonderlijk onderscheiden. We zeggen nu, dat van de kunstdrukfoto’s
het raster veel fijner is, en we kunnen spreken van fijnrasterfoto’s een grofrasterfoto’s.
Precies dezelfde omstandigheden doen zich voor bij de televisie. Men verdeelt
het uit te zenden beeld in veel of weinig punten, maar krijgt een betere beeld
kwaliteit, als men veel punten neemt. Laten we dus een practisch geval nemen,
dat een beeld verdeeld is in ongeveer 200.000 beeldpunten, dan kunnen we be
rekenen hoeveel tijd we hebben, om één beeldpunt over te seinen. Daartoe
moeten we eerst weten, hoeveel tijd beschikbaar is voor het overseinen van een
compleet beeld. Om dat te weten, moeten we maar even aan de film denken.
Voor een schijnbaar bewegend beeld zijn ten minste 16 beelden per seconde
nodig. We beginnen dus met aan te nemen, dat er bij het televisiesysteem op
zijn minst 16 beelden per seconde zullen moeten worden overgeseind. Maar we
zullen al gauw zien, dat de keuze van het aantal beelden per seconde niet zo
maar willekeurig mag zijn. Deze beeldfrequentie moet een zekere verhouding
hebben tot de netfrequentie.
De net-frequentie in de meeste landen van Europa is 50 Hz, zodat als beeld
frequenties alleen in aanmerking komen: 1, Vs, Vs, XU maal de netfrequentie.
Dat is dus 50, 25, 16,6 of 12Vs beelden per seconde. 121/s is te laag, omdat dan
geen indruk wordt gekregen van vloeiende bewegingen, en 16,6 is ook aan de
lage kant, terwijl het niet zo’n mooi getal is. In de televisie moet men nogal
nauwkeurig te werk gaan en mag men in plaats van 16,6 b.v. niet zo maar 16
nemen of 17. De enige bruikbare beeldfrequentie in Europa is dus 25 beelden
per seconde.
Hieruit volgt direct, dat voor het overbrengen van één beeld een tijd beschik
baar is van 1/25 seconde. Elk beeld heeft in ons voorbeeld 200.000 beeldpunten,
zodat de tijd voor het overbrengen van één beeldpunt gelijk is aan 1/25 maal
1/200.000 = 1/5.000.000 sec. Dat is dus niet veel. We zullen nu zien wat het
gevolg is van deze zeer kleine tijd.
Als alle beeldpunten b.v. wit waren, dan zou de stroom, die we krijgen bij
het overbrengen van de beeldpunten, overeenkomen met wit en dus niet veran
deren. We zouden dus een gelijkstroom krijgen. Het ergste wat nu kan voor
komen is, dat de beeldpunten afwisselend wit en zwart zijn, zodat de stroom
bij het overbrengen van de beeldpunten afwisselend maximum en minimum zou
worden. In fig. 99 is de eerste rij beeldpunten vergroot getekend. Bij het over
brengen van de punten ontstaat een stroomgrafiek, die beneden in de figuur is
getekend. Dat is een wisselstroom, al is de vorm anders dan je gewend bent.
Het is een blokvormige wisselstroom. Daaruit is te zien, dat in het uiterste ge
val dat de beeldpunten dus afwisselend zwart en wit zijn, bij het overseinen een
wisselstroom zal ontstaan, terwijl voor elke twee beeldpunten één periode wordt
verkregen. We weten het aantal beeldpunten, dat per seconde wordt overge
seind, dat is 5.000.000. We weten dus ook hoeveel perioden per seconde er zul
len zijn van de wisselstroom, dat is de helft of 2.500.000! Er moet dus een zen
der worden gemaakt, die een modulatieband kan uitzenden van theoretisch
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O—2.500.000 Hz! Dat is dus even een andere eis dan bij een geluidszender, waar
de band op zijn hoogst loopt van 30—15.000 Hz. De hoofdproblemen van de
zender worden nu: a. De ‘laagfrequentversterker’ moet een band kunnen ver
sterken van 0—2.500.000 Hz en b. De frequentie, waarop de zender werkt, moet
ten minste 10 maal de hoogste modulatiefrequentie bedragen. De onder a ge
noemde eis is al lastig genoeg, want we
hebben bij de versterkers al gezien, dat
zowel de hoogste als laagste frequenties
minder versterkt zullen worden dan de
middelste frequenties.
Het woord ‘laagfrequentversterker’
is hier niet op zijn plaats, want je kunt
2.500.000 Hz niet laagfrequent noemen.
Men noemt een dergelijke versterker Fig. 99. Eerste lijn van een z.g. schaak
dan ook video-versterker of beeldver
bordpatroon (a). Grafiek van
de fotostroom (b).
sterker.
De onder b genoemde eis betekent,
dat de zender op zijn minst op 25 MHz zal moeten werken, dat is 12 meter
golflengte. De golflengte moet dus kleiner zijn dan 12 meter, en inderdaad is
men verplicht een moderne televisiezender in het ultra-kortegolf-gebied, d.w.z.
beneden 10 meter golflengte, te laten werken.
Deze golflengten planten zich bijna rechtlijnig voort, buigen ten minste niet
om het aardoppervlak, en worden evenmin door geïoniseerde lagen boven de
aarde teruggekaatst, zodat de reikwijdte van een televisiezender beperkt is, al is
de reikwijdte wel iets meer dan uit het ‘zichtbereik’ zou volgen.
De beperkte reikwijdte van een televisiezender maakt de toepassing ervan
nogal duur, daar het aantal toeschouwers kleiner is dan bij een geluidsomroepzender, en de opbrengst uit belasting dus kleiner wordt.
We hebben dus gezien, dat de grote moeilijkheden van de moderne televisie
te wijten zijn aan de uiterst kleine tijd, die beschikbaar is voor het overbrengen
van de beelden.
Een van de grootste moeilijkheden is nog het er voor zorgen, dat de verschil
lende beeldpunten aan de ontvangzijde op de juiste plaats komen te liggen,
d.w.z. onderling dezelfde plaats innemen als aan de zendzijde, daar anders een
vervormd beeld zal ontstaan. Dat z.g. synchroniseren wordt weer door de kleine
tijd, die beschikbaar is, moeilijker.
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b. Het aftasten.
Het ontleden van een beeld aan de zendzijde in beeldpunten, en het weer
opbouwen van het beeld aan de ontvangzijde uit de beeldpunten wordt aftasten
genoemd. Dit vertoont enige overeenkomst met het lezen van een bladzijde uit
een boek. Het is niet mogelijk, als je een bladzijde van een boek openslaat, in
ééns alle woorden in je op te nemen. Je leest de woorden achter elkaar, en als
je ze alle gelezen hebt, kun je navertellen wat er op de gehele bladzijde staat.
Daarbij zijn de woorden niet kris kras door elkaar geschreven, maar volgens een
bepaald systeem. Dat gaat van links naar rechts. Als de regel vol is, gaat het op
een regel lager verder, ook van links naar rechts. We zeggen, dat de volgorde is
‘van links naar rechts en van boven naar benedfen’. Heb je er wel eens aan ge
dacht, dat het ook anders zou kunnen zijn? B.v. van rechts naar links en van
beneden naar boven. Maar als de drukker een bepaald systeem heeft gekozen
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(hij is te vergelijken met de zender bij televisie) moet je bij het lezen hetzelfde
systeem gebruiken (te vergelijken met de ontvanger). De beeldpunten van een
met televisie uit te zenden beeld worden nu eveneens in een bepaalde volgorde
afgetast, en aan die volgorde moet de ontvanger zich houden. Men heeft nu ge
normaliseerd het systeem waarbij van boven naar beneden en van links naar
rechts wordt afgetast.
Het ‘instrument’, dat de lichtsterkte van de punten in een electrische stroomsterkte moet omzetten, moet dus op een of andere manier langs alle beeldpunten
worden gebracht. Aan de ontvanger moet een ander ‘instrument’, dat de stroomsterkte weer in lichtsterkte omzet eveneens langs alle punten van het scherm,
waarop men het beeld wil krijgen, worden bewogen. Daarbij moeten beide in
strumenten natuurlijk even snel bewegen — men noemt dat synchronisme —
terwijl bovendien aan de ontvangzijde de punten op de juiste plaats moeten
komen, waardoor het ‘instrument’ op een bepaald ogenblik voor een overeen
komstig punt moet staan vergeleken bij dat aan de zendzijde.
Daar het in werkelijkheid uitgesloten is een of ander instrument met die snel
heden langs het beeld te bewegen, is het ook helemaal geen instrument, en zul
len we het in het vervolg de aftastopening noemen.
De aftastopening tast dus het gehele beeld in lijnen af. Deze lijnen zijn van
elkaar te onderscheiden, wanneer men een televisiebeeld van dichtbij bekijkt. In
verticale richting zijn de beeldpunten dus van elkaar gescheiden, evenals de
beeldpunten van een gedrukte foto. In horizontale richting, dus langs een lijn
bekeken, gaan de beeldpunten meer vloeiend in
elkaar over.
In fig. 100 is aangegeven hoe een beeld in lij
nen afgetast wordt, waarbij de lijnen overdreven
ver uit elkaar gehouden zijn.
c. Geïnterlinieerde aftasting.
De hierboven besproken methode van aftasten
van een beeld heeft bij stijgende helderheid van
het beeld het nadeel, dat het beeld gaat flikke
Fig. 100. Schematische voor ren. Bij de film zagen we reeds, dat een beeld
stelling van de aftasting zon frequentie van 24/sec om dezelfde reden niet
der interliniëring.
voldoende was. Om de flikkerfrequentie te ver
hogen zonder de beeldfrequentie te verhogen,
werd elk beeld tweemaal geprojecteerd. De reden, dat men de beeldfrequentie
niet wilde verhogen, was dat daardoor de lengte van de film zou toenemen, het
geen dus de kosten verhoogt.
De reden, waarom men de beeldfrequentie van een televisiescherm liever niet
wil verhogen, is duidelijk, als je bedenkt, dat een grotere beeldfrequentie tot
gevolg zou hebben, dat het aantal beeldpunten per seconde groter zou worden.
Daar men rekening moet houden met de hoogst optredende modulatiefrequentie
(deze is immers gelijk aan de helft van het aantal punten per seconde!) heeft
men naar andere middelen gezocht. Dit is gevonden in de z.g. geïnterlinieerde
aftasting.
De aftasting geschiedt nu als volgt: Eerst worden alle oneven lijnen afgetast,
te beginnen bij 1. Is de laatste oneven lijn afgetast, dan worden de even lijnen
afgetast, dus te beginnen bij 2. Men zegt, dat men elk beeld heeft verdeeld in
2 rasters, en men zorgt dat in 1/25 seconde 2 rasters worden afgetast. Hierdoor
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blijft het aantal beeldpunten per seconde gelijk. Ook de beeldfrequentie blijft
gelijk nl. 25 b/sec, maar de rasterfrequentie wordt
2 maal zo groot dus 50. Ook de flikkerfrequentie
wordt nu 50, zodat geen hinderlijk flikkeren van
het beeld aan de ontvangzijde te zien is. Hoe
deze geïnterlinieerde aftasting tot stand komt,
blijkt uit fig. 101, waar eveneens de lijnen over
dreven ver uit elkaar zijn getekend.
d. Aftastinrichtingen.
Aan middelen, om een beeld aan zendzijde af
te tasten en ook lijn voor lijn aan ontvangzijde Fig. 101. Schematische voor
stelling van geïnterlinieerde
op te bouwen, heeft het niet ontbroken.
afrasting.
We kunnen beginnen de aftastinrichtingen te
verdelen in mechanische en electrische. De mechanische aftastmiddelen hebben
bewegende mechanische delen en zijn daarom bij de moderne televisietechniek
geheel verdrongen door de electrische, die zuiver electrisch werken, dus zonder
bewegende mechanische onderdelen.
Van de mechanische aftastmiddelen is de schijf van Nipkow wel de belang
rijkste. Het idee van de Nipkow-schijf vond Nipkow al in 1884, maar een goede
schijf kon toen niet gemaakt worden, eenvoudig omdat de stand van de techniek
toen niet zo ver was, dat de kleine openingen in de schijf zuiver konden worden
geponst. In fig. 102 is het principe van de schijf getekend. De schijf heeft een
aantal gaten, welke niet alle op dezelfde afstand
van het midden van de schijf zijn aangebracht.
Voor de duidelijkheid is ook hier de afstand tus
sen de lijnen van het af te tasten beeld overdre
ven groot gemaakt. Het zal direct duidelijk zijn,
dat er voor deze eenvoudige schijf evenveel ga
ten moeten zijn als het lijnental van het beeld
bedraagt. Maar er zijn nog veel meer eisen, die
aan de ligging van de gaten moeten worden ge
steld. Stel b.v. dat gat 2 te dicht bij het middel
punt ligt, dan zal een deel van het beeld tussen
lijn 1 en 2 niet afgetast worden. De lijnen 2 en 3
Fig. 102. Voorstelling van de zullen gedeeltelijk samenvallen, d.w.z. dat een
Nipkowschijf. In werkelijkheid deel van lijn 3 ook door 2 en omgekeerd wordt
zijn er veel meer aftastopeningen, waardoor de schijf groter afgetast. Dit geeft in het ontvangen beeld ten
wordt t.o.v. het beeldvenster. eerste een donkere streep, daar waar helemaal
niet is afgetast, en vlak daarnaast een streep, die
helderder is dan de rest van het beeld, omdat daar tweemaal zoveel is afgetast
als op andere punten. Om dat te begrijpen moet je natuurlijk even bedenken, dat
. de lijnen in werkelijkheid precies naast elkaar liggen, en niet een afstand van el
kaar, zoals in de figuur.
Wanneer gat 1 klaar is met het aftasten van lijn 1, moet juist gat 2 boven in
het beeldvenster verschijnen, en beginnen met het aftasten van lijn 2, enz. De
gaten moeten dus, behalve op de juiste afstand van het middelpunt van de schijf,
ook op de juiste afstand van elkaar liggen.
Er zijn schijven gemaakt voor beelden met 441 lijnen (hoe ze aan dat eigen
aardige getal komen, zullen we later zien), dus met 441 gaten, die precies op
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hun plaats moeten liggen. Als je verder nog bedenkt, dat de gaten nauwkeurig
rond moeten zijn, terwijl ze een diameter van 50 a 60 micron hebben, dan zul
je begrijpen, dat alleen met speciale werktuigen zoiets mogelijk was (een micron
is het duizendste deel van een mm).
Stel, dat we een schijf hebben, die aan bovengenoemde eisen voldoet, wat
doen we er dan mee? Het uit te zenden beeld wordt met behulp van een lenzen
stelsel geprojecteerd op het beeldvenster. Dat is het vlak van het beeld, dat de
uit te zenden installatie ziet. Voor het beeldvenster draait de gaatjesschijf, en op
elk ogenblik wordt alleen licht doorgelaten door één gat (de aftastopening!), dat
zich voor het venster bevindt. Als dus gat 1 bezig is lijn 1 van het uit te zenden
beeld af te tasten, dan zal het licht van het beeld, dat zich aan de bovenkant
van het beeld op lijn 1 bevindt, doorgelaten worden.
Achter de schijf bevindt zich dan een foto-electrische cel, die het licht op
vangt, en een spanning afgeeft, die evenredig is met de sterkte van het licht op
dat ogenblik. Op die manier geeft de fotocel spanningen af, die overeenkomen
met elk punt van de lijn, die afgetast wordt. Op deze wijze wordt elke lijn punt
voor punt en het gehele beeld lijn voor lijn in electrische spanningen omgezet.
De spanningen, die zeer klein zijn, moeten met behulp van een fotocelversterker
op de juiste waarde worden versterkt, waarna ze aan de televisiezender kunnen
worden toegevoerd.
Nog een paar opmerkingen over de schijf. Zoals je uit fig. 102 kunt zien, is de
baan, die een aftastopening voor het beeldvenster beschrijft, geen rechte lijn,
maar een deel van een cirkel. Dit kan soms aanleiding geven tot een ongewenste
vervorming van het beeld, reden waarom de straal van de cirkel zo groot dient
te worden gemaakt, dat het deel van de cirkel voor het beeldvenster practisch
als een rechte lijn kan worden beschouwd. Als de stralen van de cirkels, die de
aftastopeningen beschrijven, groot moeten zijn, wil dat zeggen, dat de schijf
zelf groot moet zijn t.o.v. het beeldvenster, en inderdaad zit men met dit systeem
vaak vast aan vrij grote aftastschijven.
De omwentelingssnelheid van de schijf is makkelijk te vinden. Wanneer zij
eenmaal heeft gedraaid, hebben alle aftastopeningen hun overeenkomstige lijn
voor het beeldvenster afgetast, en is dus juist één beeld uitgezonden. Het toe
rental van de schijf per seconde moet dus in dit geval gelijk worden aan de
beeldfrequentie. Voor 25 b/sec. betekent dat dus 25 toeren/sec., en dat is dus
25.60 = 1500 t/min. Dat is niet zo hoog, maar in de practijk komt wel eens
tot veel grotere toerentallen, omdat de schijf voor geïnterlinieerde aftasting b.v.
2 keer per beeld een omwenteling moet maken, zodat in ons geval het toerental
voor interliniëring direct 3000 t/min. zou worden. De aftastgaten worden soms
verdeeld over spiralen, waardoor het toerental weer anders kan worden. Wan
neer het toerental groot is, is het niet denkbeeldig, dat de schijf uit elkaar
vliegt, door de grote middelpuntvliedende krachten. Daarom maakt men de
schijven ten eerste van een licht materiaal en ten tweede zo dun mogelijk.
Natuurlijk mogen ze niet te dun worden, daar anders de mechanische stevig
heid te ldein wordt. In elk geval moet de schijf natuurlijk steeds volkomen vlak
blijven.
De luchtweerstand speelt ook een rol bij het draaien van de aftastschijf.
Daarom wordt meestal de schijf in een luchtledige trommel geplaatst (met
motor en al). Voor een bepaald geval kan men berekenen, dat het motorvermo
gen nodig voor het draaien van de schijf in de ‘open lucht* bijna 10 KW be
draagt (dat is ongeveer 13V2 PK), terwijl dezelfde schijf in het luchtledige
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slechts een motorvermogen van nog geen 900 watt vereist. Het verschil is dus
wel aanmerkelijk. Een andere kwestie is, dat men met behulp van een televisie
zender wel eens een film wil uitzenden. Men kan dan elk filmbeeld in het
beeldvenster van de zender projecteren, en dit geheel aftasten, en voorts het
zelfde doen met de andere filmbeelden, maar het is ook mogelijk de film
continu voor het beeldvenster van de zender te laten schuiven, waardoor als
eerste voordeel geen schokkende beweging van de film nodig is, dus minder
slijtage, terwijl als tweede voordeel wordt verkregen dat men geen vlinder meer
nodig heeft, die de lens afsluit tijdens het opschuiven van de film van het ene
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Fig. 103. Universele aftastschijf voor films, lantaarnplaatjes en
personen. De schijf werkt met 7 spiralen.
beeld naar het andere. Door het schuiven van de film en het draaien van de
Nipkowschijf wordt vanzelf verkregen, dat de filmbeelden in de juiste volgorde
worden afgetast. Voor geïnterlinieerde aftasting is dan een andere opstelling
van de aftastopeningen nodig, en die wordt dan ook op dezelfde schijf aangebracht. Voor het uitzenden van die lantaarnplaatjes worden dezelfde aftastopeningen gebruikt als die, welke nodig zijn voor het uitzenden van een studiobeeld, maar er is toch een apart beeldvenster. Op die manier krijgt men een
installatie, die met slechts één schijf werkt (die dan ook universele aftastschijf
wordt genoemd), terwijl er drie aparte beeldvensters zijn. Een schematische
tekening van een universele aftastschijf is in fig. 103 getekend1). De door de
Femseh-maatschappij geconstrueerde universele aftastinstallatie is in fig. 104
weergegeven1). Je ziet duidelijk, dat de Nipkowschijf (die in het luchtledige
!) Overgenomen van ‘Zeitschrift der Fernseh A.G.’.
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draait) drie lichtbundels onderbreekt, die overeenkomen met de drie beeldvensters.
Het berekenen van het aantal spiralen en de afmetingen van de schijf is een
vrij lastige kwestie, die we hier maar niet verder zullen bekijken. Wie van
jullie meer belangstelling hiervoor heeft, kan de berekeningen vinden in
‘Televisietechniek’1).
We zullen nu overgaan op de electrische systemen. Ook op het gebied der
zuiver electrische systemen heeft het aan oplossingen van de gestelde probleChbjrarerliehnng
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Fig. 104. Doorsnede door de installatie van Fernseh voor het
aftasten van personen, films en lantaarnplaatjes.
men niet ontbroken. We zouden ze hier niet alle kunnen behandelen, want dan
zou het hele boek niet voldoende plaats bieden. Ze zijn dan ook lang niet alle
zo belangrijk, want in principe is er eigenlijk maar één systeem, dat bruikbaar
is gebleken. We zullen dit zowel voor de zendzijde als voor de ontvangzijde
nader bekijken.
Wat de luidspreker is voor het omzetten van electrische trillingen in geluid,
is de electronenstraalbuis voor het omzetten van electrische trillingen in licht
bij de televisie. Daar jullie al weten wat een electronenstraalbuis is, en wat je
er al zo mee kunt doen, kunnen we hier vrij kort zijn. De electronenstraalbuis
voor televisie-ontvangers wordt niet gestuurd met een electrisch veld, dus niet
met behulp van oSbmgplaten, maar met een magnetisch veld. Zoals je weet,
wordt een magnetisch veld opgewekt, wanneer een stroom door een spoel ge
stuurd wordt, en voor deze electronenstraalbuizen wordt dan ook gebruik ge
maakt van afbuigspoelen, die zich niet in de luchtledige buis, maar om de hals
er van bevinden.
Bij de electronenstraaloscillograaf ging het er alleen maar om de electronenstraal in horizontale en verticale richting af te buigen om een oscillogram te
krijgen.
De afbuiging in horizontale en verticale richting wordt hier gebruikt om het
raster op te bouwen, dus om te zorgen, dat de spot het beeldvlak op het scherm
van de buis lijn voor lijn aftast. Bovendien moet bij deze electronenstraalbuizen
de electronenstraal in sterkte gevarieerd worden, zodat de punten van het
beeldvlak op het scherm meer of minder helder zijn. Dit kan gebeuren door aan
de Wehneltcilinder (die immers met het stuurrooster van een normale radio
buis te vergelijken is) de video-spanning aan te sluiten. De electronenstraal zal
*) L. C. G. van den Berg: ‘Televisietechniek’.
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dus op elk ogenblik een sterkte hebben, die overeenkomt met de sterkte aan de
zendzijde, en als op dat ogenblik de plaats van de spot overeenkomt met de
plaats van de aftastopening aan zendzijde, zal het betrokken beeldpunt dezelfde
helderheid krijgen als het
overeenkomstige beeldpunt
aan zendzijde.
Nu is het de vraag, hoe
aan zendzijde het beeld
langs zuiver electrische weg
wordt omgezet in het video
signaal. Daartoe maakt men
gebruik van een buis, die
veel overeenkomst vertoont
met de normale electronenstraalbuis. Deze buis, die
in fig. 105 schematisch is
Fig. 105. Doorsnede door de iconoscoop.
afgebeeld, heeft inderdaad
een electronenkanon, dat gelijk is aan dat van een electronenstraalbuis. De electronenstraal wordt ook hier magnetisch afgebogen, dus met twee spoelstellen,
die over de hals van de buis zijn geschoven, en loodrecht op elkaar zijn ge
plaatst. In het bolvormige gedeelte van de buis is een plaat aangebracht. Deze
plaat bestaat uit een isolerend deel van mica. Aan de ene zijde is met behulp
van een bepaald procédé een groot aantal ‘bolletjes’ van een bepaald metaal
neergeslagen. De bolletjes zijn van elkaar gescheiden, zodat ze geen contact met
elkaar maken. Het materiaal is foto-electrisch, d.w.z. dat het electronen uitzendt,
wanneer er licht op valt. Aan de andere kant van de micaplaat is een metalen
plaat gemonteerd, en nu zal het wel duidelijk zijn, dat elk bolletje met deze
plaat een condensator vormt (twee geleiders gescheiden door een isolator).
We hebben dus de beschikking over een zeer groot aantal condensatortjes
met één gemeenschappelijke pool.
Het vlak met de bolletjes is naar het beeld gericht, en dat beeld wordt met
behulp van een lenzenstelsel op de bolletjes geprojecteerd. Elk bolletje krijgt
nu een bepaalde hoeveelheid licht, die overeenkomt met een beeldpunt van het
beeld. Elk bolletje zendt dus zoveel electronen uit, als overeenkomt met het
beeldpunt, en krijgt daardoor een zekere lading t.o.v. de gemeenschappelijke
metalen plaat aan de andere zijde van het mica. Immers de bolletjes verliezen
electronen, die nergens door kunnen worden aangevuld.
Nu is het de taak van de electronenstraal het verlies van electronen van de
bolletjes aan te vullen. Daartoe wordt de electronenstraal langs het gehele vlak
der bolletjes bewogen, en wel met dezelfde beweging als de spot van de buis
aan ontvangzijde. De bolletjes worden dus één voor één ontladen in de juiste
volgorde, en elke ontlading geeft een stroom, die afhangt van het tekort, dat
door de belichting was ontstaan. Terwijl de electronenstraal dus het vlak der
bolletjes aftast, ontstaat aan de weerstand R een spanningsval, die op elk ogen
blik evenredig is met de helderheid van het betrokken beeldpunt. Deze spanningsvariaties aan R kunnen met behulp van een versterker tot een hogere waar
de worden gebracht en ten slotte aan de zender worden toegevoerd.
Van deze televisie-opnamebuis, die iconoscoop wordt genoemd, valt nog het
volgende op te merken. Er zijn op de beeldplaat meer bolletjes aangebracht
dan er beeldpunten van een beeld zijn. Dat wil zeggen, dat het ‘raster’ der
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bolletjes veel fijner is dan het raster van het beeld. Dat heeft tot gevolg, dat de
electronenstraal van de buis verscheidene bolletjes tegelijk treft, en dus ook ver
scheidene tegelijk ontlaadt. Dat is geen bezwaar, daar deze bolletjes, die gelijk
tijdig worden ontladen, beschouwd kunnen worden als parallelgeschakelde condensatortjes, die zich dus samen gedragen als een grotere condensator. De fijn
heid van het raster wordt dus niet bepaald door de fijnheid, waarmee men de
bolletjes op de beeldplaat kan aanbrengen, maar door de diameter van de spot,
die door de electronenstraal op de plaat wordt gevormd.
Een andere vraag is: Waar blijven de electronen, die door de foto-electrische
bolletjes worden uitgezonden? Op de glaswand van de buis is weer een grafietlaag aangebracht, die met de anode van de buis is verbonden, zodat de elec
tronen op deze grafietlaag terecht kunnen komen, en naar de positieve anode
worden weggevoerd.
Gebeurt dit niet en blijven electronen voor de beeldplaat in de buis zitten,
dan vormen zij daar een ruimtelading, die het verder uitzenden van electronen
verhindert. Inderdaad treden dergelijke ruimteladingen op en geven ongewenste
schaduweffecten, een fout, die bij de iconoscoop wel voorkomt.
De grote waarde van de iconoscoop is zijn betrekkelijk grote gevoeligheid.
Die is te danken aan het feit, dat elk bolletje electronen blijft uitzenden, ook
tijdens het aftasten van andere beeldpunten. Op deze manier hebben de bol
letjes gedurende het uitzenden van het gehele beeld gelegenheid hun lading te
vergroten, waardoor ze bij het aftasten ook een grotere ontlaadstroom kunnen
opleveren. Bij vele andere systemen is dat niet het geval en is een beeldpunt
alleen werkzaam gedurende de tijd, dat het afgetast wordt. Dat was ook bij de
Nipkowschijf zo. Wanneer een lijn afgetast wordt door een der openingen van
de schijf, zijn de andere lijnen van het beeldvenster geheel buiten werking. Elk
beeldpunt van de iconoscoop ‘spaart’ echter lading op, totdat het ogenblik van
aftasten komt, waarop het beeldpunt alle opgespaarde lading ineens afgeeft.
Door de grote gevoeligheid van de iconoscoop is het mogelijk met camera’s,
die met een dergelijke buis zijn gebouwd, opnamen te maken, die ook zouden
kunnen worden opgenomen met een filmcamera. Ook buiten-opnamen kunnen
bij helder weer worden gemaakt.
e. Synchronisatie.
Een aparte moeilijkheid van de televisietechniek is de z.g. synchronisatie,
d.w.z. het er voor zorgen, dat de aftastopeningen aan zendzijde en ontvangzijde
steeds dezelfde snelheid hebben, terwijl ze bovendien op elk ogenblik op een
overeenkomende plaats moeten staan.
Het is nu nodig gebleken na elke lijn een synchronisatiesignaal te zenden, ten
einde de ontvanger ‘in de pas te houden’. Hoe een dergelijk signaal wordt ge
geven, zullen we later zien. Voorlopig is het genoeg te weten, dat na elke lijn
een bepaald soort signaal wordt uitgezonden, en dat dat ook gebeurt na elk ras
ter. Deze signalen mogen het beeld niet storen, zodat ze precies op tijd moeten
worden gegeven, terwijl tijdens het uitzenden van die signalen de electronen
straal aan de ontvangzijde moet worden onderdrukt. Dat kan natuurlijk gebeu
ren, door aan de Wehneltcilinder een negatieve spanning te leggen.
De afbuiging van de electronenstralen kan zowel aan zendzijde als aan ont
vangzijde tot stand komen met behulp van zaagtandspanningen, wanneer men
met een electrisch veld afbuigt, en met zaagtandstromen wanneer, zoals meestal
gedaan wordt, met een magnetisch veld wordt afgebogen. Het synchroniseren
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komt nu hierop neer, dat gezorgd moet worden, dat het begin van een zaagtandperiode bij zender en ontvanger gelijktijdig is.
Nu zou men in de ontvanger een zaagtandgenerator kunnen bouwen. Dat is
dus een schakeling, die door middel van een of meer buizen een zaagtandstroom opwekt. Ook aan de zendzijde worden dan zaagtandgeneratoren gebouwd.
De uitgezonden synchronisatiesignalen sturen nu de zaagtandgeneratoren in de
ontvanger, door ze in de pas te houden. Dit systeem is niet zo goed gebleken,
en nu bouwt men algemeen in de ontvangers zaagtandschakelingen, die niet uit
zichzelf kunnen genereren, maar alleen beginnen te werken, zodra ze door de
ontvangen synchronisatiesignalen aan de gang worden gebracht. De ontvanger
volgt de zender zeer nauwkeurig, daar deze het eigenlijk is, die de zaagtand
schakelingen voor iedere periode aan de gang brengt. Het z.g. ‘complete video
signaal’ bevat dus, behalve het eigenlijke videosignaal, dat de lichtsterkte van
de beeldpunten aangeeft, ook nog de synchronisatiesignalen, die na iedere lijn,
en na ieder beeld voorkomen. Dit complete videosignaal wordt in de ontvanger
verkregen, nadat detectie is toegepast van het hoogfrequent gemoduleerd sig
naal. Daarna moet in de ontvanger eerst een scheiding worden gemaakt tussen
het eigenlijke videosignaal en de synchronisatiesignalen. Het eigenlijke video
signaal wordt dus aan de Wehneltcilinder toegevoerd. De synchronisatiesignalen
bestaan uit de beeldsynchronisatiesignalen, ook wel verticale synchronisatie
signalen genoemd. Deze moeten eerst van elkaar worden gescheiden, waarna ze
naar de verticale, respectievelijk horizontale zaagtandgeneratorschakelingen wor
den gestuurd. De gehele werking van zender tot generator kun je eerst het beste
bekijken in een blokschema,
dat in fig. 106 getekend is.
De videovoorversterker is
met de iconoscoopbuis samen
►
(*££££ t
gebouwd tot een camera. Wel
iswaar wil men de camera na
tuurlijk zo licht mogelijk hou
den, maar de zwakke signalen,
die direct van de buis afkomen, kunnen niet over een
kabel naar het apparatenpaneel
worden gebracht, daar ze bij
aankomst zo zwak zouden zijn %
geworden, dat ze niet meer
behoorlijk zouden kunnen wor
den versterkt. De videosigna
«D043
len worden dus eerst voorver
sterkt in een versterker, welke Fig. 106. Blokschema voorstellende de overdracht
van een televisiebeeld met het bijbeho
direct naast de opnamebuis in
rende geluid. Er is één antenne voor de
de camera is gebouwd.
ontvangst van geluid en beeld.
Over een kabel, die door de
studio loopt, worden ze vervolgens geleid naar het apparatenpaneel, waarin de
eindversterkers zijn gebouwd. In dit paneel is ook nog gebouwd een inrichting
voor het samenstellen van het eigenlijke videosignaal en de synchronisatiesignalen, terwijl daarin ten slotte ook nog de generatorschakelingen zijn aangebracht
voor het opwekken van de synchronisatiesignalen.
Het complete videosignaal wordt vervolgens naar de zender geleid, waar het
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wordt gemoduleerd op een draaggolf en zo uitgezonden. In de ontvanger ge
schiedt precies het omgekeerde, zoals al zoëven in het kort werd beschreven.
ƒ. Keuze van het aantal lijnen.
Het zal je misschien al opgevallen zijn, dat het aantal lijnen, waarin een
televisiebeeld verdeeld wordt, zelden een mooi getal is. Meestal is het een ge
tal, dat zo eigenaardig gekozen is (b.v. 441, 343 of 567) dat je wel kunt vermoe
den, dat daar iets achter zit. Dat is dan ook zo, en we zullen nu eens uitzoeken
wat de eis is, waaraan een lijnental voor een televisiebeeld moet voldoen.
In de eerste plaats weten we, dat bij moderne televisie altijd geïnterlinieerde
aftasting wordt toegepast, en wel om het flikkeren tegen te gaan. Dat wil zeg
gen, dat er voor elk beeld twee rasters zullen zijn, terwijl het natuurlijk van
belang is, dat de lijnen van de verschillende rasters zuiver tussen elkaar liggen,
en niet enigszins over elkaar heen gaan schuiven. Uit fig. 101 kun je dan zien,
dat het eerste raster een aantal lijnen zal moeten hebben plus een halve lijn.
Het volgende raster zal moeten beginnen met een halve lijn, en daarna een ge
heel aantal lijnen moeten hebben, omdat aan het einde van het tweede raster
weer begonnen moet worden bij het begin van een lijn van het eerste raster. Dus
moet een raster een aantal lijnen +V2 hebben, zodat het totaal aantal lijnen
van beide rasters samen, dat is dus het aantal lijnen van het gehele beeld, gelijk
moet zijn aan een oneven getal. Zou je een even getal nemen, dan zou je altijd
door 2 kunnen delen en kreeg je voor een raster een geheel aantal lijnen.
De eerste eis is dus, dat het getal oneven moet zijn.
Om de tweede eis te kunnen begrijpen, moeten we eerst even iets bespreken.
Het is voor een onvervormd beeld nodig, dat het aantal lijnen per beeld altijd
zuiver is. Noemen we het aantal beelden per seconde de beeldfrequentie en het
aantal lijnen per seconde de lijnfrequentie, dan moet de verhouding tussen
beeldfrequentie en lijnfrequentie altijd nauwkeurig dezelfde zijn. Je zult makke
lijk kunnen inzien, dat de lijnfrequentie gelijk is aan de beeldfrequentie maal
het aantal lijnen van het beeld. In een seconde worden nl. fu beelden uitgezon
den, die ieder N lijnen hebben, zodat de lijnfrequentie wel N. fu moet zijn.
Hierin is fs = de beeldfrequentie en N het aantal lijnen per beeld. Noemen we
de lijnfrequentie fi,, dan is het dus:
fL = fB-N,
zodat de verhouding tussen beide frequenties gelijk is aan:
fL

-==- =N.
fB
De verhouding tussen de twee frequenties is dus juist het lijnenaantal. Daar
deze verhouding nauwkeurig constant moet worden gehouden, is het nodig ge
bleken, de ene frequentie uit de andere af te leiden. D.w.z. men wekt beide
frequenties niet afzonderlijk op, maar men wekt er één op en gebruikt die, ter
wijl men uit die ene ook nog de andere maakt. Een kleine verandering in de
frequentie van het ene signaal zal dus een evenredige verandering in de fre
quentie van het andere signaal geven, en de verhouding tussen de twee blijft con
stant. Nu kan men twee dingen doen: men kan de laagste opwekken, d.w.z. de
beeldfrequentie (laten we zeggen 25, voor Europa), en de andere daaruit ver
krijgen, door de eerste te vermenigvuldigen met N. Nemen we eens voor N 441
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lijnen, dan zal bij een beeldfrequentie van 25 b/sec de lijnfrequentie worden
441 X 25 = 11025 lijnen/sec.
Maakt men dus een zaagtandstroom met een frequentie van 25 Hz, dan kan
men door met 441 te vermenigvuldigen 11.025 Hz krijgen, wat een zaagtand
stroom oplevert met de lijnfrequentie. Hoe men een frequentie kan vermenig
vuldigen, hebben we bij zenders al gezien, en daar het niet mogelijk zou zijn
direct in één trap met 441 te vermenigvuldigen zou men het in een paar trap
pen moeten doen.
Men kan ook eerst de hoge opwekken, dus in ons voorbeeld 11025 Hz, en
dan door te delen de lage verkrijgen. Men moet dan door 441 delen, hetgeen
niet ineens kan, maar weer in enige trappen.
Er zijn nu verschillende redenen, waarom men niet vermenigvuldigt, maar
deelt. De schakelingen, welke dienen voor het delen van een frequentie, hebben
nu de eigenschap, dat ze niet in stappen groter dan ongeveer 13 kunnen delen.
Men kan met moeite wel een schakeling maken, die tot ongeveer 25 deelt, maar
die werkt dan niet zo stabiel als wanneer de factor, waarmee gedeeld wordt,
kleiner is.
Op deze manier komt men tot de tweede eis: de factoren, waaruit het lijnental bestaat, mogen niet groter zijn dan 13.
Ten slotte wil men het aantal deeltrappen niet te groot maken, zodat men ten
hoogste 5 factoren krijgt, dat geeft al 5 deeltrappen.
Het aantal lijnen moet verder niet te klein worden gekozen, want dan wordt
het raster te grof, als minimum kan men wel 400 nemen.
Het aantal lijnen kan ook weer niet te groot worden genomen, want de maxi
mum videofrequentie, en daarmee de moeilijkheden bij het bouwen van ver
sterkers en zenders neemt toe met het kwadraat van het aantal lijnen. Dat wil
zeggen, dat wanneer men het aantal lijnen 2 maal zo groot neemt, de maximum
videofrequentie 4 maal zo groot wordt.
We zullen nog even samenvatten:
a.
b.
c.
d.

Het lijnental moet oneven zijn.
Het moet een getal zijn, dat in ten hoogste 5 factoren kan worden ontbonden.
Het moeten factoren zijn, die ten hoogste 13 zijn.
Het lijnental moet ten minste 400 zijn, terwijl boven 1000 het verhogen van
het aantal lijnen geen zin meer heeft

Voorbeelden:
401 is onmogelijk, want het getal is niet te ontbinden.
403 is onmogelijk, want het is 13 X 31 en 31 is te groot.
405 is mogelijk, want het is3X3X3X3X5.
Het laatste lijnental wordt dan ook toegepast en is in Engeland op het ogen
blik genormaliseerd.
Je kunt zo verder gaan, en dan vind je, dat er tussen 400 en 1000 maar 25
getallen zijn, die aan de eisen voldoen. Ze zijn niet alle even gunstig, want een
deeltrap, die door 13 moet delen, werkt niet zo rustig als een deeltrap, die
door een getal deelt, dat kleiner is dan 10, daarom vermijdt men liefst nog die
getallen, waarin factoren 11 en 13 voorkomen, zodat men dan nog meer enkele
getallen overhoudt. Dit zijn:

405 — 441 — 525 — 567 — 625 — 675 — 729 — 735 — 875 — 945.
Je ziet, dat er niet veel keus is. Behalve 675 en 945 zijn bovengenoemde ge187

tallen dan ook alle practisch toegepast, hetzij in de practijk bij televisie-uitzendingen, hetzij in laboratoria.
405 is genormaliseerd in Engeland.
441 was vroeger genormaliseerd in Amerika en in Duitsland.
525 is tegenwoordig genormaliseerd in Amerika.
g. Opbouw van de frequentiedelers.
In fig. 107 is in blokschema aangegeven hoe de lijn- en beeldfrequentie wor
den verkregen, en hoe ze aangepast worden aan de frequentie van het lichtnet.
Dit laatste is nl. nodig, omdat de netbrom, die na afvlakken van de gelijkrichters
nog overblijft (de rimpel) storende effecten geeft, wanneer de beeldfrequentie
niet een gehele verhouding heeft tot de netfrequentie. Doordat men deelt en niet vermenigvuldigt,
moet eerst de hoogste frequentie worden opgewekt.
Deze wordt in enige trappen gedeeld, totdat de rasterfrequentie wordt verkregen. Deze wordt met een
speciale schakeling vergeleken met de netfrequentie. Bestaat er op een ogenblik een afwijking, dan
geeft die schakeling een gelijkspanning, die de
hoofdoscillator zódanig beïnvloedt, dat de frequentie
van de hoofdoscillator en daarmede de rasterfrequentie aangepast wordt, zodat raster- en netfrequentie wel gelijk worden.
h. Het complete videosignaal.
Wij zullen de vorm van het uitgezonden video
signaal eerst bekijken, daar wij dan een beter in
zicht zullen krijgen in de principes van de ontvan
ger. Het woord video slaat op het beeld; een video
signaal is dus een beeldsignaal, een electrische tril
ling waarin het beeld, dat overgebracht wordt, is vervat. Zo noemt men een
geluidsignaal ook wel eens een audiosignaal.
Het videosignaal is getekend in fig. 108. Dat is maar één der vele mogelijk
heden van de vorm. In fig. 108a zie je het signaal van enige lijnen. Zoals je
merkt, is na elke lijn een impuls aanwezig, die voor de lijnsynchronisatie zorgt.
Die impulsen heten dus lijnsynchronisatie-impulsen. Ze hebben een breedte, die
gelijk is aan ongeveer 10% van de lijn. D.w.z. dat de tijd, welke de impuls
duurt, gelijk is aan een tiende deel van de tijd, die nodig is voor het overbren
gen van een lijn, dus de lijnperiode. Daar elk beeldpunt zeer nauwkeurig op
zijn plaats moet komen te liggen, is het absoluut nodig na elke lijn te synchro
niseren.
Behalve de lijnsynchronisatie is ook de beeldsynchronisatie noodzakelijk. Nu
moet er onderscheid zijn tussen beide soorten synchronisatiesignalen, want later
in de ontvanger moeten ze gescheiden worden. Het onderscheid kan bestaan uit
een verschil in amplitude, of een verschil in lengte, dus in tijdsduur. Bij de
meeste toegepaste televisiesystemen was het verschil een verschil in lengte, ter
wijl voor beide signalen de amplitude dezelfde is. De beeldsynchronisatie-impulsen hebben een duur, die gelijk is aan ongeveer 15 % van de beeldperiode. Bij
geïnterlinieerde aftasting wordt na elk raster gesynchroniseerd, dus 2 maal 25
Fig. 107. Opbouw van de
frequentiedelers, voor het
verkrijgen van lijn- en
beeldsynchronisatiesignalen.
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keer per seconde. Als we zeggen, dat de beeldsynchronisatiesignalen, die bij
geïnterlinieerde aftasting dus 50 maal per seconde optreden, 15% van de beeldperiode duren, dan is dat niet helemaal juist. Gedurende 15% van de beeldperiode wordt het videosignaal, dat is dus het signaal, dat door de camerabuis
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Fig. 108. Vorm van het complete signaal, dat een televisiezender uit
zendt. a. Enige lijnen achter elkaar, b. Overgang van een beeld
op het andere, waartussen de beeldsynchronisatiesignalen.
geleverd wordt, niet aan de zender doorgegeven. In deze 15% tijd heeft men
dan gelegenheid het beeldsynchronisatiesignaal door te geven. Het signaal hoeft
zelf dus niet de volle 15% te duren.
Een beeldsynchronisatiesignaal zou eenvoudig een lange impuls kunnen zijn,
maar in de regel past men een serie van impulsen toe, die weliswaar langer zijn
dan de lijnsynchronisatiesignalen, maar die ieder kort zijn vergeleken bij de
15 % onderdrukking van het videosignaal. In fig. 108b is dat te zien.
i. De ontvanger.
De ontvanger voor televisie bestaat uit twee delen. In de eerste plaats is daar
het videogedeelte, dat dus het eigenlijke televisiesignaal moet omzetten in een
beeld, terwijl in de tweede plaats in de ontvanger een geluidsdeel aanwezig is,
dat het bijbehorende geluid in de luidspreker weergeeft
Daar het geluidsgedeelte niet veel verschilt in principe van een normale geluidsontvanger, hoeven wij daar verder niet veel van te zeggen. Alleen zij op
gemerkt, dat het geluid, dat bij een televisieuitzending hoort, uitgezonden wordt
op een golflengte, die niet veel verschilt van de beeldgolflengte. Dat wil dus
zeggen, dat het geluid op de u.k.g. (beneden 10 meter) wordt overgebracht
Dat heeft weer tot gevolg, dat de ontvanger toch aanmerkelijk van een normale
omroepontvanger zal verschillen, al zijn dat geen principiële verschillen. Princi
pieel verschil komt er natuurlijk wel, wanneer het geluid wordt overgebracht
met frequentiemodulatie, hetgeen practisch altijd gebeurt. De frequentiemodulatie-ontvanger is natuurlijk even anders dan de normale ontvanger voor ampli
tude gemoduleerde golven. Op frequentiemodulatie komen we echter nog terug
in het laatste hoofdstuk.
De beeldontvanger krijgt het videosignaal, na detectie, en daarvan moeten
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eerst gescheiden worden de twee soorten synchronisatiesignalen. Het scheiden
van de synchronisatiesignalen van het eigenlijke videosignaal geschiedt in de
amplitudezeef. Hierbij wordt het gehele signaal zodanig aan een buis toege
voerd, dat alleen de synchronisatie-impulsen een anodestroom in de buis veroor
zaken. Dat de videosignalen geen anodestroom geven, komt, doordat zij gelegen
zijn beneden het afknijppunt van de buis. De naam amplitudezeef zul je nu ook
beter begrijpen; alleen als de amplitude van het gehele (samengestelde) signaal
groot genoeg is (dat is dus bij het optreden van impulsen), zal de buis anode
stroom geven. Het resultaat is, dat in de anodeleiding van de amplitudezeef al
leen de impulsen voorkomen, dat zijn dus beide soorten synchronisatiesignalen.
De videosignalen kunnen natuurlijk van de impulsen ontdaan worden in een
andere buis, die de videosignalen doorlaat, maar nu de impulsen afsnijdt. Het
overgebleven zuivere videosignaal wordt toegevoerd aan de Wehneltcilinder
van de electronenstraalbuis. Zoals je je van de electronenstraalbuizen zult herin
neren, bepaalt de spanning aan de Wehneltcilinder de sterkte van de electronenstraal en daarmede de sterkte van de lichtvlek op het scherm. De lichtsterkte
van elk punt van het scherm kan dus bepaald worden door de spanning, die aan
de Wehneltcilinder van de buis bestaat op het ogenblik, dat de spot bezig is
dat betrokken punt van het scherm af te tasten.
De aftasting heeft plaats door aan beide aftastspoelen van de electronenstraal
buis zaagtandstromen toe te voeren. Deze zaagtandstromen zouden opgewekt
kunnen worden in de ontvanger door een zelflopende zaagtandgenerator. Beide
generatoren zouden dan gesynchroniseerd kunnen worden door de overeen
komstige synchronisatie-impulsen. Dat wordt echter niet gedaan. Men heeft in
de ontvanger tijdbasisschakelingen gebouwd, die alleen beginnen te lopen als er
impulsen op komen. De zaagtandgeneratoren zijn dus niet zelflopend, maar
worden lijn voor lijn, respectievelijk, raster voor raster, gestuurd door de over
eenkomstige impulsen. Komt er dus een enkele impuls op zo’n zaagtandgenera
tor, dan geeft hij één periode van de zaagtand, en houdt er daarna mee op. De
zaagtandgenerator begint dus telkens een periode te geven op het ogenblik, dat
hij een impuls ontvangt. Dat heeft het voordeel, dat de ontvanger steeds syn
chroon is met de zender. De ontvanger heeft, om het zo uit te drukken, niets
meer te zeggen. Alleen de zender bepaalt in welk tempo afgetast moet worden.
Elke ontvanger volgt dus slaafs de bewegingen van de zender.
Alleen zitten we nu wel met een synchronisatiesignaal, dat beide soorten im
pulsen bevat, maar deze moeten nog gescheiden worden, omdat aan de lijnzaagtandgenerator geen beeldsynchronisaüesignalen mogen worden toegevoerd, en om
gekeerd. Het scheiden van beide soorten synchronisatiesignalen geschiedt met
schakelingen van weerstanden en condensatoren. Sluit men een lijnsynchronisatiesignaal aan op zo’n netwerk, dan zal er niets worden afgegeven, want de lijnsynchronisatie-impuls duurt te kort. Maar komt er een reeks bredere impulsen
snel achter elkaar aan, dan zal de condensator opgeladen worden, en geeft hij
zijn lading af, zodra de reeks bredere impulsen voorbij is. De condensator geeft
dus voor elke reeks brede impulsen een enkele impuls af. Daar de reeksen tel
kens na een raster worden uitgezonden, zal telkens aan het einde van een raster
het netwerk een enkele impuls geven. Deze impuls kan dan worden doorge
geven aan de beeldzaagtandgenerator.
Bijzonderheden van de televisie-ontvangers zijn nog, dat ze overal de gewens
te bandbreedte moeten doorlaten. Zo moet het ‘laagfrequentgedeelte’, dat
echter allerminst laagfrequent is, en daarom videofrequent wordt genoemd, de
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verschillende hoge frequenties doorlaten, die in het videosignaal voorkomen.
Zoals je je zult herinneren, kan dat tot 2V2 a 3 MHz of hoger oplopen. Zo’n
brede band moet die versterker dus doorlaten.
Is de ontvanger een superheterodyne, dan zullen de m.f.-versterkers, waarvan
verscheidene achter elkaar geschakeld zijn, de brede band ook moeten door
laten, en er is dan geen sprake meer van, dat genoegen kan worden genomen
met 9 KHz, zoals bij de omroepontvanger.
Twee soorten ontvangers moeten goed van elkaar worden onderscheiden. Dat
zijn de direct-zicht-ontvangers, waarbij je direct op het scherm van de electronenstraalbuis kijkt, en de projectie-ontvangers, waarbij het beeld, dat op het
scherm van de buis verschijnt, met een stel spiegels op een groot scherm wordt
geprojecteerd. De direct-zicht-ontvangers hebben het voordeel, dat ze goedkoper
en kleiner kunnen zijn, maar het nadeel, dat de electronenstraalbuizen groot
moeten zijn, en dan nog maar een betrekkelijk klein beeld geven. De projectieontvangers hebben vaak heel kleine electronenstraalbuizen, en het grote beeld
wordt alleen verkregen door optische vergroting, d.w.z. vergroting die bereikt
wordt met lichtstralen, dus met behulp van spiegels en lenzen.
Natuurlijk kun je een beeld, dat slecht is, niet vergroten, of het wordt nog
veel slechter. Daarom kun je b.v. ook een beeld uit een krant, dat een grof raster
heeft, niet makkelijk met een projectielantaam op een doek projecteren. Het
wordt zeer slecht van kwaliteit. Ook een gewone foto kun je niet vergroten, als
hij niet van zeer goede kwaliteit is. Daarom moet aan het beeld op het scherm
van de electronenstraalbuis van een projectie-ontvanger hoge eisen worden ge
steld, al is het eigenlijke scherm maar klein. Ten eerste moet de helderheid groot
genoeg zijn, want als je de afmetingen van het beeld vergroot, zal de helderheid
per cm2 minder worden. Ten tweede mogen b.v. de lijnen niet zichtbaar zijn,
want anders zijn ze in het vergrote beeld zeker zichtbaar.
k. Televisie over grote afstanden.
Natuurlijk zou het prettig zijn, als beelden niet alleen langs electrische weg
overgebracht konden worden, maar ook over grote afstanden. Nu zijn er twee
manieren om een electrische trilling over te brengen. Dat kan draadloos, of per
draad of kabel.
Draadloos is televisie niet verder mogelijk dan 100 km. In sommige gevallen
zal men wel verder ontvangen. In andere gevallen zal de ontvangst ook op 100
km slecht zijn.
Een en ander staat in verband met de ultra-kortegolven, die men moet ge
bruiken voor het overbrengen van de beelden. Deze golven buigen nu eenmaal
niet om de aarde, noch worden zij teruggekaatst door de geïoniseerde lagen bo
ven de aarde. In zeer uitzonderlijke gevallen toch heeft een zekere terugkaatsing
plaats en zo was het mogelijk, dat kort geleden de televisiebeelden van de NewYorkzender in Parijs enige dagen achter elkaar werden ontvangen. De condities
echter waren toen uitermate gunstig, hetgeen voor een doorlopend gebruik na
tuurlijk waardeloos is.
De andere methode van overbrenging, per kabel, is voor televisie-signalen ook
niet zo eenvoudig. In een kabel kun je zo maar geen onbeperkt hoge frequentie
overbrengen. Wil je hogere frequenties toch overbrengen, dan moet er een spe
ciale kabel aanwezig zijn, waarvan de verliezen (capaciteit en isolatie) zeer klein
zijn gehouden. Dergelijke kabels zijn b.v. coaxiale kabels, die bestaan uit een
buisvormige geleider, waarbinnen een tweede geleider is geplaatst, die zich
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precies concentrisch met de buitengeleider moet bevinden. Dergelijke kabels
zijn te maken, maar worden zo duur, dat het de vraag is, of relaisstations niet
gunstiger zijn. Relaisstations bestaan uit een ontvanger en een zender. Ze staan
b.v. om de 50 km opgesteld. De ontvanger heeft nog behoorlijke ontvangst van
het overige relaisstation en geeft het ontvangen signaal na versterking door aan
de zender. De Duitsers hebben zich gespecialiseerd op het gebied van kabels.
Zij hebben dan ook een kabel aangelegd van Berlijn naar München en naar
Leipzig. Deze kabel heeft veel bijgedragen tot de kennis van dergelijke ver
bindingen. De Amerikanen hebben zich nl. veel meer ontwikkeld in de richting
van de ontvangers en zenders voor zeer korte golven, en ze hebben dan ook een
relaisstation kunnen maken, dat goedkoop is en zeer goed werkt, terwijl de af
metingen zo klein zijn, dat het hele station in een mast kan worden opgesteld!
Welke methode op de duur zal worden toegepast, is nog niet zeker te zeggen.
Wel lijkt het, dat het systeem met relaisstations het zal winnen van dat met
kabels. Dat er zenders zullen moeten worden gerelayeerd, is duidelijk als je
bedenkt, dat de kosten voor een televisieprogramma zeer hoog zijn. Door
zenders met elkaar te verbinden zou je met één programma meer toeschouwers
bereiken.
I. Kleurentelevisie.
Kleurentelevisie is een graad lastiger dan de gewone zwart-wit-televisie. In
principe werkt dat als volgt. Om een indruk van de verschillende kleuren te
krijgen is het niet nodig alle kleuren afzonderlijk te kunnen weergeven, maar
is het voldoende 3 kleuren te kiezen, en daarmede, door een combinatie een
voldoende getrouwheid aan ontvangzijde te krijgen van de verschillende kleu
ren, die zich aan zendzijde bevinden. Men neemt dan als kleuren rood, blauw
en groen. Er worden nu telkens drie rasters uitgezonden, eerst een rood raster,
dan een groen raster, ten slotte een blauw raster. Dat gaat als volgt: Voor de
camerabuis draait een schijf, die verschillende filters heeft. Dat zijn kleurfilters,
ofte wel stoffen, die doorzichtig zijn, maar alleen een bepaalde kleur doorlaten.
Achter elkaar verschijnen dan voor de camera een rood filter, een blauw filter
en een groen filter. Terwijl het rode filter voor de camera staat, wordt een
volledig beeld afgetast.
De verkregen signalen aan de uitgang van de camerabuis, en dus ook de
signalen van dat raster, die naar de zender gaan, geven dus een indruk van
de rode gedeelten van het uit te zenden beeld, want alleen die delen hebben
door het rode filter heen kunnen dringen, althans voor het grootste deel. Tege
lijkertijd wordt het ‘rode* raster aan ontvangzijde weergegeven, langs de nor
male weg. De electronenstraalbuis aan ontvangzijde heeft een scherm van een
bepaalde stof, maar je begrijpt, dat als er electronen op dat scherm komen, het
scherm één bepaalde soort kleur geeft, en niet rood! Voor het scherm zijn
electronen alle gelijk. Maar voor het scherm bevindt zich dan op dat ogenblik
ook een rood filter, en het licht, dat op het scherm van de buis verschijnt, wordt
door de toeschouwers als rood licht gezien. Zo gaat dat daarna ook met de
blauwe en groene rasters, waarbij de toeschouwer dus respectievelijk blauw en
groen licht ziet. In werkelijkheid gaat nu alles zo snel in zijn werk, dat door de
traagheid van het oog de toeschouwer een idee krijgt, dat het beeld gekleurd
is, en wel zijn de kleuren net zoals dat het geval is in het beeld dat zich aan
zendzijde voor de camera bevindt.
Je begrijpt, dat de twee filterschijven aan zend- en ontvangzijde synchroon
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moeten lopen, terwijl bovendien overeenkomstige filters voor camera en ont
vanger op een bepaald ogenblik moeten zijn geplaatst. Daarom moet in het
televisiesignaal behalve natuurlijk de normale lijn- en beeldsynchronisatiesignalen ook een kleurfasesignaal worden doorgegeven, hetgeen weer een extra
scheiding in de ontvanger betekent. Geïnterlinieerde aftasting zal bij kleuren
televisie ook toegepast worden, zodat je dan krijgt voor een volledig beeld in
kleuren 6 rasters: 2 rasters van iedere kleur. Dit systeem is een zg. halfmechanisch systeem, omdat er nog een mechanische schijf bij te pas komt Er
zijn ook zuiver electronische systemen, maar die zijn vrij ingewikkeld, en er
moet maar afgewacht worden wat daarvan in de practijk terecht komt.
Het half-mechanische systeem is drie maanden achter elkaar gebruikt door
een der omroepmaatschappijen in Amerika (de C.B.S.). Andere systemen zijn
niet in de practijk uitgevoerd, wel in de verschillende laboratoria.
Voor er nu verder gewerkt wordt met een nieuw systeem met kleuren, wil
men wel eens gewone zwart-wit beelden zien, maar dan algemeen toegepast.
Wie van jullie meer zou willen weten van de kleurentelevisie kan het op blz. 182
aangehaalde boek ‘Televisietechniek’ eens naslaan. Het laatste hoofdstuk geeft
een overzicht van de ontwikkeling van kleurentelevisie.
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13. Gramofoon
a. Algemeen.
Het principe van de gramofoonplaat zal jullie wel bekend zijn. Dat er twee
soorten opnamen mogelijk zijn, is misschien minder bekend. In de eerste plaats
heb je het systeem, waarbij de naald heen en weer beweegt, als de gramofoon
plaat draait. In de tweede plaats heb je de mogelijkheid, dat de naald op en
neer gaat. Als we het laatste systeem het berg-en-dal-systeem noemen, en het
eerstgenoemde het transversaalsysteem, dan kunnen we vaststellen, dat de
meeste handelsplaten tegenwoordig met het transversaalsysteem zijn opge
nomen.
Daarbij kun je nog twee methoden onderscheiden. De eerste wordt genoemd
constante-snelheid-methode, terwijl de tweede constante-amplitude-methode
wordt genoemd. Bij de constante-snelheid-methode is de snelheid van de gramofoonnaald loodrecht op de groef steeds constant. Dat betekent, dat bij een
hogere frequentie de uit
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Fig. 109. Verschil tussen constante amplitude en
meer voor lagere frequen
constante snelheid. Bij de constante snel
heid zou voor de lage frequenties de
ties.
gestippelde lijn ontstaan. Daar dit een te
Bij de constante-amplitudegrote amplitude geeft, wordt voor de
methode worden wel eens
lagere frequenties toch constante ampli
platen gesneden met kristude toegepast.
talsnijkoppen, maar deze
methode wordt alleen gebruikt voor opnamen in studio’s. Het verschil tussen
beide methoden is duidelijk te zien in fig. 109.
Zou men nu bij 50 Hz de amplitude van de snijnaald zo groot maken, dat de
groeven niet in elkaar overlopen, dan zou de amplitude van de hogere frequen
ties zo laag worden, dat de verhouding signaal-ruis te slecht zou zijn, m.a.w.
men zou van de hoogste tonen niets horen, omdat de ruis van de plaat te sterk
t.o.v. de toon zou zijn. Men gaat dus uit van de gedachte, dat de hoogste tonen
nog zo sterk moeten zijn, dat zij aanmerkelijk boven het ruisniveau liggen. In
dat geval zou bij 50 Hz de uitwijking van de naald veel te groot worden, zoals
gestippeld in fig. 109 is aangegeven.
Daarom neemt men de plaat wel op bij constante snelheid, maar de amplitude
is tot een zeker maximum beperkt, zodat beneden een bepaalde frequentie de
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amplitude toch constant wordt. Het gevolg hiervan is, dat de sterkte van de
hoge to.v. de lage tonen niet meer is, zoals dat in de oorspronkelijke muziek
was. De gramofoonplaat bezit
dus al een fout, die niet veroor
zaakt wordt door de weergaveinstallatie.
De groeven verder uit elkaar
plaatsen, dus de spoed van de
groef vergroten, gaat ook niet,
y
want dan wordt de speelduur
7
van de gramofoonplaat te kort, of
wel wordt de diameter van de
plaat te groot. In de practijk ^
wordt nu als volgt opgenomen.
Van 250 tot 1000 Hz wordt op Fig. 110. Karakteristiek van een gramofoon
plaat. Deze grafiek laat het verband
genomen met constante snelheid.
zien tussen de sterkte van het opge
Beneden 250 Hz worden de tonen
nomen signaal als functie van de
verzwakt, terwijl boven de 1000
frequentie.
Hz de tonen eigenlijk een beetje
te sterk worden vastgelegd. Er ontstaat dan een karakteristiek (frequentiekarakteristiek), die er uitziet als in fig. 110.
Deze karakteristiek is voor alle merken gramofoonplaten natuurlijk niet pre
cies gelijk, maar wijkt toch niet veel af van de in de figuur getekende karakte
ristiek.
Bij de weergave is een pick-up met versterker en luidspreker, die een
volkomen rechte frequentiekarakteristiek van 50 tot b.v. 8000 Hz heeft, dus niet
voldoende om de verschillende sterkten van de tonen natuurgetrouw weer te
geven.
Behalve de bovengenoemde opzettelijke verzwakking van de lagere frequen
ties t.o.v. de hogere, bezit de plaat nog een tweede ‘fout', die de dynamiek be
treft. Zoals wij reeds in een vorig hoofdstuk hebben gezegd, is het niet mogelijk
de verschillende sterkten van een orkest op een gramofoonplaat vast te leggen.
Aan de ene kant is het nodig met de uitwijking van de snijnaald boven een
zeker niveau te blijven, daar anders de ruis van de plaat gaat overheersen, aan
de andere kant mag de sterkte niet zo groot zijn, dat de groeven in elkaar over
lopen. Daarom wordt bij het opnemen van de plaat compressie toegepast, die
bestaat uit het verzwakken van de sterke passages, en het versterken van de
zwakke passages. Verbetering van deze fout kan worden verkregen door aan de
weergavezijde expansie toe te passen.
Expansie, welke kan worden bereikt met een expansieschakeling in de gramo
foonversterker, heeft ook het voordeel, dat het naaldgeruis schijnbaar vermin
derd wordt. Dat komt, omdat de zachte passages, waar het naaldgeruis juist het
hinderlijkst zou worden, extra zacht worden weergegeven.
De niet-lineaire vervorming, d.w.z. de verandering van de vorm van de tril
lingen bij het opnemen van de platen, is bij goede platen zeer laag (minder dan
3%). Het resultaat is dus, dat met een juiste weergave-methode (juist gekozen
pick-up, frequentiecorrectie en expansie in de versterker) een goede gramofoon
plaat ook werkelijk goed kan worden weergegeven. Het komt echter zeer weinig
voor, dat de weergave-installatie aan deze minimumeisen voldoet
10
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b. Typen pick-ups.
Men heeft al lang gezocht naar een middel een pick-up te maken, die met
behulp van een teruggekaatste lichtstraal in de groef van de plaat het vastgeleg
de geluid weergeeft, zonder dat de groef mechanisch afgetast wordt, d.w.z. dat
de groef niet meer aangeraakt zou worden. Tot heden echter zijn deze metho
den nog niet voldoende ontwikkeld, om in de practijk te worden toegepast. Men
is dus aangewezen op mechanische aftastmiddelen, die op
verschillende eigenschappen berusten.
Er zijn in hoofdzaak vijf methoden, om een gramofoonplaat mechanisch af te tasten met een pick-up met naalden.
1.
2.
3.
4.
5.

Het
Het
Het
Het
Het

electromagnetisch systeem.
electrodynamisch systeem.
piëzo-electrisch systeem.
electrostatisch systeem.
systeem met variabele weerstand.

Het principe van de electromagnetische pick-up is voor
gesteld in fig. 111. De luchtspleet, waarin zich het anker
kan bewegen, is in werkelijkheid zo klein mogelijk ge
maakt, opdat de veldsterkte van het magnetische veld zo
groot mogelijk zal zijn. Dat geeft dan een zo groot moge
lijke uitgangsspanning. De magnetische pick-up is een
pick-up, die gebaseerd is op constante snelheid van het
anker, d.w.z. van de naaldbeweging loodrecht op de groef.
Je kunt onderscheid maken tussen hoogohmige en laagohmige magnetische pick-ups. De hoogohmige kunnen
zonder meer aangesloten worden op een hoogohmige
volumeregelaar, terwijl de laagohmige beslist met een tussentransformator aan
de versterker moeten worden aangesloten. Het voordeel van de laagohmige
pick-up is, dat gemakkelijker gecorrigeerd kan worden met filters, terwijl de
pick-up ook ongevoeliger is voor uitwendige storende velden. Een voorbeeld
van een laagohmige magnetische pick-up is de TO-lOOl van Telefunken. Bij
deze pick-up is de eigen resonantiefrequentie boven 8000 Hz gemaakt, zodat
weinig last wordt ondervonden van deze resonantiefrequentie (zie later). De slij
tage van de gramofoonplaat is tot een minimum beperkt.
Doordat het principe van de magnetische pick-up berust op constante snel
heid, d.w.z. dat alleen de snelheid van het anker bij het passeren van de mid
denstand maatgevend is voor de geleverde spanning, moeten de fouten voor de
lagere frequenties op de plaat gecorrigeerd worden. Populair gezegd komt het
hierop neer, dat een ophalen van de lage tonen noodzakelijk is.
De magnetische pick-up vertoont nogal veel niet-lineaire vervorming, hetgeen
des te erger is, naarmate de luchtspleet kleiner is. Deze luchtspleet wordt bij
goedkopere soorten met opzet klein gemaakt, om de afgegeven spanning met
een betrekkelijk zwakke magneet zo groot mogelijk te krijgen.
Het anker (met de naaldhouder) is gevat in rubber, dat op de duur hard
wordt. Hierdoor kan de mogelijkheid ontstaan, dat de uitwijking van het anker
in de ene richting gemakkelijker gaat dan in de andere richting, waardoor een
sinusvormige trilling op de plaat als een niet-sinusvormige trilling op het anker
in het veld wordt overgebracht, zodat de afgegeven spanning ook niet-sinusvormig is, en niet-lineaire vervorming ontstaat. Door het hard worden van het
Fig. 111. Principe
van de electromag
netische pick-up. De
afgegeven spanning
hangt af van de
snelheid, waarmee
het anker zich tus
sen de magneetpolen beweegt bij het
passeren van de
middenstand.

196

rubber zal ook de demping anders worden dan oorspronkelijk door de fabrikant
was bedoeld. Ook dit zal vervorming opleveren. Tegenwoordig past men als
bevestigingsstof geen rubber meer toe, maar een stof, die op de duur niet hard
wordt.
De electrodynamische pick-up wordt niet zo vaak gebruikt, al heeft deze zeer
goede eigenschappen. De nadelen zijn de hoge prijs, terwijl de afgegeven span
ning niet erg hoog is, hetgeen meer voorversterking in de versterker vereist,
waardoor de gebruiker zich geplaatst ziet voor hogere kosten van de versterker.
Deze soort pick-up wordt laagohmig uitgevoerd, waardoor het toepassen van
correctiefilters vergemakkelijkt wordt. De frequentiekarakteristiek van de elec
trodynamische pick-up kan volkomen recht gemaakt worden tussen 30 en 8000
Hz, terwijl de vervorming uiterst gering kan blijven. De naald kan zich gemak
kelijk bewegen, terwijl de naalddruk op de gramofoonplaat ongeveer 40 gram
bedraagt, hetgeen weinig slijtage van de plaat geeft. Electrodynamische pickups worden o.a. gemaakt door Thorens, een Zwitserse fabriek. De pick-ups, die
werken volgens het piëzo-electrisch principe, bevatten een kristal van een zout,
dat het piëzo-electrisch effect vertoont. Hieronder wordt het verschijnsel ver
staan, dat een kristal aan twee punten een electrische spanning geeft bij buiging
of druk. Buiging in de andere richting of trek levert dan een spanning op, die
tegengesteld gepoold is.
De kristal-pick-up is zeer populair, en wel om de volgende redenen. In de
eerste plaats is de afgegeven spanning hoger dan van welke andere pick-up ook.
De afgegeven spanning kan b.v. tot 4 V bedragen. Hierdoor wordt de mogelijk
heid geschapen een versterker te bouwen met slechts één buis, als dat b.v. een
zeer steile eindbuis is, zoals een EL 3. De amateur, die de mogelijkheid ziet een
zeer goedkope versterker te maken, vindt deze soort pick-up goed.
Een ander voordeel is van de zijde van de amateur bekeken, dat de kristalpick-up berust op een weergave bij constante amplitude. Nu zijn de lagere fre
quenties (beneden 250 Hz) opgenomen bij constante amplitude. Deze pick-up
zal dus t.o.v. de hogere frequenties de lagere frequenties goed weergeven, en
zonder correctie verkrijg je met een kristal-pick-up dus veel ‘bassen’. Dat de
weergave der hoge tonen evenwel slecht is, kan velen niet schelen. De weergave
van de kristal-pick-up kan echter met filters worden verbeterd. De kristal-pickup is gemaakt om op een hoogohmige weerstand te worden aangesloten.
Een zeer groot nadeel van de kristal-pick-up is, dat hij gevoelig is voor schok
ken. Een stoot aan de naald, die direct met het kristal is verbonden, kan het
kristal doen breken, waarna dat vernieuwd zal moeten worden, wil men een
enigszins redelijke weergave krijgen. Het breken van een kristal hoeft niet altijd
ten gevolge van een sterke stoot plaats te hebben. Het komt voor, dat een kris
tal bij het vallen van de pick-up (met naald) op de gramofoonplaat heel blijft,
terwijl het breekt, doordat de naald over een kleine oneffenheid in de plaat glijdt
Een kristal-pick-up is gevoelig voor temperatuur- en vochtschommelingen.
De electrostatische pick-up bestaat uit een tweetal platen, waarvan één vast
gemonteerd is, terwijl de andere met de naald is verbonden. Beweegt de naald,
dan zal de vrije plaat t.o.v. de vaste plaat bewegen, waardoor capaciteitveranderingen ontstaan. Immers beide platen vormen een capaciteit t.o.v. elkaar. De
capaciteitveranderingen kunnen spanningsveranderingen aan beide platen geven,
die aan een versterker kunnen worden toegevoerd. Het nadeel van de electro
statische pick-up is, dat een aparte gelijkspanning nodig is, die niet door gelijk^
richting kan worden verkregen, aangezien de kleinste rimpel reeds een aanmer197

i

!

kelijke bromspanning (na versterking) in de luidspreker zou veroorzaken. De
spannnig moet dus verkregen worden uit een batterij, terwijl bovendien de
waarde van de spanning ongeveer 200 V moet bedragen. Daar staat dan tegen
over, dat geen stroomverbruik plaats heeft, zodat een grote anodebatterij voor
betrekkelijk lange tijd zou kunnen worden gebruikt. De kwaliteit van de electrostatische pick-up is zeer goed, maar een nadeel is nog, dat de afgegeven wissel
spanning zeer laag is, zodat vele voorversterkertrappen nodig zijn, om een eindtrap uit te sturen.
De electrostatische pick-up wordt dan ook, evenals de variabele-weerstandpick-up practisch niet gebruikt. De variabele-weerstand-pick-up werkt met het
principe van een weerstand, die tengevolge van de naaldbeweging wordt ver
anderd. Het is dus hetzelfde principe, waarop de werking van de koolmicrofoon
berust.
c. Gramofoonnaalden.
Eigenlijk nemen wij onze gramofoonplaten helemaal verkeerd op. Dat zit zo.
Je kunt bij het snijden van een gramofoonplaat binnen beginnen en de spoed
naar buiten toe laten lopen, maar zoals je weet zijn alle handelsplaten juist
andersom opgenomen.
Waarom is dat nu minder juist? Bij het afspelen van een gramofoonplaat zal
de gramofoonnaald slijten. De slijtage is na het spelen van de helft van de plaat
al aanmerkelijk, en de punt is allang niet zo scherp meer als aan het begin van
de plaat.
Aan de andere kant zal bij een ‘gewone’ plaat, waarbij dus de groef van
buiten naar binnen loopt, de lineaire snelheid, dus de snelheid in cm/sec voor
een groef, die zich meer binnen bevindt kleiner zijn dan voor een groef, die
meer aan de buitenkant is gelegen. De hoeksnelheid is constant, want het toe
rental is constant. Als de lineaire snelheid, waarmede de naald langs de groef
glijdt, voor een binnengroef kleiner is dan voor een buitengroef, zal een zelfde
toon binnen op de plaat een kleinere golflengte hebben, dan buiten op de plaat.
Op het ogenblik dat de naald dus versleten begint te raken, en dus veel minder
scherp is dan in nieuwe toestand, wordt de golflengte ook nog kleiner, en de
bochten, die de naald in de groef moet volgen scherper. De half versleten naald
kan deze bochten niet zo goed meer volgen.
Daarom zou het beter zijn, dat wanneer de naald versleten raakt, de bochten
ook minder scherp werden, d.w.z. dat de golflengte groter werd hetgeen bereikt
zou worden, wanneer de groef van binnen naar buiten liep.
Verandering is echter niet meer mogelijk, in verband met de millioenen gramofoons, die verkocht zijn, en die (vooral met de automatische rem) voor platen
met tegengesteld lopende groeven onbruikbaar zouden worden. Gedurende het
afspelen van de plaat zal een stalen naald verslijten, en wel in de vorm, die de
groef heeft. Daarbij zal de naald minder scherp worden, en de bochten niet
meer zo goed volgen, maar hij beschadigt de groef verder niet. Wordt een
andere plaat afgedraaaid met dezelfde naald, dan zal de vorm van de groef wel
licht anders zijn. De versleten naald is zo versleten, dat hij past in de eerste
groef, maar het zou wel toevallig zijn als hij ook precies in de nieuwe groef
paste. Als hij niet past, zal hij de nieuwe groef dan ook beslist beschadigen, en
daarom is het zo dom om meer dan één kantje met een zelfde stalen naald af te
draaien. Om dezelfde reden zijn langspeelnaalden ook ondingen, want er wordt
gesuggereerd, dat de naalden geschikt zijn voor het weergeven van 10 of 20
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platen, en in werkelijkheid worden alle platen telkens althans voor de eerste
helft behoorlijk beschadigd.
Daar de stalen naald dus niet voldoet, omdat zelfs bij het spelen van een zijde
met één naald, de tweede helft van de plaat eigenlijk niet goed wordt weer
gegeven, heeft men saffieren gebruikt, dat zijn steentjes, die in een juiste vorm
zijn geslepen, en door hun grote hardheid niet door de groef versleten worden.
Een dergelijke saffier is wel aanmerkelijk duurder dan een naald, maar behoeft
dan practisch nooit te worden verwisseld. Zelfs na honderden platen te hebben
weergegeven, kan met een microscoop geen slijtage worden aangetoond. Het
voordeel van een saffier is verder, dat de resonantie-frequentie belangrijk hoger
kan worden gemaakt, hetgeen zonder saffier zelfs onmogelijk zou zijn. Je kunt
rekenen, dat je zonder saffier de resonantie-frequentie niet hoger dan 5000 Hz
kunt brengen. Een nadeel van een saffier is echter, dat hij breekbaar is.
Behalve de saffiemaalden, die los te krijgen zijn, en in een gewone pick-up
kunnen worden aangebracht, zoals men een normale naald aanbrengt, heeft men
ook naalden, waarvan de punt met iridium is overtrokken, een zeer hard metaal.
Deze naalden worden onder de naam van Permo-Pointnaalden in de handel ge
bracht.
In normale toestand bevindt het anker zich midden tussen de magneetpolen
van de pick-up. Door de magneetophanging (b.v. rubber) krijgt het anker, wan
neer de naald uit de evenwichtsstand wordt gebracht, een tegenkracht die tracht
het anker weer in de middenstand te brengen. Het is verder noodzakelijk, dat
de hele pick-up-arm om een as kan draaien, ten einde de groef van de plaat
tijdens de weergave te kunnen volgen. Wanneer de naald en dus ook het anker
in trilling worden gebracht, en die trilling overeenkomt met de resonantiefrequentie van de hele pick-up, dan zal de pick-up met zijn zwaardere massa het
anker helpen, en zal de naald een extra grote uitwijking krijgen. Deze uitwijking
gesteund door de zware massa van de pick-up zou de groef van een plaat kun
nen beschadigen. Dat zal dan ook gebeuren, wanneer een frequentie op de plaat
is vastgelegd, die overeenkomt met de resonantiefrequentie van de pick-up. Op
die plaatsen zal de groef van de plaat beschadigd worden.
De meest hinderlijke resonantiefrequentie is echter een andere, en wel de
eigen resonantie van de veerkracht van de gramofoonnaald. Komen de naald,
naaldhouder en het anker in resonantie met die veerkracht, dan zal ook de
groef beschadigd worden. Deze resonantie-frequentie ligt in de buurt van 3000
Hz bij goedkope pick-ups. Het zou mogelijk zijn die resonantiefrequentie boven
de hoogste vastgelegde frequentie te brengen, waardoor men dan geen last meer
had. Nemen wij als hoogste opgenomen frequentie 8000 Hz, dan zal dus deze
resonantiefrequentie boven de 8000 Hz moeten komen te liggen, en zoals wij
reeds eerder zagen, zal dit alleen mogelijk zijn bij toepassing van een saffier, in
plaats van een stalen naald.

:
:
;
I

d. Correctiefïlters.
Zoals we dus eerder gezien hebben, is correctie van de verschillende fre
quenties noodzakelijk, omdat er fouten zijn, welke opzettelijk bij het opnemen
van de gramofoonplaat moesten worden aangebracht. Wat er gecorrigeerd moet
worden, hangt af van de fouten, welke bij het afdraaien van een plaat zullen
optreden. Deze fouten komen het beste naar voren bij het beschouwen van een
frequentiekarakteristiek van de pick-up. Immers deze geeft de verhouding aan
van de sterkte der verschillende frequenties.
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In fig. 112 is een voorbeeld van een dergelijke frequentiekarakteristiek geteken. Wij zien, dat de karakteristiek allerminst recht verloopt. In de karakteristiek
onderscheid je verschillende pieken, waarvan de drie belangrijkste genummerd
zijn 1, 2 en 3. Piek 1 ontstaat
doordat bij die frequentie de ge
hele pick-up in resonantie komt
Piek 2 ontstaat bij een iets hogere
frequentie. Hier komt de pick-uparm in resonantie, waarbij de be
weging een draaiende is om de
lengterichting van de arm (wrin)S
20
t II
ging van de arm). Piek 3 ten slotte
20
is de resonantiepiek van het an
3?
•cni;
ker, met naaldhouder en naald.
3 4 5 6 7 8910000
3 4 56789X30
3 4 5 6 789IOCO
Direct na het optreden van de
Fig. 112. Frequentiekarakteristiek van een pick- resonantiepiek 3 valt de karakte
up. De betekenis der pieken, 1, 2 en ristiek naar beneden. Het zal dus
3 is in de tekst uiteengezet. Voor ver
schillende pick-ups krijgt men ver nodig zijn de lage frequenties op
te halen.
schillende karakteristieken.
Ook de hoge frequenties moe
ten worden opgehaald. Ten slotte moeten de resonantiepieken worden verzwakt.
In fig. 113 is een filterschakeling getekend, die geschikt is voor gebruik met
een magnetische pick-up. Het filter werkt als volgt: Het bestaat uit de potentiometerschakeling, waarvan de ene impedantie de volumeregelaar R4 is, terwijl de
ander bestaat uit C4 en R2. Hierdoor wordt bereikt, dat een spanningsdeling
ontstaat. Deze spanningsdeling kan nu
niet teniet worden gedaan door de impe
o
dantie C4—R2 gedeeltelijk kort te sluiten.
=T=C« §
o L*
Voor de lage frequenties geschiedt dat
o
met behulp van de parallelimpedantie
•Si
L2—Co. Dit is een resonantiekring, afge
II?
stemd in de buurt van 50 Hz. Door de
samenwerking van deze kring en de con
densator C4 wordt bereikt, dat bij 50 Hz
een kortsluiting verkregen wordt, die bij
"l
toenemende frequentie minder wordt, en
wel zoveel minder, dat de totale frequen
tiekarakteristiek lineair gaat verlopen. Bij
de frequentie 250 Hz kun je de kortslui
ting van L2—C2 verder verwaarlozen. Fig. 113. Pick-up filter voor magnetiIets dergelijks doet de parallelimpedantie
sche pick-up.
bestaande uit L3—C3—R3. Deze paral
Ci =1000 pF.
C2 = 0,1 juF.
lelschakeling is effectief voor de frequen
Cs =1000 pF.
ties van 3000 Hz tot 10.000 Hz. Met be
9nF.
C4 =
hulp van de variabele weerstand R3 kan
5 H.
Li =
de impedantie ingesteld worden, zodat
Lo= 100 H.
3 H.
L3 =
een hoge-tonenregeling mogelijk wordt
Ri= 100 K ohm (pot.meter).
Voor het bestrijden van naaldruisen is
R2= 200 K ohm V2 watt.
de combinatie Li—Ci—Ri tussengeschaRs= 100 K ohm (pot.meter).
keld. De waarde van de condensator Ci
R4 = 10 K ohm (pot.meter).
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hangt af van de frequentie van de naaldruis. Deze is bij verschillende pick-ups
anders, zodat Ci proefondervindelijk moet worden bepaald. De waarde zal tus
sen 300 en 1500 pF liggen.
In fig. 114 is een correctiefilter getekend voor een kristal-pick-up. De lagetonencorrectie heeft plaats met de parallelimpedantie, bestaande uit Li—Ci—
Ri. De lage-tonencorrectie is hier regel
baar met een variabele weerstand, het
geen bij een kristal-pick-up gewenst is.
o
Voor het bestrijden van naaldruisen
dient de impedantie L2—C2—R2- Deze
is weer instelbaar voor verschillende
s
pick-ups.
■o
In fig. 115 is ten slotte een ruisfilter
getekend, dat geschakeld wordt in de
kathodeleiding van een buis van de
Ra*
versterker. Dat kan het beste de laatste
voorversterkerbuis zijn, dus de laatste
buis voor de eindtrap.
De waarden van de verschillende onderdelen van de filters zijn aangegeven
bij de figuren.
Fig. 114. Pick-up filter voor kristal
pick-up.
Bij het toepassen van een filter moet
je er altijd aan denken, dat je niets voor
Ci = 0,1 f/F.
niets krijgt. Versterking van bepaalde
C2=1000 pF.
frequenties kan alleen geschieden t.o.v.
C3 = 100 pF.
Cd=3000 pF.
andere, d.w.z. dat er totaal enige ver
Li= 100 H.
zwakking zal ontstaan. Nu zal die ver
5 H.
L2 =
zwakking bij het gebruik van een kristalRi = 100 K ohm (pot.meter).
pick-up geen bezwaar vormen, want de
Ro= 100 K ohm (pot.meter).
afgegeven spanning van een dergelijke
R3= 250 K ohm [}fa. watt).
pick-up is altijd
Rd= 25 K ohm (pot.meter).
hoog genoeg. An
ders wordt dat bij
een magnetische pick-up. Daar kan een goed filter
een zodanige verzwakking veroorzaken, dat de versterker
zijn vermogen niet meer afgeeft. De enige oplossing is dan
een extra voorversterkertrap, die evenwel geen grote ver
sterking hoeft te geven. Een versterking van ongeveer 10
maal is voldoende.
O

O **5"

"1

ê
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e. Montage van motor en pick-up.
Over de montage van een gramofoonmotor bestaan in
het algemeen vrij eigenaardige opvattingen. Zo zal een
gramofoonmotor meestal verend opgehangen worden, het
geen bestaat uit het aanbrengen van rubberdopjes tussen
de motor en het chassis. Dit lijkt nu erg verstandig, omdat
trillingen van de motor niet meer overgebracht zullen
worden op het chassis, en de motor dus minder lawaai zal
maken. Het is in werkelijkheid echter allerminst verstan
dig, want nu ontstaat de volgende situatie. De motor geeft

I±1
Fig. 115. Ruisfilter
in de kathodeleiding
van versterkerbuis.
C=1000 pF.
L=5H.
R= 10 K ohm
(pot.meter).
201

verschillende soorten mechanische trillingen. De motor is daarbij losjes opge
hangen. De naald van de pick-up is, evenals de pick-up, vast t.o.v. het chassis
opgesteld. Het gevolg van dit alles is nu, dat de trillingen van de motor netjes
op de naald van de pick-up worden overgedragen en storende geluiden in de
luidspreker veroorzaken. Heb je nu een goede motor, dan zal het ruisen, dat hij
veroorzaakt, zo klein zijn, dat verende ophanging t.o.v. het chassis niet nodig
is. In dat geval is het zelfs beslist ongewenst ten einde te voorkomen, dat de
motor zijn trillingen op de bovenbeschreven wijze op de pick-up-naald over
brengt. De beste motorbevestiging is dan ook star met het chassis. Daartoe moe
ten motor en pick-up samen goed vast op één stalen plaat gemonteerd worden.
Hoe dikker de plaat, hoe gunstiger dit is, omdat dan de massa groot is, en de
trillingen, die de motor veroorzaakt, klein zullen zijn. De plaat mag gerust drie
kilo wegen.
f. Eigen opname van gramofoonplaten.
Het zelf opnemen van gramofoonplaten is, wanneer je dat goed wilt doen,
een dure liefhebberij. Voor de oorlog waren er in de handel verschillende goed
kopere opname-apparaten te krijgen, maar de resultaten waren niet zo best. Het
is daarom raadzaam, dat je eerst je licht bij een ander opsteekt over de moge
lijkheden, als je met het zelf opnemen van gramofoonplaten zou willen begin
nen. In het bijzonder moet je dan eerst nagaan, welke resultaten anderen berei
ken, die over een bepaald snij-apparaat beschikken en met een bepaald soort
platen werken. In geen geval moet je verwachten, dat je dezelfde kwaliteiten
krijgt als die van de handelsplaten.
Er bestaan twee soorten opname-apparaten. De eerste soort heeft een snijkop,
die vastzit aan een draaiende arm en die zich dus niet zoveel van een normale
pick-up onderscheidt. Alleen is aan de arm een getand segment bevestigd, dat
via een tandwiel aan het draaien wordt gebracht door de motor. Hierdoor ont
staat het langzaam voortschuiven van de snijkop. De snelheid, waarmede dit
voortschuiven plaats heeft, bepaalt de spoed van de gesneden groef.
Een snij-apparaat, dat met een draaiende arm werkt, werkt volgens het radi
cale systeem. Veel beter is het principe van de tangentiale snijder.
Hierbij beweegt de snijkop zich niet langs een cirkelvormige baan over de
plaat maar langs een rechte baan. Hiertoe is boven de plaat een stang aange
bracht, waarin een vierkante draad is gesneden. De stang wordt aangedreven
door de motor, ter plaatse van de motoras. Van de nauwkeurigheid van deze
stang samen met de schroefdraad, die zich in de snijarm bevindt, hangt veel af.
Voor een hoge kwaliteit van de gesneden platen is een grote nauwkeurigheid
nodig, die echter het apparaat duur maakt.
Natuurlijk is ook van groot belang de karakteristiek van de snijkop. Bovendien
moet aan de snijkop het nodige vermogen worden afgegeven, waarvoor een
goede versterker nodig is, die meestal een balans-eindtrap zal moeten bezitten.
De plaat is oorspronkelijk glad, en de groef wordt gesneden door de snijnaald.
Deze heeft een speciale beitelvorm. Bij het snijden zal een spaan ontstaan. Deze
spaan dient zorgvuldig te worden verwijderd, daar zij anders een omwenteling
over de plaat kan maken, en aan de achterzijde van de snijkop terechtkomt, en
het snijden van de volgende groef verstoort. De spaan kan zich om de as van
de motor draaien en met een kwastje kun je telkens zorgen, dat de afgesneden
spaan zich direct naar het midden van het plateau begeeft, zodat hij geen
kwaad meer kan. Ook kun je zorgen, dat de spaan direct helemaal van het
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plateau wordt verwijderd. Daartoe zul je echter gedurende de gehele opname
de spaan naar buiten moeten leiden. Breekt zij af, hetgeen tijdens de opname
heus wel zal gebeuren, dan moet je zorgen, dat je het volgende stuk vlug ge
noeg te pakken hebt. Er bestaan Amerikaanse opname-machines, die met pers
lucht de spaan direct weg-‘spuiten’, maar dat zijn alleen de duurdere apparaten.
Natuurlijk moet je beschikken over een opnamemotor, die een grotere kracht
moet ontwikkelen, dan een normale weergavemotor. Met de opnamemotor kun
je dan ook wel platen afdraaien, als je een pick-up op hetzelfde chassis monteert.
De ‘trekkracht’ van de opnamemotor wordt gemeten in gram-cm. Je moet
rekenen, dat een opnamemotor een vermogen moet hebben van ten minste 5000
gr.cm. De motor moet voorzien worden van een zwaar plateau. Dat plateau
werkt dan als een vliegwiel. De bedoeling van een vliegwiel is energie (mecha
nische energie in dit geval) op te sparen voor ogenblikken, dat minder of geen
energie wordt toegevoerd. Het vermogen, dat in het zware opnameplateau be
waard wordt, komt ten goede op de ogenblikken, dat meer vermogen wordt ver
eist, dat is, wanneer zware passages worden opgenomen. Zou dat niet het geval
zijn, dan zou tijdens die passages de plaat afgeremd worden, waardoor de snel
heid zou verminderen. Bij het weergeven van de plaat wordt echter de motor
niet afgeremd, en het gevolg zou zijn, dat een vals geluid zou worden waarge
nomen. Daarom is, zelfs bij een sterke opnamemotor, een zwaar plateau zeer
wenselijk.
De opnameplaat moet aan het plateau bevestigd worden. D.w.z. dat het leg
gen van de plaat op de draaitafel niet voldoende is. Met behulp van een schroef
moet de plaat aan het plateau vastgemaakt worden. Ten slotte is het wenselijk,
om te voorkomen, dat de plaat toch nog een beetje gaat glijden, waardoor de
motor wèl, maar de plaat niet haar constant toerental behoudt, dat tussen
plateau en plaat een rubber plaatje wordt gelegd, dat het glijden tegengaat.
Wat de platen betreft, daar heb je verschillende soorten. Er zijn platen, die
een kem van glas bezitten, terwijl daaromheen een laag lak is aangebracht.
Deze platen kunnen direct na het opnemen weer worden weergegeven, hoewel
het harden van deze platen de levensduur aanmerkelijk zal verhogen. Voorts zijn
er gelatineplaten. Deze moeten dik zijn, daar zij anders gaan krullen, hetgeen
zeer onaangenaam kan zijn. Ten slotte heb je platen, die bestaan uit een metalen
plaat, waarover een cellulose-laklaag is aangebracht.
Wanneer je besluit platen op te nemen, en je nagegaan hebt, wat er met be
paalde kosten te bereiken valt, is het raadzaam niet te beginnen voordat je
eerst eens een paar boekjes hierover hebt geraadpleegd (zie literatuurlijst). Reken
verder op het ‘verknoeien’ van een twintigtal plaatkanten, en vergeet nooit,
dat het zelf opnemen van platen een werkje is, dat je alleen door ervaring kunt
leren. Je moet heel wat platen opnemen, voordat je zelf tevreden zult zijn.
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a. Inleiding.
Het woord radar is een afkorting van ‘Radio detecting and ranging’. De eer
ste stap in de techniek van de radar vinden we reeds in 1932. In dit jaar
publiceerden de Bell-laboratoria in Amerika een artikel over de terugkaatsing
van golven van 5 tot 6 meter lengte. Het artikel behandelde verder de ontvangst
van deze ultra-kortegolven over een afstand van ongeveer 100 km.
In 1934 werd in Frankrijk een systeem aangegeven, waarbij het mogelijk zou
zijn een vliegtuig te localiseren (plaatsbepalen) door middel van interferentie
van uitgezonden en teruggekaatste radiogolven. Uit de verschilfrequentie viel
dan op te maken, waar het toestel zich bevond. De verschilfrequentie was toen
in het l.f.-gebied gelegen, zodat een toon werd gehoord, waarvan de hoogte
nauwkeurig kon worden bepaald.
In Engeland was het vooral Sir Wattson Watt (bijgenaamd Lord Kilowatt),
die de stoot gaf tot het aanleggen van radarstations langs de kunst van Engeland
ter bescherming van eventuele vijandelijke vliegtuigen. Zo was men in 1939 zo
ver gekomen, dat het naderen van een vliegtuig op een afstand van 150 tot 200
km kon worden waargenomen. De plaats van het vliegtuig kon daarbij worden
vastgesteld met een nauwkeurigheid van V2 km af
stand en V2 graad richtingshoek.
Met een afstandmeter van de beste soort kon men
op 20 km afstand een nauwkeurigheid bereiken van
400 tot 800 m. Met radar kon men toen op dezelfde
afstand een nauwkeurigheid bereiken van 50 m. Het
wordt daardoor mogelijk op afstand een vliegtuig te
localiseren, terwijl tevens het aantal vlieguren kan
worden bepaald, door het aantal punten te tellen,
Fig. 166. Bepaling van de dat men krijgt op het scherm van een electronenrichting van een voorwerp straalbuis. Gebruikt men een impuls van 1 /*sec (zie
met een gerichte radargolf. later), dan kan men op deze wijze een onderschei
dingsvermogen bereiken van 150 m, d.w.z. dat twee
vliegtuigen, die op 150 m van elkaar vliegen als afzonderlijke punten op het
scherm van de buis kunnen worden waargenomen. Vliegen zij dichter bij elkaar,
dan vloeien de punten in elkaar over en is niet meer vast te stellen, of men 2
of 1 vliegtuig waarneemt.
Het gebruik van de korte golven heeft het voordeel, dat men gemakkelijker
kan richten. Men kan richtantennes maken, die een uitstraling geven in een
bepaalde richting. De getrokken lijn in fig. 116 geeft het zg. stralingsdiagram
van de richtantenne. De lijn stelt voor een lijn, die alle punten met een zelfde
veldsterkte verbindt. Natuurlijk zijn er meer dergelijke lijnen, als je maar een
andere veldsterkte als eenheid neemt. Neemt men echter steeds dezelfde veld
sterkte, dan krijgt men voor iedere antenne een bepaalde lijn, en deze lijnen
kunnen met elkaar vergeleken worden. Hoe smaller het diagram, hoe scherper
de antenne richt. In fig. 116 zien we verder, hoe in principe de richting van een
vliegtuig kon worden bepaald. De antenne wordt eerst geplaatst in de richting
van de verticale lijn. Deze komt overeen met een bepaalde richting op de kaart,
b.v. Oostelijke richting. De antenne is draaibaar, terwijl bij het draaien, natuur
lijk het hele stralingsdiagram mee zal draaien.
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Stel, dat een vliegtuig zich in een richting A bevindt, dan moet dus de hoek
a bepaald worden. Daartoe wordt de antenne gedraaid. De antenne zendt gol
ven uit, en deze worden door het vliegtuig teruggekaatst. De teruggekaatste
golven kunnen in sterkte gemeten worden. Draait men nu de antenne in de
richting A, dan zal de teruggekaatste golf sterker worden, doordat de golven in
de richting A sterker zijn geworden. Immers eerst waren ze gericht naar Oost,
en ontving de richting A maar een zwakker signaal. Nu zijn
ze gericht naar A, en het signaal is op zijn sterkst. Draait
men de antenne weer verder, dan zal de oorspronkelijke
sterkte van de teruggekaatste golf worden bereikt, zodra de
antenne in een richting uitstraalt, die een even grote hoek
rechts van A maakt, als eerst de Oostlijn met A maakte.
Dat is echter alleen waar, wanneer het stralingsdiagram
symmetrisch is, d.w.z. dat gelijke hoeken in afwijking rechts
Fig. 117.
en links van het stralingsdiagram gelijke sterkten moeten
Bepaling van de
geven. In werkelijkheid bepaalt men dus hoek b, en deelt
hoogte (gemeten
als hoek) van
deze door 2, zodat men de werkelijke richting van A vindt
een voorwerp
(dat is dus hoek a). Een nauwkeurigheid van 3° kan wor
(vliegtuig) met
den bereikt.
een gerichte
Voor het meten van de hoogte van het vliegtuig meet
radargolf.
men de hoek, waaronder men het vliegtuig in verticale rich
ting kan peilen. Men gebruikt daarvoor weer een antenne, die kan draaien, maar
nu in verticale richting. De normale stand is natuurlijk de horizontale stand.
Men meet de sterkte van de teruggekaatste golven in deze stand. Vervolgens
draait men de antenne omhoog. De sterkte van de golven wordt groter, totdat
het maximum bereikt wordt, wanneer de antenne precies in de richting van het
vliegtuig gericht is. Men draait steeds verder, en de sterkte van de terugge
kaatste golven verzwakt weer. Hebben ze een sterkte bereikt, die gelijk is aan
de oorspronkelijke sterkte, toen de antenne nog horizontaal stond, dan meet
men de hoek, waaronder de antenne nu verticaal gericht is en deelt deze door 2.
Daar het de bedoeling is zo min mogelijk te draaien, waardoor zo scherp
mogelijke richting van het stralingsdiagram kan worden bereikt, neemt men als
normale stand van de antenne niet de horizontale stand. Immers een vliegtuig
zal altijd gezien worden in een richting, die omhoog is. Daarom neemt men
als normale stand een stand, die zelf al een hoek met de horizontale maakt. In
fig. 117 is dat weergegeven. De nauwkeurigheid in verticale richting bedraagt
ongeveer drie minuten. De richtingsbepaling geschiedde oorspronkelijk met
metergolven. Toen met metergolven de hoogte bepaald werd, bleek ernstige
last te worden ondervonden van terugkaatsing tegen de grond. Daarom ging
men al gauw over op cm-golven. (3 en 10 cm-golven).
De plan-position indictator (P.P.I.) bestaat uit een zendantenne, die zeer scherp
gericht is. Zij draait tegelijkertijd met een ontvangantenne (eveneens scherp ge
richt). Synchroon met de antenne draait over het scherm van de electronenstraalbuis een lijn. De snelheid hiervan is slechts 1 omwenteling per 4 a 5 sec.
Bevindt zich nu geen terugkaatsend lichaam binnen de straal, waarin de radarzender werkt, dan ziet men op het scherm alleen de draaiende lijn. Bevindt
zich echter een schip b.v. binnen de straal, dan zal telkens, wanneer de anten
nes in de richting van het schip komen, een terugkaatsing van de golven plaats
hebben, die zichtbaar wordt op het scherm van de buis. Het gevolg van dit
alles is, dat op het scherm een draaiende lijn wordt gezien, terwijl de verschil205

lende in de omtrek gelegen voorwerpen (gebouwen, schepen, enz.) zich op de
electronenstraalbuis als lichtgevende delen aftekenen. Zelfs de vorm kan heel
goed worden waargenomen. Om een idee te geven van de gevoeligheid van
deze detectiemethode, zij vermeld, dat op een afstand van 2 km een periscoop
van een onderzeeboot zelfs kan worden waargenomen. Grotere voorwerpen
worden natuurlijk op veel grotere afstanden nog waargenomen.
Vooral de metalen vliegtuigen (en dat zijn bijna alle moderne toestellen)
kaatsen de radargolven goed terug. Bij metergolven veroorzaken zij een electrisch resonantieverschijnsel, zodat men de metergolven gehouden heeft voor
het aantonen van een vliegtuig, hetgeen gemakkelijk tot een afstand van 250 km
kan gebeuren. Betere terugkaatsing kan verkregen worden met cm-golven. Voor
laagvliegende vliegtuigen zijn cm-golven beter, zodat men voor oppervlakteradar is overgegaan op cm-golven.
Dat men de zendantenne richt en dat men de openingshoek van het diagram
zo klein mogelijk wil hebben, is een gevolg van het feit, dat dan alle energie
gebruikt wordt voor het terugkaatsen tegen het te localiseren voorwerp. Je be
grijpt dus nu, dat daar de openingshoek van het diagram zo klein mogelijk moet
zijn, de hoek, waarover de antenne kan draaien en nog effectief kan meten,
klein is. Daarom zal men b.v. voor hoogtemeting als normale stand niet de
horizontale stand nemen, maar een stand, die een zekere hoek maakt met de
horizontale. Voor het bepalen van de hoogte van veraf-vliegende vliegtuigen
heeft men dan een andere normaalstand dan voor dichtbijvliegende vliegtuigen.
Immers deze laatste ziet men onder een grotere hoek met de horizontaal.
Vele radar-antennes bestaan uit een aantal achter elkaar geplaatste dipoolantennes. Een dipool-antenne is een antenne, die bestaat uit twee gelijke helften.
Deze worden als het ware in balans gevoed, d.w.z. als een helft een positieve
golf oplevert, levert de andere juist een negatieve, en omgekeerd. Een dipool
kan in de praktijk bestaan uit twee staven, die in eikaars verlengde zijn opge
steld, en ieder V4 golflengte lang zijn, zodat de hele dipool ongeveer V2 golf
lengte lang is. Er is dan ook een reflector, die kan bestaan uit een plaat in de
vorm van een grote schotel. Om minder wind te vangen gebruikt men echter
wel eens een roostervormige reflector, die de golven even goed richt, maar min
der wind vangt. De dipool, die zich het dichtst bij de reflector bevindt, is dan
de eigenlijke dipool, die dus aangesloten is op de zender, terwijl de andere daar
voor gelegen dipool-antennes dienen als richters. Het zou te ver voeren om aan
te tonen dat op deze manier werkelijk een richteffect verkregen wordt. In het
kort komt het hierop neer, dat wanneer de richters zich op een zekere afstand
vóór de zenddipool bevinden, in de richters een wisselstroom ontstaat, die een
veld veroorzaakt, dat het zenderveld in de goede richting helpt (dus versterkt)
en in de ongewenste richtingen verzwakt. Men gebruikt ongeveer 7 a 9 richtdipolen. Vaak kan men zowel voor het zenden als voor het ontvangen dezelfde
antenne gebruiken. Dat is mogelijk, doordat een radar-installatie niet met een
constante draaggolf werkt, maar met impulsen (stoten). Stel je voor, dat je een
constante draaggolf opwekt. De zender kan echter in- en uitgeschakeld worden.
Zou je dat met een seinsleutel doen, dan zou dus een impuls kunnen worden
gegeven, door met de seinsleutel een punt te seinen. Natuurlijk gaat dat bij
radar niet met een seinsleutel, want de duur van een impuls is ongeveer 1 tot
10 [x sec, en een dergelijke korte impuls kan met een seinsleutel niet gegeven
worden.
Die impulsen worden nu in een tempo van ongeveer 25 tot 50 per seconde
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gegeven. Stel, dat er 50 impulsen per seconde zijn, en dat iedere impuls 10 fx sec
duurt, dan is de tijd van een impuls tot aan de volgende 1/50 sec = 20.000
/1 sec. De impuls zelf duurt 10 fx sec, en tussen de impulsen hebben we dus af
standen van 19.990 fx sec, dat is 1999 maal zo lang als de duur van een impuls.
Je ziet, dat het grootste deel van de tijd niet wordt gezonden.
Bij de radar gaat dat nu zo, dat een impuls wordt uitgezonden. Hij plant zich
voort in de aether met 300.000 km/sec., kaatst tegen het te onderzoeken voor
werp en komt weer met 300.000 km/sec terug naar de zender. Daar is hij al
aangekomen, lang voordat de volgende impuls verschijnt. De zendantenne, die
dus niet zendt, kan dan ook heel goed als ontvangantenne dienen. Is de terug
gekaatste puls (afkorting van impuls) ontvangen, dan verschijnt later de volgen
de uitgezonden puls.
Dat uitzenden met pulsen heeft nog een groot voordeel. Stel, dat we dus 50
pulsen per sec. uitzenden, en deze duren ieder 10 [x sec. Alle pulsen van 1 sec.
duren samen dus 50 maal 10 fxsec. = 500 /.i sec. In één seconde hebben we
1.000.000 [x sec. De pulsen samen duren dus maar 500/1.000.000 = 1/2000 deel
van de tijd. Stel, dat het vermogen van de eindtrap van de zender tijdens het
uitzenden van een puls 500 kw bedraagt, dan zal gemiddeld per sec maar een
vermogen van 1/2000 X 500 kw = 250 watt worden gebruikt. Dat is zeer be
langrijk. Want nu kan de zendbuis, die 500 kw dissipeert, een klein buisje zijn
van 250 watt. Op die manier zou je met een EL 3, die maar 9 watt mag dissiperen een vermogen tijdens de impulsen kunnen uitzenden van 2000 maal 9
watt — 18 kw. Denk je in een 18 kw zender met een EL 3! En toch hebben ze
daar direct aan gedacht. Stel, dat je die pulsen op een of andere manier zou kun
nen moduleren met muziek. Dan zou je met een heel klein vermogen en hele
kleine zendbuizen toch de normale reikwijdte krijgen. Deze impulsmodulatie is
nog niet geheel ontwikkeld, maar er wordt overal hard aan gewerkt, want het
belang ligt er dik bovenop, en bovendien zijn er nog verschillende andere voor
delen aan verbonden.
De radar is één van de oorzaken geweest, dat de laatste oorlog ‘maar’ vijf
jaar geduurd heeft. Dat zit zo. Als de Duitsers in 1940 Engeland ook nog had
den bezet (en zij hadden het vaste plan dat te doen), dan zouden zij de oorlog
toch verloren hebben. Alleen had dat veel langer geduurd. Amerika kon nl. wel
vliegtuigen maken in een paar jaar tijd, maar die vliegtuigen waren voor korte
afstand. Zij hadden dus uit Engeland moeten starten, en daar worden voorzien
van brandstof, enz. Als Engeland bezet was geweest, had Amerika Duitsland
van Amerika uit moeten verslaan. Daartoe hadden zij vliegtuigen moeten ont
werpen, die gemakkelijk over de oceaan konden vliegen en terug. Geloof maar
gerust dat dat gelukt was, maar dat had wel enkele jaren langer geduurd! Het
was dus zaak in 1940, dat Engeland stand hield. Maar Engeland had geen vlieg
tuigen genoeg. Duitsland kwam met vliegtuigen en bombardeerde Engeland, en
om nu het land tegen dergelijke aanvallen te kunnen beschermen moest Enge
land eigenlijk voortdurend jachtvliegtuigen in de lucht houden. Die moesten
natuurlijk doorlopend afgelost worden, maar daarvoor had Engeland beslist niet
voldoende vliegtuigen en, vooral, piloten. Dank zij de radar konden de Engelsen
nu kalm op de grond blijven. De piloten kon rusten, en aan de radartoestellen
werden mensen geplaatst, die niets anders hadden te doen dan op de electronenstraalbuis kijken, of er geen vijand kwam opdagen. Was dat het geval, dan gin
gen natuurlijk de enkele vliegtuigen, die Engeland had, direct de lucht in. De
piloten waren uitgerust, en de Duitse vliegtuigen werden warm ontvangen.
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Daar kwam nog bij, dat door middel van radar het afweergeschut werd gericht,
hetgeen daarmede nauwkeuriger geschiedde, zodat er meer Duitse vliegtuigen
werden neergeschoten dan zonder radar mogelijk zou zijn geweest. Een andere
vondst was b.v. het met radar richten van zoeklichten. Wanneer je een zoeklicht
eerst aansteekt en dan gaat zoeken, ziet de vijand je, en gaat hij er vandoor, of
hij komt even naar beneden, en bombardeert je lichten en het in de buurt op
gestelde luchtafweergeschut. De zoeklichten werden nu echter niet ontstoken.
In het totale donker werden ze met radar op de vliegtuigen gericht en als dat
nauwkeurig genoeg was gebeurd, flitsten alle zoeklichten aan. Meteen waren de
vliegtuigen in de lichtbundels. Van tevoren waren de kanonnen ook min of meer
gericht, het fijne richten was nog maar een kwestie van enkele ogenblikken, en
de vliegtuigen, die op niets bedacht waren, hadden een veel grotere kans ge
troffen te worden dan bij de oude methode. Je ziet dus, dat radar een van de
oorzaken was, dat Engeland zich kon verdedigen in 1940, waardoor de oorlog
veel korter duurde dan anders het geval zou zijn geweest.
De Duitsers hadden ook radar, want technisch waren de Duitsers lang niet
dom. In 1940 begingen zij echter een van hun grootste stommiteiten. Zij waren
immers de hele Westkust van Europa aan het bezetten. Dat verliep vrij vlot, en
toen dat gebeurd was, werd bevel gegeven de ontwikkeling van de radar maar
te stoppen. Dat was volgens hen niet meer nodig. Zo zeker waren zij er van,
dat ze Engeland al konden gaan bezetten. Het liep evenwel een beetje anders,
en later (in 1943) hadden de Duitsers spijt van die beslissing, want toen waren
ze hopeloos achter met hun radar. Het hoeft je dus niet te verbazen, dat je eens
een foto kunt zien van een Duitse jager met radar antennes er op. Engeland ging
van 1940 af veel harder met zijn radar-ontwikkeling. Het was weer aan radar te
danken, dat Engeland de grote Duitse schepen Graf von Spee en Schamhorst
tot zinken kon brengen.
De Duitse radar was, zoals wij zagen, maar zeer slecht ontwikkeld, omdat
men zich er niet erg druk om maakte. Zij hadden twee soorten radar. De ene
werkte op 2 cm golflengte, terwijl de andere op V2 cm golflengte werkte. Het
vermogen was echter belangrijk minder, al was hun golflengte korter, of liever
juist omdat hun golflengte korter was. Het vermogen kwam nl. niet boven de
10 kw uit.
Antiradar is een installatie, die bescherming biedt tegen radar. Er zijn twee
soorten bescherming. De eerste soort bestaat uit het uitwerpen van ‘wolken’
gemetalliseerd papier, die een golflengte hebben gelijk aan de halve golflengte
van de radarzender. De meesten van jullie hebben die dingen waarschijnlijk zien
uitwerpen door geallieerde vliegtuigen. De geallieerden hadden dat allang be
dacht, maar pasten dat niet toe. Later in de oorlog gebruikten de Duitsers radar
voor het richten van het afweergeschut. De geallieerden wisten dat en ze wisten
ook, dat ze met die ‘papiertjes’ die radarpeilingen van de Duitsers volkomen in
de war konden sturen. Toch gebruikten zij die niet. Dat zou nl. de Duitsers op
het idee hebben kunnen brengen ook dergelijke papiertjes te gebruiken, waar
door de Engelse radar weer waardeloos werd. Later toen van de Duitse lucht
macht niet veel meer te duchten viel, begonnen de geallieerden plotseling met
het gooien van die papiertjes. De Duitse militairen wisten natuurlijk met een
paar dagen wat dat te betekenen had. Dat merkten zij aan hun foutieve peilin
gen. Wij burgers begrepen daar natuurlijk niets van; als wij toen geweten had
den dat het voor de radar was!
Bedenk hoe kort dat nog geleden is, dat wij niets wisten van radar, dat het
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hele woord radar of zoals de Engelsen dat noemen ‘Radiolocation’ een geheim
was. Pas in 1945, toen de oorlog in Europa definitief geëindigd was, werd toe
stemming gegeven te spreken van ‘een systeem’, dat Radiolocation werd ge
noemd! In enkele maanden tijd is een lawine van technische publicaties uitge
geven over radar, en alle technische snufjes die daarmee samenhangen. Wij
kunnen alleen maar hopen, dat deze technische ontwikkeling uitgebreid zal
worden toegepast voor vredesdoeleinden ten goede. De moderne televisietech
niek, d.w.z. de televisietechniek van de laatste jaren, heeft veel gebruik gemaakt
van de radartechniek. Met radar bepalen wij de hoogte van de ionosfeer. Met
radar kan een schip nooit meer op een ijsberg lopen, kan het volkomen in het
donker (of in de mist) een haven binnenlopen, en netjes langs andere schepen
heen navigeren. Door de radartechniek, speciaal door de techniek van de zen
ders en ontvangers voor zeer korte golven, is het mogelijk met impulsmodulatie
48 of meer gesprekken tegelijk met één kanaal draadloos over te brengen. In
ons land wordt reeds van een dergelijke installatie gebruik gemaakt, al is het
aantal gesprekken kleiner.
De tweede soort antiradar is van de Duisters afkomstig. Die bestaat uit het
aanbrengen van een magnetische stof om een vliegtuig of onderzeeboot, waar
door de terugkaatsing wordt bemoeilijkt. Effectief werkt deze antiradar echter
niet.
b. Loran.
Loran is een afkorting van ‘Long Range Navigation’. Het is geen radar,
want hierbij wordt geen gebruik gemaakt van terugkaatsing van golven, wel
echter van het meten van tijdsverschillen tussen twee impulsen, waaruit een af
stand kan worden bepaald. Dat meten gaat weer met een electronenstraalbuis;
het geschiedt echter aan boord van het vaartuig, zodat geen terugkaatsing
nodig is.
Loran wordt onder radar gerekend. Het maakt, als het enige systeem, gebruik
van hectometergolven, d.w.z. golven met een golflengte boven 100 meter, waar
door het voor grote afstanden geschikt is (1500 tot 2000 km).
Om het principe van Loran te begrijpen, moet je eerst weten wat een hyper
bool is. Dat is een kromme lijn, die aan een bepaalde wet voldoet. Een cirkel
b.v. is een kromme lijn, waarvan alle punten een zelfde afstand hebben tot een
vast punt (het middelpunt). Zo is een hyperbool een kromme lijn, waarvan alle
punten aan de eis voldoen, dat het verschil van de afstanden tot twee vaste
punten steeds gelijk is. In fig. 118 is een hyperbool getekend. Zo zal dus voor
het punt P a—b een bepaalde waarde hebben. Diezelfde waarde vinden we
voor alle andere punten van de hyperbool. Dus voor punt Q is c—d = a—b. De
punten A en B noemt men de brandpunten van de hyperbool. Nu plaatst men
twee zenders ver uit elkaar. B.v. in de punten A en B van fig. 119. Stel, dat wij
ons bevinden op een schip -in het punt P. In het algemeen zal dan de rechte
weg tot A en B niet gelijk zijn. De zenders A en B zenden pulsen uit, en dat
doen ze nauwkeurig tegelijkertijd. Op het schip hebben we een electronenstraal
buis, waarmede de tijd kan worden gemeten, die verloopt tussen het ontvangen
van een puls van B en daarna die van A. Uit die tijd kan worden berekend,
hoeveel het wegverschil bedraagt van P naar A en van P naar B. We hoeven
dat niet te berekenen, want op de electronenstraalbuis is de afstand tussen de
verschijnende pulsen in km geijkt. We lezen direct het wegverschil af.
We beschikken verder over een landkaart, waarop de punten A en B nauw209
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keurig zijn aangegeven. Bovendien zijn de hyperbolen op die kaart getekend,
waarbij bij elke hyperbool staat aangegeven het wegverschil, dat een punt van
die hyperbool t.o.v. A en B heeft. Heb je dus het wegverschil gemeten, dan
weet je op welke hyperbool je je bevindt. Dat is natuurlijk niet voldoende.
Daarom is er ook nog een andere zender C, die samen met B een tweede stel
hyperbolen oplevert. Je meet dus ook het wegverschil van je schip P t.o.v. B en

Fig. 118. Definitie van een hyperbool:
a—b = c—d.

Fig. 119. Principe van Loran. Drie zen
ders geven samen twee stellen
hyperbolen.

C. Je zoekt op welke hyperbool van de tweede groep je bent. Het snijpunt van
de hyperbool van de eerste groep met die van de tweede groep is het punt,
waar je je bevindt.
Het moeilijke punt is het synchroniseren van de zenders, d.w.z. zorgen, dat
de zenders op hetzelfde ogenblik hun impulsen uitzenden. In werkelijkheid doen
zij dat dan ook niet. Zij zenden als volgt B zendt een impuls uit. Even later
zenden A en C ten gevolge van de impuls van B hun impulsen uit. De zender
B stuurt dus de zenders A en C. Een correctie wordt aangebracht op de kaart,
zodat je alleen maar een zeker getal op de electronenstraalbuis behoeft af te
lezen en dat getal opzoekt op de kaart bij een van de hyperbolen. Het werke
lijke wegverschil in km meet je dus niet meer, maar dat is ook niet interessant.
Er bestaan reeds vaste Loran-zenders voor de hele Noordelijke helft van de
Atlantische Oceaan. Deze werden oorspronkelijk gebouwd om de convooien van
Amerika naar Engeland tijdens de oorlog over te brengen met personeel dat nog
niet veel ervaring had. Daardoor was het voor honderden navigators mogelijk
zonder een lange opleidingstijd reeds spoedig uitgebreide aanvoeren naar Enge
land te doen plaats hebben.
c. Radar op decametergolven.
De radar op decametergolven komt tegenwoordig niet meer voor. Alleen de
oorspronkelijke Engelse radar, die van 1936, werkte op 12 a 13 meter. De an
tennes waren heel groot en werden gemonteerd op 70 meter hoge houten mas
ten. Het bereik bleef beperkt tot 150 km en deze radar was alleen bruikbaar
voor hoogvliegende vliegtuigen.
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d. Radar op metergolven.
De golflengte bedraagt in dit geval 2 tot 6 meter. Tegenwoordig werkt nog
op metergolven de G.E.E.-radar. Dit systeem is in principe gelijk aan de Loran
en bepaalt dus het snijpunt van twee hyperbolen. De reikwijdte is ten gevolge
van de korte golflengte minder, nl. 300 a 500 km.
Voorts werkt op metergolven het systeem ‘O.B.O.E’, dat in zoverre met
Loran overeenkomt, dat het snijpunt van twee lijnen wordt bepaald. De lijnen
zijn evenwel geen hyperbolen, maar één lijn is een cirkel en de andere lijn is een
rechte lijn. De nauwkeurigheid van de O.B.O.E. is groter dan die van Loran, nl.
8 meter, ook op zeer grote afstanden. Dat een grotere nauwkeurigheid kan worden verkregen is te danken aan het feit, dat hier weer van terugkaatsing sprake
is. De meting geschiedt dus niet meer aan boord van een schip of vliegtuig,
maar aan land, zodat de apparatuur meer ruimte mag innemen, en dus nauw
keurig kan werken.
e. Radar op dm-golven.
De dm-golven werden het eerst gebruikt voor vliegtuigen. Men wilde aan
boord van een nachtjager (die dus niets kan zien van een vijandelijk vliegtuig)
een radar-apparaat hebben, om vijandelijke vliegtuigen te kunnen waarnemen.
De installatie moest klein zijn, en vooral ook de antennes. Bij kortere golven
krijg je juist kleinere antennes.
Deze dm-golven zijn ook gebruikt voor radar, die ten doel had het richten
van de zoeklichten zonder deze aan te maken. Tevens kon men dan het lucht
afweergeschut richten.
Bij de toepassing van deze radar is een I.F.F.-installatie noodzakelijk. I.F.F.
betekent „Identification Friend or Foe”. In de eigen vliegtuigen wordt een ap
paraat gemonteerd. Dat apparaat zal bij ontvangst van radar-pulsen deze
terugsturen, maar met een kleine verandering. Op de grond kan men deze ver
andering dan constateren en weet men, dat het een eigen vliegtuig betreft. Daar
met radar het vliegtuig wel op de electronenbuis wordt gezien, maar niet met
een kijker, moest men wel de I.F.F. toepassen, om niet op eigen vliegtuigen
te schieten. De manier, waarop de ontvangen pulsen werden veranderd, en
teruggestuurd kon volgens een bepaalde code ook in een wip veranderd worden,
voor het geval de vijand er achter kwam en ook dergelijke apparaten in zijn
vliegtuigen ging inbouwen.
f. Radar op cm-golven.
Teneinde de nauwkeurigheid der radarpeilingen te verhogen, moest men be
schikken over zeer nauwe stralingsdiagrammen. Deze zijn alleen te bereiken met
ingewikkelde antennesystemen, en deze antennes worden eenvoudiger, als men
de golflengte verlaagt. Het is dus vanzelfsprekend, dat men de golflengte naar
de cm-golven ging verlagen, dus beneden 10 cm bracht.
Onder de radar-systemen op cm-golven vallen de A.I., een radarsysteem voor
nachtjagers, dat nauwkeuriger werkt dan de radar op dm-golven, de A.S.V., die
dienen moet voor het ontdekken van vijandelijke onderzeeërs, en die veel heeft
bijgedragen om de geallieerde schepen te beschermen tegen de Duitse onderzeeers en ten slotte de H2S, die het mogelijk maakt door nacht en wolken, mist
enz. een beeld te krijgen van verborgen voorwerpen.
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g. Radar H.C.
Radar H.C. is een afkorting van Home Chain. Het is de naam voor de in
Engeland langs de kust aangebrachte rij radarzenders ter bescherming van de
kust. Oorspronkelijk was de H.C. alleen langs de Oostkust geplaatst en dan
alleen nog maar aan het Zuiden van Engeland. Tegen het begin van de oorlog
was de hele Oostkust van H.C. voorzien en even later ook de hele Westkust,
zodat vijandelijke vliegtuigen niet hoefden te proberen langs een omweg Enge
land te naderen, zonder opgemerkt te worden.
De zenders van de H.C. liggen 50 km uit elkaar. Ze werkten op dm-golven,
later ook op cm-golven. De antennes waren gemonteerd op metalen masten,
hadden 4 dipoolstaven voor zenden en 4 voor ontvangen. De reikwijdte bedroeg
in 1935 slechts 50 km, maar in 1938 al 250 km.
h. G.C.I.
G.C.I. is een afkorting van Ground Controlled Interception. Aangezien radar,
zoals de naam zegt, niet alleen de aanwezigheid van een vijandelijk vliegtuig
aantoont, maar ook zijn plaats bepaalt (Ranging), heeft men aan de Home
Chain al spoedig de G.C.I. toegevoegd. Dit systeem bestaat uit het per radio
geven aan een eigen vliegtuig van inlichtingen betreffende de positie van een
vijandelijk vliegtuig. Vandaar de naam Ground controlled, d.w.z. geregeld van
af de grond. De grondstations bepalen de plaats van de vijand en van het eigen
toestel, en geven daaraan aanwijzingen, hoe het moet vliegen om de vijand op
te zoeken.
i. Het O.B.O.E.-systeem.
Het O.B.O.E.-systeem is een aanvalsradar, een systeem dat dus niet dient
ter verdediging tegen aanvallen, maar om zelf aan te vallen. Het bleek nl. nodig
een groep vliegtuigen op afstand naar het doel te ‘leiden’. Hoewel men gebruik
maakte van de G.E.E., hetgeen een soort Loran is, heeft men later de O.B.O.E.
gebruikt In fig. 120 is het principe te zien.
Men maakt bij dit systeem van twee eigen radarstations gebruik. Het ene
station wordt de kat genoemd, het andere de muis. De
kat stuurt een niet gericht signaal uit. Het signaal is
echter zo gemaakt, dat een ontvanger aan boord van
het vliegtuig een doorlopende toon laat horen, wanneer
het vliegtuig zich op een nauwkeurig bepaalde afstand
van de kat bevindt. Dat is in fig. 120 op de getrokken
cirkel. Verder van de kat zal het vliegtuig punten ho
ren; dichter bij de kat hoort het vliegtuig strepen.
De andere zender, de muis, stuurt een golf in één
bepaalde richting. Deze is zeer scherp gericht op het
doel.
Nu vliegen de vliegtuigen zo, dat ze steeds een toon
horen, dus ze vliegen langs de cirkelvormige baan.
Komen ze boven het doel dan horen zij bepaalde soor
ten strepen van de muis. Op dat ogenblik kunnen zij
gaan bombarderen. Men zegt dat dan de kat de muis
Fig. 120. Principe van de
O.B.O.E. plaatsbepaling vangt! De nauwkeurigheid van dit systeem is zeer
groot. Zelfs zo groot, dat men nauwkeuriger op afstanmet radar.
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den van enige honderden km het ogenblik kan bepalen, waarop de bommen
moeten worden losgelaten, dan met de normale kijkers aan boord van het vlieg
tuig. Inderdaad heeft men tijdens de afgelopen oorlog kunnen constateren, dat
bij bombardementen bij helder weer, zodat het uitzicht goed was, de bommen
meer verspreid vielen, dan bij bewolkt weer, waarbij in het laatste geval de
bommen op afstand werden losgelaten. De piloot hoeft dan alleen nog maar te
vliegen, de bommen vallen vanzelf, gestuurd door het station thuis.
k. Radar H2S.
De radar H2S is niet zozeer een verbeterde navigatiemethode, die ontstaan
is uit een nauwkeuriger radiopeilsysteem, dan wel een systeem, dat ontsproten
is aan de gedachte van de televisie. Het doel van de H2S is, dat een vliegtuig het
overvliegend land kan bekijken, onafhankelijk van de zichtmogelijkheden, dus
bij nacht, mist, wolken, enz. Alle super-vliegende-forten waren met een H2Sinstallatie uitgerust.
Het kijken door wolken of door het duister is een probleem, dat reeds lang
wordt bestudeerd; reeds vijftien jaar geleden deed de bekende televisieman
Baird het idee aan de hand van een apparaat (de z.g. Noctovisor), waarbij in
het donker het onzichtbare beeld wordt afgetast met een cel, die gevoelig is
voor infra-rode stralen. Deze stralen gaan o.a. gemakkelijk door wolken en mist.
Zij zijn echter onzichtbaar. Wil men iets zien, dan zal men de stralen in zicht
baar licht moeten omzetten. Is dat mogelijk, dan kan men het afgetaste beeld
in zichtbare stralen projecteren op een fluorescerend scherm.
Theoretisch ging dat heel goed, maar aan de practijk kleefden nog vele bezwa
ren. De radar loste dat anders
op. Het idee van het aftasten
was nl. zeer goed, alleen lukte
het niet zo goed de onzicht
bare infrarode stralen in zicht
baar licht om te zetten. Radar
maakt gebruik van ultra-korte
golven, en deze kunnen op
het scherm van een electronenstraalbuis in zichtbaar licht
worden omgezet.
De H2S-radar werkt op cmgolven. Onder aan het vlieg
tuig is bevestigd een antenne,
Fig. 121. Principe van de H2S rader, links het
die golven uitzendt. De uitgevliegtuig, rechts de antenne in de
antennegondel.
zonder golf is zeer scherp ge
zicht, zodat als het ware een
straal ontstaat. De zendantenne tast nu het onderliggende land af, daarbij een
draaiende beweging makende (eigenlijk een spiraalvormige beweging). Het
spreekt vanzelf, dat aftasting volgens lijnen niet mogelijk is, daar dan de hele
zendantenne met reflector een zaagtandvormige beweging zou moeten maken,
hetgeen in verband met haar betrekkelijk grote massa een bezwaar zou zijn.
Daarom heeft spiraalvormige aftasting plaats, zoals ook eens voor televisie werd
voorgesteld. Een ander punt is, dat het beeld zich slechts langzaam beweegt.
Immers de H2S zal meestal op vrij grote hoogten gebruikt worden, zodat het
landschap langzaam voorbijschuift. De beeldfrequentie hoeft dus maar enkele
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b/sec te bedragen en niet 25, zoals bij de televisie. De snelheid van de aftas
tende antenne hoeft dus ook niet zo groot te zijn.
Het flikkeren, dat bij een lage beelfrequentie ontstaat, zal kunnen worden
tegengegaan door een nalichtende electronenstraalbuis toe te passen.
Het resultaat is, dat een beeld op het scherm ontstaat, dat met behulp van
een landkaart de mogelijkheid schept nauwkeurig te bepalen, over welke gebie
den men vliegt, en dat dwars door mist, rook of wolkenban
ken heen. Fig. 121 geeft het principe van H2S aan.

Fig. 122.
Principe van de
A.G.C. De loop
wordt automatisch
met een radargolf
gericht.

l A.G.C.
Deze afkorting betekent Automatic Gun Control, d.w.z.
automatisch richten van luchtdoelgeschut en luchtdoelmitrailleurs, van de laatste ook aan boord van vliegtuigen.
Fig. 122 geeft het principe aan van dit systeem. Het kanon
of de mitrailleur is gekoppeld met een radarzendantenne.
Door middel van teruggekaatste golven richt de antenne en
daarmee mitrailleur of kanon zich op het vijandelijke vlieg
tuig.

m. De P.P.I.
De P.P.I. is de Plan Position Indicator. Ook dit systeem is nauw verwant met
de televisie, al is de werking geheel anders dan de H2S. De zendantenne draait,
terwijl synchroon een lijn op het scherm van de electronenstraalbuis draait. Tel
kens bij terugkaatsing zal een teken op het scherm van de buis worden gegeven.
Op het scherm verschijnt dan een ‘beeld’ van het overgevlogen land. De P.P.I.
is buitengewoon geschikt voor verkeersvliegtuigen en wordt dan ook als landingsinstrument reeds gebruikt.
n. De ‘Proximity fuse’.
Dit is een toepassing van de radar, die het mogelijk maakt de trefkans van
een granaat (b.v. van het afweergeschut) te verhogen. In de afgeschoten granaat
bevindt zich een vierlamps zender-ontvanger. Voor in de granaat is de zend
antenne, tevens ontvangantenne. Gaat de granaat op het doel af, dan zullen
uitgezonden golven tegen dat doel worden teruggekaatst. Naarmate het doel
meer genaderd wordt, zullen de teruggekaatste golven sterker worden ontvan
gen. Overschrijdt de sterkte een bepaalde waarde, dan explodeert de granaat.
Dat heeft tot gevolg, dat de granaat ook zal exploderen, als hij langs het doel
wil gaan, doordat het richten niet goed is geschied.
De proximity fuse is een groot geheim gebleven tijdens de oorlog. Samen met
de atoombom is het een der best bewaarde geheimen geweest. Meer dan 18.000
man hebben er aan gewerkt, zonder te weten, waarvoor het diende. Het ding
werd genoemd ‘Mevrouw X’. Iedereen kende ‘Mevrouw X’, maar slechts en
kelen wisten wat dat was, en die zwegen. Toen de Duitsers een tijdlang met
hun V 1 aan de gang waren, ontdekten zij, dat plotseling vele van deze vliegen
de bommen niet meer aankwamen, maar in de lucht explodeerden. Zij begrepen
daar evenwel niets van. Op dat ogenblik was men begonnen met de Proximity
fuse op de V1 af te schieten.
De officiële benaming is VT-1. Hij heeft een lengte van I2V2 cm. De bouw
van de speciaal-ontwikkelde buizen en de hele ontvanger is zodanig, dat de
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geweldige schok bij het afschieten zonder beschadiging kan worden doorstaan.
Dat betekent een snelheid van stilstand tot plotseling 3200 km/h. Bovendien
draait het ding (zoals elke kogel of granaat) met een toerental van 25.000 om
wentelingen per minuut. Wanneer de ontvanger eenmaal gemonteerd is, wordt
alles volgegoten met was, zodat alles onwrikbaar vastligt. Het belangrijkste pro
bleem was dat der radiobuizen. Het lukte buizen te ontwikkelen, die de gewel
dige schok konden doorstaan, en vooral ook de centrifugale kracht door het om
wentelen veroorzaakt. In de granaat zit natuurlijk ook een batterij voor het voe
den van de radiobuizen. Dan bevindt er zich nog een inrichting, die voorkomt,
dat de granaat te vroeg kan exploderen. In werkelijkheid begint de granaat pas
golven uit te zenden op het ogenblik, dat hij afgeschoten is.
Tenslotte bevindt er zich nog een automatische schakelaar voor vernietiging.
Mocht nl. een granaat zo mis geschoten worden, dat zij niet dicht genoeg bij
het doel komt, en dus haar weg vervolgt, zonder te exploderen, dan zou zij wel
eens in haar geheel bij de vijand kunnen komen, die haar zou gaan namaken.
Daarom zit een schakelaar ingebouwd, die na een zekere tijd de granaat toch
laat ontploffen.
o. Teleran.
Teleran is een afkorting van Television Radar Navigation. Het is een combi
natie van televisie en radar, en het is een navigatiemiddel voor vliegtuigen.
Het idee is het volgende. Een radar-installatie aan boord van een vliegtuig ter
plaatsbepaling kan niet zo nauwkeurig zijn, want dan zouden de apparaten in
gewikkeld worden en zwaar. Daarom maakt men liever gebruik van radar op
de grond, want daar kunnen de apparaten zo groot en zo zwaar zijn als nodig is
voor een grote nauwkeurigheid. Teneinde de gevonden peilingen op de grond
weer in het vliegtuig te krijgen, maakt men gebruik van een televisiezender, en
in het vliegtuig is alleen een televisie-ontvanger nodig, die niet zo zwaar en zo
groot behoeft te zijn.
Voor de televisiecamera's op de grond zijn de radar-electronenstraalbuizen
opgesteld. Bovendien heeft men nu de mogelijkheid een tekening voor een
camera te plaatsen, waarop de hoofdlijnen van de landkaart staan. De beelden
van de camera (meestal 3 stuks) worden gemengd, en op het ontvangen beeld
ziet de piloot de vaststaande (getekende) landkaart, en ook zijn eigen vliegtuig,
zoals dat door de grond-radarinstallatie wordt weergegeven. Hij kan dus precies
zien, waar hij zich bevindt.
De teleran wordt op het ogenblik ontwikkeld door de R.C.A. Het zal evenwel
nog enkele jaren moeten duren, alvorens het systeem zover ontwikkeld is, dat
het bedrijfszeker is en in de practijk kan worden gebracht voor verkeersvlieg
tuigen.
Wij eindigen dit hoofdstuk over radar met de bijzonderheid, dat verschillende
principes van de radar bruikbaar zijn voor de beveiliging van spoorwegen, voor
al op emplacementen. Het zal ook hierbij wel enige jaren duren, alvorens een
algemeen gebruik wordt gemaakt van deze systemen bij de spoorwegen.
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15. Wetenswaardigheden
a. Electromagnetische golven.
Een overzicht van de electromagnetische golven vind je in fig. 123. Zoals je
uit deze figuur kunt opmaken, heb je achtereenvolgens:
1. De radiogolven: Langegolf.
******
Middengolf:
Kortegolf.
Ultra-kortegolf.
2. Infra-rode stralen.
1
3. Zichtbaar spectrum.
s
4. Ultra-violette stralen.
5. Röntgenstralen of X-stralen: zachte stralen.
ï
harde stralen.
ï
&
IOcm
6. Gamma-stralen der radio-actieve stoffen.
7. Kosmische stralen.
Over bovenstaande indeling zullen wij eens een
boompje opzetten.
De electromagnetische golven met de langste golf
li
I
lengte zijn de radiogolven.
.8 '
De langegolf wordt gebruikt van ca. 800—2000
meter voor omroep-doeleinden. Boven 2000 meter ko
men nog verschillende telegrafie-zenders voor.
De middengolf loopt van 200—550 meter. Deze
wordt
gebruikt voor omroep doeleinden. Tussen mid
i
den- en langegolven voor de omroep is veel telegrafie
\
s \
en telefonie voor scheepvaart en luchtvaart. Golflengte
610°cm
600 meter is de internationale noodgolf. Hierop worden
10°o»
dus eventuele SOS-seinen uitgezonden. Daarom moet
elk schip, dat een radio-installatie aan boord moet heb
5
ben, om de zoveel tijd op de 600 meter gaan luisteren.
i*
De korte golf wordt gebruikt voor telefonie en tele
Fig. 123.
grafie voor scheep- en luchtvaart, voor internationale
Overzicht van de elec telegraaf- en telefoondiensten en voor omroepdoeleintromagnetische golven,
voor zover deze bekend den. De omroepstations zijn gegroepeerd in bepaalde
banden, zodat je b.v. hebt de 13, 16, 19, 25, 31, 36, 49
zijn.
en 52 meterband. Kortegolf-omroepzenders zijn be
stemd voor lange afstanden, d.w.z. wanneer een land zich ver over zijn grenzen
wil laten horen. Op een bepaald deel van de dag is voor een bepaalde verbin
ding (b.v. Atlantische Oceaan) een bepaalde band het gunstigst. Vandaar, dat
alle omroepzenders op de korte golf niet in één band zijn ondergebracht.
Telegrafie op K.G. gaat vaak met een machinezender, d.w.z. dat de morse
tekens van tevoren in een bepaalde gaatjescode op een rol worden aangebracht.
Dan draait men de band af en de zender geeft de morsetekens in zeer snel tempo
door. Opnemen op gehoor is volkomen onmogelijk en wordt aan de ontvangzijde dan ook machinaal gedaan. Is de snelheid, waarmee geseind wordt, klein
en moeten de berichten geheim blijven, dan wordt in code geseind. Telefonie,
d.w.z. draadloze telefoongesprekken worden zodanig vervormd, dat je er niets
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uit op kan maken. Je krijgt dan met een normale onvanger een jankend geluid
van een stem, maar je kunt niets verstaan. Aan de ontvangzijde wordt de ver
vorming weer opgeheven, zodat de betrokken persoon van de vervorming niets
hoeft te merken. De vervormde spraak noemt men ‘scrambled-speech’.
Amateurs zijn te horen op 21, 40 en 80 meter. Buitenlandse amateurs mogen
nog op 160 meter werken. Tussen 100 en 200 meter zit nog de visserijband, dat
is een band, waarop vissersschepen mogen werken. De ultra-kortegolf is bene
den 10 meter. Er is hier in Nederland nog weinig op te doen, maar op de duur
zal de radio zich hier even ver ontwikkelen als in het buitenland, zodat op deze
golven verwacht kunnen worden: televisie, frequentie-modulatie en politieradio.
Op 10 en 5, alsmede op 2V2 en IV4 meter komen amateurs voor.
Tenslotte worden de golven beneden 1 meter gebruikt voor radar, telefonie
met FM of impuls-modulatie (Nederlandse P.T.T.) en soms voor televisie.
De infrarode stralen zijn de warmtestralen, d.w.z., dat de warmte, die wij
door straling ontvangen, door middel van deze electromagnetische golven wordt
overgebracht. Warmte kan echter ook door stroming van lucht worden overge
bracht (b.v. boven een kachel) of door geleiding door stoffen, die contact hebben
met het lichaam met hogere temperatuur. Hieruit volgt, dat de warmte, die van
de zon komt, door de infrarode stralen wordt overgebracht.
Direct aan de infrarode stralen grenzend vinden we de zichtbare rode stralen,
dus de zichtbare lichtstralen met de langste golflengte. De zichtbare stralen
met de kortste lengte zijn de violette stralen. Hogere frequentie, d.w.z. kortere
golflengte, levert de ultra-violette stralen op. Deze kunnen wij niet met het oog
waarnemen, maar een fotografische plaat wordt er wel door belicht.
Ultra-violette-stralen zijn buitengewoon gevaarlijk voor het menselijk oog.
Ze komen b.v. in sterke mate voor in het licht van een electrische boog, zodat
je nooit in het licht van een electrische lasinrichting mag kijken als op straat
rails gelast worden. Het netvlies van het oog wordt n.1. door ultra-violette
stralen op gevaarlijke wijze aangetast. Als je met alle geweld toch even wil
kijken, zet dan een bril op, ook al is die van gewoon glas. Gewoon glas laat n.1.
de ultraviolette stralen zeer slecht door, maar toch wel een klein beetje.
Direct aan de ultra-violette stralen grenzen de Röntgenstralen. Deze hebben
de eigenschap, dat zij door het menselijk lichaam heen dringen, zodat zij ge
bruikt worden, om iemand ‘door te lichten’. De bedoeling daarbij is dan b.v.
om na te gaan, of zo iemand een longaandoening heeft. De controle is met
Röntgenstralen snel en accuraat mogelijk. Deze stralen kunnen echter ook het
weefsel van het lichaam aantasten. De aantasting hangt af van de intensiteit
van de stralen en van de duur van de bestraling. Je hoeft dus niet bang te zijn,
wanneer je doorgelicht wordt, dat je daar slechte gevolgen van zult ondervin
den, want die paar minuten spelen geen rol. De doctoren en verpleegsters, die
de gehele dag met zo’n apparaat werken, moeten echter vrij gehouden worden
van bestraling, daar zij op den duur last zouden krijgen van aantasting van het
huidweefsel.
Hoe korter de golflengte, hoe doordringender de straal, maar ook hoe gevaar
lijker voor het menselijk lichaam. Röntgenstralen met zeer korte golven noemt
men harde stralen. Zij worden niet gebruikt voor het doorlichten van mensen,
maar voor het doorlichten van b.v. gietstukken, om na te gaan of er in een
gietstuk een krimpholte ontstaan is, waardoor het gietstuk minder sterk is.
Röntgenstralen worden ook wel gebruikt bij de bestrijding van kanker. Daarbij
moet de gezonde huid worden gespaard, zodat men b.v. een kruisbestraling of
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ringbestraling toepast. Hierbij wordt het zieke deel (gezwel) doorlopend be
straald, maar het gezonde deel zo min mogelijk. Hiervoor moet het Röntgenapparaat gemakkelijk in alle richtingen draaibaar zijn. Daar zo'n apparaat met
enige honderdduizenden volts werkt en de gebruikers beschermd moeten zijn
tegen aanraking met hoogspanning, is de constructie van dergelijke toestellen
zeer lastig.
De gammastralen worden door de radio-actieve stoffen uitgezonden. Radio
actieve stoffen zijn stoffen, waarvan de atomen bezig zijn uiteen te vallen en
daarbij in atomen van andere elementen overgaan (b.v. Uranium, Radium, Plu
tonium, enz.). Tijdens dat uiteenvallen worden drie soorten stralen uitgezonden,
die alpha-, bèta- en gammastralen worden genoemd. Nadat men het bestaan
der stralen had aangetoond, werd gevonden, dat de eerste twee soorten stralen
voortvliegende deeltjes zijn (electronen respectievelijk positieve deeltjes) en de
laatste soort een electromagnetische golf is. De gammastralen zijn zeer gevaar
lijk voor het menselijk lichaam. Dat is ook de reden, dat de atoombom een ge
vaarlijk wapen is. Niet alleen dat de bom door de kracht van de explosie zoveel
schade aanricht, maar vooral ook, omdat lang na de explosie van een atoombom
de omgeving ‘radio-actief' blijft, d.w.z. dat geen mens zich daarheen kan be
geven, zonder dat hij aangetast wordt door de gammastralen. Gammastralen
worden aangetoond met een Geiger-teller, een buis, die een kleine ontlading
geeft, zodra hij getroffen wordt door stralen. Met een mA-meter kan dan een
stroom worden aangetoond.
Van de kosmische stralen, die golflengten hebben beneden een tienmilliardste
cm, weet men zeer weinig. Zij zijn zo genoemd, omdat zij afkomstig zijn uit
het heelal. Hun doordringingsveimogen is veel groter dan van alle andere
stralen.
b. Het geluidsspectrum.
De gehoorsterkte hangt van veel af, maar in belangrijke mate van je leeftijd.
Oudere mensen horen niet zulke hoge frequenties als jongere mensen.
Aan de onderkant van het frequentiespectrum geldt algemeen als grens
16 Hz, d.w.z. dat beneden 16 trillingen per seconde geen toon, maar afzonder
lijke tikken worden gehoord.
Aan de bovenzijde hoort men in het algemeen tot 14 of 16.000 Hz. Som
migen horen tot 20.000 Hz. Veel hoger komt een menselijk oor echter niet
Honden horen veel hoger en er zijn zelfs hondenfluitjes, die in een zeer hoge
frequentie fluiten, zodat de mens ze niet hoort, maar een hond wel (ca.
25.000 Hz).
Muziekinstrumenten produceren geen tonen boven 5000 Hz. Wel bevinden de
boventonen zich boven 5000 Hz, zodat zij van belang zijn bij het ontwerp van
een versterker of ontvanger (wanneer tenminste de zender de bedoelde frequen
ties uitzendt!). De frequentie-grenzen zijn voor:
Menselijke stem:
Bas:
Bariton:
Tenor:
Alt:
Sopraan:
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87— 349
98— 392
130— 493
130— 698
246—1174

Hz.
Hz.
Hz.
Hz.
Hz.

Snaarinstrumenten:
Bas:
Cello
Viool:
Piano:

41— 246
65— 698
196—3136
2772—4186

Hz.
Hz.
Hz.
Hz.

Trom:
87— 174 Hz.
Blaasinstrumenten:
Bastuba:
Bazuin:
Basclarinet:
Trombone:
Trompet:
Clarinet:
Fluit:
Picollo:

43— 349
61— 493
82— 493
82— 493
164— 987
164—1568
261—2349
523—4186

Hz.
Hz.
Hz.
Hz.
Hz.
Hz.
Hz.
Hz.

c. Toepassingen van electronenstraaloscillografen.
De electronenstraaloscillograaf is, zoals je hebt kunnen lezen, een instrument
voor het zichtbaar maken van de vorm van periodische trillingen. Het is dus een
soort grafiekenapparaat en het zal je niet verbazen, dat de toepassingsmogelijk
heden er van practisch onbegrensd zijn. Om je een idee te geven van enkele
mogelijkheden, hebben we hieronder een lijstje gemaakt:
Afregelen van radio-ontvangers (trimmen) en van kringen.
Meten en vergelijken van frequenties.
Snelle controle van vervorming in laag- en hoogfrequentversterkers.
Detector-controle in ontvangers.
Controle van de automatische sterkteregeling.
Controle van de automatische frequentieregeling.
Synchronisatie van televisie-ontvangers.
Controle van frequentievermenigvuldigingstrappen en frequentiedelers.
Controle van gelijkloop van meervoudige condensatoren.
Bandbreedte-metingen aan ontvangtoestellen.
Controle van balansversterkertrappen (hoog- en laagfrequent).
Dynamisch meten van de frequentiegetrouwheid van een versterker met recht
hoekige spanningen.
Opsporen van bromstoringen.
Opmeten van buiskarakteristieken.
Fasedraai-schakelingen in versterkers controleren.
Controle van maximum modulatiediepte in radio-, gramofoon-, televisie-, en
geluidsfilmtechniek.
Gebruik als belastingloze spanningsmeter.
Controle van de modulatiediepte van zenders.
Onderzoek van videosignaalvorm van televisiezenders.
Onderzoek naar parasitaire trillingen in schakelingen met buizen.
Metingen van vervorming door de aftastopening in televisiewerk.
Resonantiepieken van luidsprekers.
Onderzoek van geluidsgolven en muziekinstrumenten.
Snel onderzoek van variabele weerstanden.
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Onderzoek van relais in de telefonie.
Onderzoek van relais in de sterkstroom.
Meting van de doorsmelttijd van smeltveiligheden.
Metingen van explosies en snelheidsveranderingen van de druk.
Metingen van snelheid en versnellingen van bewegende delen.
Onderzoek van horloges.
Onderzoek van verbrandingsmotoren.
Onderzoek van rotoren van electrische machines.
Onderzoek van de excentriciteit van draaiende machinedelen.
Onderzoek van trillingen aan machines.
Onderzoek van trillingen in treinen en schepen.
Onderzoek van verliezen in kabels, transformatoren, enz.
Onderzoek van gelijkrichters en gelijkstroomdynamo’s.
Onderzoek van het hart (electro-cardiograaf).
Onderzoek van de hersengolven (electro-encephalograaf).
Onderzoek van de hysteresisverliezen van ijzer (B-H-kromme).
Metingen van faseverschuivingen in lijnen en kabels.
Bepaling van de zeediepte.
Eigenschappen van diëlectrische materialen.
Onderzoek van magnetische velden.
Onderzoek van verzadiging en strooivelden van transformatoren.
d. Radiobesturing.
Een der interessantste toepassingen van de radiotechniek is de radiobesturing
van vliegtuigen. Reeds jaren lang doen verschillende landen daar proeven mee.
De radiobesturing is haast zo oud als de radio zelf. Reeds in 1907 werd in de
Middellandse Zee een torpedo van een schip geschoten en draadloos bestuurd.
Tegenwoordig is men in staat enige tientallen grote vliegtuigen geheel onbe
mand te laten vliegen. Deze vliegtuigen worden dan van de grond af of van een
ander vliegtuig uit bestuurd. De schakelingen, welke daarbij te pas komen, zijn
geweldig ingewikkeld. Een apart boek zou je alleen al over dit onderwerp kun
nen schrijven.
Radiobesturing is ook geschikt voor verschillende modellen. Er zijn drie soor
ten modellen, die zich in het bijzonder lenen voor radiobesturing: modelspoorwegen, modelmotorboten en modelvliegtuigen.
Het uitrusten van een modelmotorboot met een radiobesturing is niet zo las
tig. Het gewicht speelt geen rol, integendeel, een goed modelmotorschip zal een
zeker minimum gewicht moeten hebben. Ruimte is er ook altijd wel in een
modelmotorschip. Een bezwaar is, dat de antenne niet hoog ligt boven het wa
ter, zodat een vrij gevoelige ontvanger nodig is voor het opvangen van de commandogolven.
De modelvliegtuigen geven aanleiding tot lastige problemen. Daar speelt het
gewicht van de radio-apparatuur een belangrijke rol. De afmetingen zijn niet zo
belangrijk, ten eerste, omdat een met radio bestuurbaar modelvliegtuig toch
eerst in staat moet zijn behoorlijk te vliegen, waardoor je al gauw tot een model
met een spanwijdte van IV2 tot 272 meter komt, ten tweede, omdat klein ge
wicht meestal leidt tot kleine afmetingen. Een goede ontvanger voor een model
vliegtuig weegt ongeveer 230 tot 250 gram. Daarbij komen dan de relais en de
batterijen. Voor modelvliegtuigen maakt men gebruik van korte golven in de
buurt van 272 tot 5 meter, omdat de antenne van het vliegtuig dan zo effectief
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mogelijk werkt, terwijl deze antenne toch redelijke afmetingen kan houden.
Modelspoorwegen geven een heel ander aspect. De besturingsgolven worden
hierbij niet draadloos overgebracht, daar dat antennes op de treinen zou ver
eisen. Daarom wordt de h.f.-spanning op de rails aangesloten. Een gevolg hier
van is, dat het gebruik van langere golflengten nodig is. Het gunstigste is daar
voor gebleken een frequentie van 100 tot 200 KHz, overeenkomende met een
golflengte van 3000 tot 1500 meter. Het gewicht speelt geen rol bij een model
trein, integendeel, een behoorlijk gewicht kan van belang zijn. De afmetingen
van de radio-apparatuur en de relais moeten echter klein zijn, daar men altijd te
kampen heeft met ruimtegebrek in de treinen. Radiobesturing van acht treinen
tegelijk onafhankelijk van elkaar is mogelijk. Daarbij zijn de mogelijkheden als
volgt:
1. Rijden in vier verschillende snelheden (voor- en achteruit).
2. Remmen.
3. Stroomafnemers op- en neerlaten.
4. Koppelen en ontkoppelen van wagens en treinstellen.
5. Openen en sluiten van deuren.
6. In- en uitschakelen van binnenverlichting en koplampen onafhankelijk.
7. Het geven van geluidssignalen.
8. Meten van de snelheid der treinen op het bedieningspaneel.
Bij modelspoorwegen ga je uit van de gedachte, dat de spanning op de rails
overal constant moet zijn. Hieronder verstaat men dus, dat de rijspanning (b.v.
20 tot 24 V) niet veranderd mag worden om een trein te stoppen of langzamer
te laten rijden. De gehele bediening moet dan hoog-frequent geschieden, daar
de treinen volkomen onafhankelijk van elkaar moeten kunnen worden bestuurd.
Het verrichten van een handeling, zodat iets in een trein verandert, noem je een
manipulatie. Het uitschakelen van de verlichting is dus een manipulatie, even
als het overgaan van een snelheid op een andere.
Het zal duidelijk zijn, dat een manipulatie overeenkomt met het op afstand
in- of uitschakelen van een stroomkring. Wanneer daarbij een beweging uitge
voerd moet worden (neerlaten van stroomafnemers b.v.), wordt gebruik ge
maakt van een motortje, dat genoemd wordt servo-motor. De manipulatie be
staat dus eigenlijk uit het inschakelen van de servo-motor. Wordt verlangd, dat
de manipulatie met één handbeweging verricht wordt, dan moet de servo-motor,
nadat hij zijn dienst bewezen heeft, automatisch uitgeschakeld worden.
Is de afstand, die het bewegend onderdeel moet maken, klein, dan kan in
plaats van een servomotor een electromagneet gebruikt worden, zoals het geval is
bij het ontkoppelen van twee treinen. Hierbij behoeft nl. alleen een koppelhaak
weggetrokken te worden. De treinen drukken zichzelf dan door middel van
veren van elkaar. Het koppelen vereist geen aparte manipulatie, daar hiervoor
eenvoudig de ene trein met een zekere minimumsnelheid tegen de andere wordt
aangereden, net als dat gebeurt bij de echte stroomlijntreinen. Dat hierbij een
behoorlijk gewicht van een treinstel een rol speelt, zul je wel begrijpen.
Het principe van in- en uitschakelen van een stroomkring op afstand is het
volgende. We hebben de roosterstroomdetector leren kennen. Wanneer deze
geen h.f.-spanning op zijn rooster ontvangt, trekt de buis een zekere ruststroom,
die overeenkomt met een roosterspanning nul. Komt een h.f.-signaal op het
rooster, dan stelt het rooster zich op een zekere negatieve spanning in, gelijk aan
de amplitude van de h.f.-spanning. Daardoor zakt de anodestroom.
Een en ander kun je nu zodanig instellen, dat mét een h.f.-spanning op de
221

ontvanger de anodestroom te klein is om een relais, dat in de anode geschakeld
is, aan te trekken. Valt de h.f.-spanning weg, dan zal de anodestroom toenemen,
en het relais worden aangetrokken. Bij dat aantrekken van een relais kunnen
twee of meer contacten gesloten of geopend worden, zodat alle mogelijke combinaties voorkomen. Normaal ontvangt nu de ontvanger wèl een draaggolf. Bij
het verrichten van de manipulatie verbreekt men de draaggolf door de zender
uit te schakelen. Dat heeft o.a. het voordeel, dat als er iets hapert, b.v. dat door
verstemmen de ontvanger niet meer reageert, dit op de zender direct ontdekt
wordt, en niet pas als men de manipulatie wil gaan verrichten. Dat zou wel eens
te laat kunnen zijn bij een modelvliegtuig. In sommige gevallen past men juist
het omgekeerde toe, maar dat blijft uitzondering.
Je kunt onderscheiden:
1. het één-kanaalsysteem.
2. het multi-kanalensysteem.
3. het gemengd systeem.
4. het impulsen-registersysteem.
Het oorspronkelijke systeem is dat met een kanaal voor elke manipulatie.
Onder een kanaal versta je dan een bepaalde golflengte. Voor elke manipulatie
gebruik je in dat geval een zender en een ontvanger. De ontvanger heeft dan
een relais, dat de stroomkring in- of uitschakelt, terwijl de zender een schake
laar heeft om de draaggolf al of niet uit te schakelen. Daar dit systeem te hoge
eisen gaat stellen aan het radiogedeelte, doordat onderlinge storing der kanalen
vermeden moet worden, zal het wel niet vaak voorkomen; tenminste wanneer
het aantal manipulaties groter wordt.
De bezwaren, welke verbonden zijn aan het multi-kanalensysteem, hebben
doen zoeken naar de mogelijkheid om met één kanaal alle manipulaties over te
brengen. Dat kan op verschillende manieren en de meest voor de hand liggende
methode is die, welke ook bij de telefonie gebruikt wordt, waar over een tweedraadsleiding behalve spreken ook nog een nummer moet worden gekozen.
D.w.z. dat de verschillende cijfers, waaruit het telefoonnummer bestaat, achter
elkaar gekozen worden (met de kiesschijf) en ingesteld worden in de telefoon
centrale. Als het gehele nummer vastgesteld is in de centrale, wordt het betrok
ken nummer opgebeld.
Dat komt bij het één-kanaalsysteem ook voor. Daar je maar beschikt over één
kanaal, moet je nu de manipulaties achter elkaar overbrengen. Het relais, dat
zich nu in de anodeleiding van de ontvanger bevindt, dient niet voor het in
schakelen van een bepaalde stroomkring, maar voor het kiezen van de stroom
kring. Iedere stroomkring heeft dan bovendien zijn eigen relais.
Goedkoper wordt dit systeem t.o.v. het multi-kanalensysteem helemaal niet,
al zou dat zo lijken, omdat je nu maar één zender en één ontvanger hebt. Er
staat nl. tegenover, dat je veel meer relais nodig hebt.
Zoals je ziet, zijn er verschillende één-kanaalsystemen.
Het systeem achtereenvolgende overdracht werkt met onderbrekingen van de
draaggolf, die in een tempo worden gegeven, zoals bij de automatische telefonie
gebruikelijk is. Dat kan gebeuren met een telefoonkiesschijf, of met een aparte
impulsgever. In dat laatste geval hoef je voor een manipulatie niet aan een kies
schijf te draaien, maar is het voldoende een wip- of drukschakelaar te bedienen.
Automatisch wordt de draaggolf dan onderbroken door een impulsgever. Het
bezwaar is, dat het altijd een kleine tijd in beslag neemt om een manipulatie
over te brengen en er zijn gevallen, waarbij het wenselijk is tegelijkertijd twee
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of drie manipulaties over te brengen. De frequentie van de draaggolfonderbreking bedraagt ongeveer 10 Hz.
Teneinde de tijd, nodig voor het overbrengen van een manipulatie, korter te
maken, kan een hogere onderbreekfrequentie worden genomen, maar, als je ge
bruik maakt van normale telefoonrelais en kiezers, kun je die frequentie niet
onbeperkt verhogen ten gevolge van de traagheid van de onderdelen. Je kunt
dan gaan tot 15 a 18 Hz. Maak je echter zelf relais en kiezers, hetgeen vrij
kostbaar is, dan is het mogelijk de frequentie op te voeren tot ongeveer 30 tot
35 Hz. In dat geval heb je een VAO-systeem (versneld achtereenvolgende over
dracht).
Het systeem met gelijktijdige overdracht (amplitude modulatie) stuurt door
lopend een draaggolf uit. Deze kan echter gemoduleerd worden met verschil
lende frequenties, waarvoor verschillende toongeneratorschakelingen in de zendkast ingebouwd zijn. In de ontvanger-schakeling zijn kringen opgenomen, die
scherp afgestemd zijn op de verschillende modulatiefrequenties. Kringen, die
zo scherp zijn afgestemd, dat ze niet reageren op een naburige modulatiefrequentie, zijn echter vrij lastig te maken, vooral als het aantal manipulaties op
gevoerd wordt.
Het systeem met semi gelijktijdige overdracht maakt gebruik van een draag
golf, die in frequentie kan worden gevarieerd, en waarbij de variatie omgezet
wordt in de stuurspanning in de ontvanger. Tegelijkertijd kan de draaggolf ook
onderbroken worden, zodat twee manipulaties tegelijkertijd kunnen worden
overgebracht.
Het onder 3 genoemde gemengd systeem maakt gebruik van een één-kanaalsysteem voor enige manipulaties, die niet aan tijd zijn gebonden, terwijl voor de
belangrijke manipulaties afzonderlijke kanalen worden gebruikt.
Het impulsen-registersysteem is een volledig electronisch systeem, dat zeer
ingewikkeld en kostbaar is, maar dat ook bij juiste instelling volkomen bedrijfszeker is. Het maakt gebruik van slechts één kanaal en van verschillende buizen
aan ontvangzijde. Het aantal buizen aan zendzijde bedraagt voor acht mani
pulaties echter ongeveer 35! Het is een groot voordeel van dit systeem, dat het
traagheidsloos werkt, terwijl er geen bewegende delen bij te pas komen. Ook
ontbreken relais-contacten, die door vuil worden wel eens niet goed werken,
natuurlijk net op ogenblikken, dat dit zeer ongewenst is!
e. Moderne modulatiesystemen.
In het hoofdstuk zenders hebben wij gesproken over de modulatie van een
h.f.-draaggolf. We hebben daarbij o.a. de modulatiediepte gedefinieerd. Daar
bij bleek het, dat modulatie niets anders is dan het vastleggen van de over te
brengen signalen op de draaggolf.
We geven daarbij de draaggolf ‘model’, vandaar de uitdrukking moduleren.
Dat moduleren geschiedt dan door de amplitude van de draaggolf in het
rythme van de muziek te variëren. Het is daarbij de bedoeling, dat de frequen
tie van de draaggolf constant blijft. Verandert de frequentie nl. ook in het ryth
me van de muziek, dan zal frequentiemodulatie ontstaan. Dat wil men bij een
amplitude gemoduleerde zender steeds vermijden, daar de frequentiemodulatie
vervorming van de muziek veroorzaakt.
Het was de Amerikaan Armstrong, die een systeem ontwikkelde om de
muziek met behulp van frequentiemodulatie (FM) op een draaggolf vast te
leggen. Voor die tijd waren er al vele stemmen opgegaan om een FM-systeem
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toe’te passen, maar eigenaardig genoeg bestond er hierover zoveel verwarring,
dat vele conclusies beslist fout waren. Een voorbeeld daarvan is, dat verschil
lende mensen hebben aangetoond, dat de vereiste bandbreedte bij FM kleiner
zou zijn dan bij AM (amplitude modulatie), zodat de moeilijkheden van een
te kleine ruimte in de aether verdwenen zouden zijn, wanneer maar met FM
gewerkt werd.
Armstrong heeft in 1935 aangetoond, dat daarvan niets waar was, en dat
integendeel een veel grotere bandbreedte noodzakelijk was.
Er moet dus wel een voordeel aan vastzitten, want anders zal niemand het
systeem toepassen. Het voordeel is nu, dat de amplitude van de draaggolf niet
wordt veranderd, doch alleen de frequentie. Hierdoor kan zonder enige vervor
ming te veroorzaken de gemoduleerde golf in de ontvanger in een begrenzer
verkleind worden. Daarbij zullen ook allerlei storingen worden verminderd.
Deze storingen kunnen door de mens gemaakt zijn en heten dan man-madestatic (stofzuigers, neonverlichting, schakelaars, trams, enz.) of kunnen langs
natuurlijke weg ontstaan (b.v. onweer).
Het grote voordeel van FM is dus, dat de storingen tot een minimum kun
nen worden gereduceerd. Dat de hogere tonen beter kunnen worden weerge
geven, is allerminst een voordeel van FM. Een FM-zender vereist een band
breedte van 150 KHz (75 KHz frequentieverandering aan beide zijden van de
normale draaggolffrequentie), en als je aan een AM-zender een bandbreedte
van slechts 30 tot 40 KHz geeft, krijg je wat betreft de hoge-tonenweergave
een even goede kwaliteit.
Bij frequentie-modulatie verander je dus de frequentie van de draaggolf
hoger en lager in het rhythme van de muziek.
Verander je de fase in het rhythme van de muziek, dan heb je te maken met
fasemodulatie. Dit kan men niet afkorten FM, want dat betekent frequentiemodulatie. Daarom kort men dat PM af, want je mag fase ook als phase schrijven.
FM en PM goed begrijpen is alleen mogelijk, als je de AM volkomen hebt
begrepen, en als je goed je wiskunde kent. Beide systemen zijn enige trappen
lastiger te begrijpen dan de oude AM. Het is dan ook daarom, dat AM eerst
twintig jaar bestaan heeft, en nu pas practische uitvoeringen van FM en PM
beginnen te komen. Beginnen, want er is nog geen sprake van, dat alle omroepzenders inééns veranderd worden in FM-zenders.
Bij PM verander je dus de fase van de h.f.-wisselstroom (draaggolf). Onder
de fase verstaat men de afstand van het ogenblik dat de wisselstroom de nulwaarde passeert tot aan een vast punt op de tijd-as. Passeert de wisselstroom
wéér de nulwaarde vóór- of nadat een hele periode voorbij is, dan is de fase
veranderd. Als je goed nadenkt, zul je gaan inzien, dat faseverandering alleen
mogelijk is als ook de frequentie verandert! Omgekeerd zal bij een frequentie
verandering ook een faseverandering plaats hebben. En toch is FM niet precies
hetzelfde als PM. Het is zo, dat FM een soort PM is.
Naast bovengenoemde FM en PM, die reeds vóór de oorlog werden bestu
deerd, bestaat ook een IM, afkorting van impuls-modulatie. Reeds bij radar
hebben we gezien, wat de voordelen zijn van impulsen. In de eerste plaats zal
een impuls slechts korte tijd duren, vergeleken bij de tijd, die tussen twee op
eenvolgende impulsen verloopt.
Met betrekkelijk kleine buizen zal het daardoor mogelijk worden vrij grote
vermogens tijdens de impulsen uit te stralen.
Een ander voordeel van impuls-modulatie is, dat nu tussen de impulsen,
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die de muziek overbrengen, niets is. Het zal dan mogelijk zijn andere soorten
impulsen op dezelfde golflengte uit te zenden en deze met een ander program
ma te moduleren. Zo kan het mogelijk worden een stuk of zes programma’s op
één golflengte uit te zenden. Aan de ontvangzijde worden dan de verschillende
sooorten impulsen van elkaar gescheiden.
Over het moduleren van pulsen valt veel te vertellen. We zullen in het kort
trachten na te gaan, hoe dat werkt.
Een impuls is als het ware een stroom- of spanningsstoot, die plotseling be
gint en even plotseling eindigt. Een blokspanning, zoals is getekend in fig. 9,
kun je dus beschouwen als een serie impulsen. Er kan soms één impuls komen.
Soms komen er verscheidene in een onbepaalde volgorde. Meestal echter laat
men de pulsen netjes om de zoveel tijd optreden.
Van belang is de amplitude van de impuls, die tijdens het optreden van de
impuls meestal constant is. Verder de breedte van de impuls. Breedte is eigen
lijk een foutief woord hier, want een impuls is geen lichaam, en alleen een
stoffelijk lichaam, of een plat vlak kan een breedte hebben. Het juiste woord
zou moeten zijn tijdsduur. Men spreekt echter vaak van breedte. Tenslotte is de
afstand tussen de impulsen van belang.
De modulatie kan nu bestaan uit het veranderen van de amplitude van de
impulsen in het rhythme van de muziek. In dat geval heeft men te maken met
puls-hoogte-modulatie. Laat je de amplitude gelijk en verander je de breedte,
dan heet het puls-breedte-modulatie. Tenslotte kun je de breedte en de ampli
tude constant houden, maar kun je de plaats van de impulsen variëren in het
rythme van de muziek. In dat geval spreekt men van puls-fase-modulatie.
Een toepassing van IM is in de televisie, waar men met IM het geluid op de
zelfde golflengte als het beeld wil uitzenden. Zoals je uit het hoofdstuk televisie
weet, worden na elke lijn impulsen voor de synchronisatie doorgegeven. Deze
impulsen wil men nu gaan moduleren op een van bovengenoemde methoden.
Puls-fase-modulatie is vanzelfsprekend onmogelijk, want je mag het ogenblik,
waarop een synchronisatie-impuls optreedt, niet veranderen. Immers, dan loopt
het met de synchronisatie mis. Puls-hoogte-modulatie is ook ongewenst, omdat
de amplitude flink moet veranderen, en er is maar 30% van de draaggolfamplitude beschikbaar voor de synchronisatie-impulsen. Bovendien mag de amplitude
van een synchronisatie-impuls niet .te klein worden, omdat de ontvanger dan
eenvoudig niet meer synchroniseert.
Tenslotte heeft men dus puls-breedte-modulatie toegepast. In Engeland zijn
daar proeven mee genomen, maar de resultaten worden nog geheim gehouden.
ƒ. Kunstmatige satellieten.
De ontwikkeling van FM en televisie heeft een belangrijk probleem aan de
orde gesteld. Zoals je weet, is de vereiste bandbreedte voor een FM-zender zeer
groot (ongeveer 150 KHz). Ook voor een televisie-zender moet je op enkele
MHz bandbreedte rekenen. Het gevolg daarvan is, dat beide soorten uitzendin
gen op de u.k.g. moeten plaats hebben. Er is eenvoudig boven 10 meter geen
plaats meer. Bovendien is voor televisie een hogere golflengte om andere rede
nen niet mogelijk.
Daar staat dan tegenover, dat golven beneden 10 meter zeer slecht om de
aarde heenbuigen, zodat de reikwijdte van een u.k.g.-zender zeer beperkt is.
Relayeren van zenders is vrij duur, want wanneer dat geschiedt met een ketting
van zend-ontvangers, dan zal om de 40 a 60 km zo’n relaisstation moeten wor225

den opgesteld, en geschiedt het met een kabel, dan zal het een dure coaxiale
kabel moeten worden.
In Amerika heeft men zich nu beziggehouden met het probleem, en uitge
rekend, dat met een vijftiental vliegtuigen, die op 10.000 meter hoogte blijven
vliegen, practisch de gehele Verenigde Staten kunnen worden voorzien van FM
en televisie. Daartoe zouden de vliegtuigen voorzien moeten worden van ont
vangers en zenders. Doordat zij zich zoveel hoger bevinden, hebben zij een veel
grotere reikwijdte, vóórdat de kromming van de aarde een ‘schaduw’ gaat veroorzaken. De vliegtuigen zouden zo nodig na zekere tijd kunnen worden afgelost, terwijl zelfs met de tegenwoordige ontwikkeling van de radio-besturing
geen bemanning aan boord zou behoeven te zijn.
Bovendien heeft men uitgerekend, dat het niet zulke grote vliegtuigen zou
den behoeven te zijn. De gewone vliegende forten, waarvan duizenden reeds in
de afgelopen oorlog werden gebruikt, zouden voldoende gewicht mee kunnen
nemen, en voldoende ruimte bieden, om de hele radio-installatie en flinke ben
zinetanks in te laden; ’s nachts zouden de vliegtuigen natuurlijk dalen. Voor de
volgende dag zouden zij dan van benzine kunnen worden voorzien, terwijl de
motoren van het vliegtuig en de radio-apparatuur kunnen worden gecontroleerd.
Een veel grootser plan is dat der kunstmatige satellieten. Als je er nog nooit
over nagedacht hebt, klinkt het vreemd, maar als je een lichaam ver genoeg
van de aarde brengt, zal het niet meer naar de aarde terugkeren. Het kan met
de aarde meedraaiend te eeuwigen dage boven de aarde blijven zweven. Op
dat ogenblik heffen twee krachten elkaar op: de aantrekkingskracht van de aarde
en de middelpuntvliedende kracht, die ontstaat door de draaiende beweging.
Bevindt het lichaam zich op een afstand van 36.000 kilometer van de aarde, dan
zal het met de aarde meedraaien. Is de afstand kleiner, dan is de omloopstijd
korter. De maan is zo’n lichaam, maar dan een heel groot lichaam. Zij bevindt
zich dan ook aardig ver weg: 380.000 km, vandaar, dat de omloopstijd van de
maan veel langer is dan de omwentelingstijd van de aarde: geen 24 uur, maar
ongeveer 29 dagen. De maan noemt men een satelliet van de aarde. Een opzet
telijk naar boven geschoten lichaam zou dus een kunstmatige satelliet kunnen
worden genoemd. In een dergelijke kunstmatige satelliet zou een radio-installatie
kunnen worden geplaatst, die van een bepaalde u.k.g.-zender op aarde de signa
len ontvangt en die weer naar de aarde terugstuurt. Het lichaam zou dan wel
aanmerkelijk groter worden dan een vliegtuig, maar energie is niet nodig voor
het ter plaatse houden van het lichaam. Men wil in zo’n geval dan ook vele
zenders in het ‘relais-station’ bouwen. Mén heeft verder uitgerekend, dat drie
van dergelijke kunstmatige satellieten voldoende zijn, om de hele aarde van
u.k.g.-signalen te voorzien.
Men heeft verder precies de plaats bepaald, waar de kunstmatige satellieten
zouden moeten komen te liggen, terwijl men ook precies weet, in welke richting
men ze moet afschieten, om ze vanzelf op die bepaalde plaatsen te laten belan
den. Tot nog toe heeft men echter de raketprojectielen, die men hiervoor zal
moeten gebruiken en die op de Duitse V-2 lijken, nog niet voldoende snelheid
kunnen geven om voorgoed aan de aarde te ontsnappen. Deze ‘ontsnappingssnelheid’ is meer dan 25.000 km/uur. Men heeft goede hoop, dat men met zui
ver chemische reacties dergelijke snelheden kan bereiken en lukt dat niet, dan
biedt de atooomenergie nog goede mogelijkheden. Hoewel de kunstmatige satel
lieten onbemand zouden kunnen zijn, daar het mogelijk moet zijn radiografisch
van de aarde af de radio-apparatuur in de satelliet te regelen, stelt men zich
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toch voor een bemanning in de satelliet te plaatsen, die van tijd tot tijd natuur
lijk kan worden afgelost.
Nu denk je misschien, dat dit verhalen zijn, zoals ‘De reis naar de Maan*.
Weet dan dat verschillende geleerden en technici zich op het ogenblik met het
probleem bezighouden, en technici bemoeien zich in de regel niet met proble
men, die alleen maar fantastisch zijn. Het enige dat ze missen is de energie, om
ten eerste de satelliet van de aarde los te maken, ten tweede de satelliet, als hij
eenmaal ter plaatse is, van ‘brandstof’ te voorzien. De ontsluiting van de atoom
energie heeft natuurlijk een grote stoot in de goede richting gegeven. Waar de
moeilijkheden enkele jaren geleden nog onoverkomelijk leken, heeft men nu de
gegronde hoop, dat binnen afzienbare tijd zowel kunstmatige satellieten als
reizen naar de maan en de planeten stoute werkelijkheid zullen worden!
g. De decibel.
Je hebt natuurlijk al vaak horen spreken van zoveel decibel. Het is een zeer
belangrijke eenheid in de geluidstechniek.
Een decibel is een tiende deel van een bel. Een bel is de logarithme, de ver
houding tussen twee vermogens. Het is dus belangrijk steeds te onthouden, dat
een decibel (afkorting dB) een verhouding is. Zegt men dus, dat een bepaald
geluidniveau gelijk is aan zoveel dB, dan moet vastliggen, wat men verstaat
onder nul dB, dus t.o. waarvan dat niveau ligt.
Hebben we twee vermogens Pi en P2, dan is de verhouding tussen deze ver
mogens:
Pi
P2
Pi
en het aantal beis is: log -=r—
12

het aantal dB is natuurlijk 10 maal zo groot, dus:
aantal dB = 10 log

Pi
J-2

Aangezien een vermogen altijd evenredig is met de stroom in het kwadraat of
de spanning in het kwadraat is:
aantal dB = 10 log
en aantal dB = 10 log
Zeggen we nu, dat een geluidniveau gelijk is aan 40 dB, dan moeten we
weten hoeveel nul dB is, om te weten, hoeveel watt 40 dB betekent.
In Amerika neemt men voor 0 dB een vermogen van 6 mW (milli-watt) aan.
40 dB is dus 4 B = 104 maal 6 mW = 60 watt.
In Europa neemt men voor 0 dB een vermogen van 1 mW aan.
0 dB komt overeen met het zwakste geluid, dat men nog kan horen.
De dB is dus een eenheid, die werkt met logarithmen. Dat is zo gekozen, om
dat het menselijk oor ook ongeveer logarithmisch werkt. D.w.z. dat een geluid,
dat 100 maal zoveel geluidsdruk oplevert als een ander door het oor niet als
100 maal zo sterk wordt waargenomen, maar als 2 maal zo sterk (102).
227

Bij 1000 Hz komt een sterk spelend radiotoestel overeen met 50 dB.
Een vliegtuigmotor op een paar meter afstand maakt een geluidssterkte van
120 dB. Wat boven 130 dB ligt, is zo sterk, dat het geluid ‘pijn’ doet. We zeg
gen, dat de pijngrens is overschreden. Wat beneden 0 dB ligt, kunnen wij niet
meer horen.
Een voordeel van het werken met dB is, dat je het aantal dB-versterking een
voudig bij elkaar kunt optellen. Zoals je weet, is het voordeel van werken met
logarithmen, dat je van vermenigvuldigingen optellingen maakt.
Heeft een microfoon dus een output van —70 dB, dan weet je, dat de ver
sterking ten minste 70 dB zal moeten bedragen, voordat je wat hoort. Wil je
660 Watt energie hebben, dan zal de totale versterking met zo’n microfoon
70 + 40 = 110 dB moeten bedragen.
h. Het opsparen van fouten in toestellen.
Het opsporen van fouten in radiotoestellen is niet zo lastig als het lijkt, maar
je moet systematisch te werk gaan. Alleen voor meer ingewikkelde fouten zul je
moeten beschikken over veel ervaring. De meeste fouten zijn echter betrekkelijk
gemakkelijk te vinden.
In de eerste plaats ga je altijd van achteren naar voren werken. Als de eindbuis stuk is, zal het niet mogelijk zijn een signaal op een voorverstertrap aan te
sluiten en iets in de luidspreker te horen. Daarom moet eerst het einde in orde
zijn, voordat je een fout gaat zoeken in een vóórgaande trap.
Een andere overweging bij reparatie van een ontvanger is, dat de ontvanger
eerst goed heeft gewerkt. Het is dus zeer waarschijnlijk dat er slechts één fout
in ontstaan is, en slechts zelden zijn er twee geheel onafhankelijke fouten in een
te repareren toestel te vinden.
Als je dus geconstateerd hebt, dat een bepaalde trap goed werkt, ga je over
op de voorgaande, enz.
Werkt een bepaalde versterkertrap niet, dan is het eerste dat je doet na
gaan, of alle spanningen en stromen van de buis normaal zijn. Is er ergens geen
spanning, denk dan niet direct, dat er een draad los zit, dat hoeft helemaal niet
het geval te zijn. Ook een kortsluiting is mogelijk, waarbij een condensator,
doordat hij doorgeslagen is, wel eens de oorzaak kan zijn. De makkelijkste fou
ten zijn de fouten, die optreden, als het toestel helemaal niet meer speelt.
Moeilijker wordt het, wanneer het toestel wel speelt, maar niet zoals het hoort
(b.v. brom, ruis, kraken, enz.). De allermoeilijkste fouten zijn die, welke slechts
zou nu en dan optreden. Als je dan eens gaat zoeken naar de fout, dan wil die
natuurlijk net niet optreden, en heeft het geen zin te gaan zoeken! Daar hebben
zelfs de ervaren reparateurs moeite mee. Het aantal fouten, dat kan voorkomen
in een toestel, is zo groot, dat het eenvoudig onmogelijk is een opsomming te
geven. Er bestaat dan ook geen boek, dat alle fouten opgeeft, die zich in een
toestel kunnen voordoen. Wel bestaan verschillende boeken, waarin bepaalde
vaak optredende fouten worden genoemd. Indien je je daarvoor interesseert,
moet je zo’n boekje eens zien te krijgen.
Als je ergens geen spanning hebt (met voltmeter controleren), dan kijk je of
de spanning op de tweede afvlakcondensator goed is. Is ook die niet goed, dan
maak je alle verbindingen los. De gelijkrichter is dan onbelast, en met de volt
meter kun je weer controleren of de spanning normaal is. Is dat niet het geval,
dan is de fout in de gelijkrichter te zoeken. Is de spanning wel goed, dan is het
dus niet de gelijkrichter. Nu hang je weer alle verbindingen aan het voedings228

punt, maar je doet dat één voor één. Telkens, nadat je een verbinding aan het
punt hebt gesoldeerd, controleer je de spanning. Zodra de spanning aanmerke
lijk zakt, weet je dat het de laatst bevestigde verbinding is. Je weet dan tevens
in welk deel van het toestel je de fout moet zoeken. Dat kan dan een kort
sluiting zijn. Je moet dan onderdeel voor onderdeel coontroleren. Ten slotte
verwijder je ook de buis, want ook een buis kan sluiting vertonen, althans te
veel stroom opnemen, waardoor de spanningsval in de gelijkrichter te groot
wordt en de klemspanning daalt.
Bij het opsporen van fouten moet je dus altijd denken aan de eis, dat je de
fout moet localiseren, d.w.z., je moet zo nauwkeurig mogelijk te weten komen,
waar de fout ergens zit.
Het zij nogmaals gezegd, dat voor een snelle opsporing van fouten, die niet
zo makkelijk zijn, véél ervaring nodig is.
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LIJST VAN BOEKEN OP HET GEBIED VAN DE RADIOTECHNIEK
I. Roest: Radiotelegrafie en -telefonie.
Dit boek is speciaal geschreven voor radiotelegrafisten. Het is dus niet te
zwaar-op-de-hand, terwijl speciaal de onderwerpen der radiotelegrafie uit
gebreid behandeld zijn. Je vindt hierin o.a. goed beschreven de verschillende
peilontvangersystemen.

!

2. Rens: Radiotechniek.

Deel I behandelt de electrotechniek, en de grondbegrippen van sommige bij
de radio gebruikte onderdelen (luidsprekers, microfoons, enz).
Beide delen zijn uitgesproken technisch, en je moet de grondbeginselen van
algebra en goniometrie kennen om het te kunnen volgen. Het is bijzonder
geschikt voor het bestuderen van de buizen. Verder geeft het een goede
beschrijving van automatische sterkteregeling en van de ontvanger in het
algemeen.
S. Roorda: Radiotechniek.

Ook dit boek is uitgesproken technisch. Je zult het dus niet helemaal kun
nen volgen, maar voor het begrijpen van de zenders is het wel bruikbaar.
4. De Schepper: Radioservice.
Dit boek is makkelijk te volgen en behandelt alles wat met het repareren
van ontvangers en versterkers samenhangt.
5. De Schepper: Geluidsversterking.
In dit boek is veel te vinden over geluidsversterkers. Het is gemakkelijk te
begrijpen.
6. Van den Berg: Radiomeetinstrumenten en metingen.

Dit boek behandelt het meten in de radiotechniek. Over het algemeen is het
gemakkelijk te volgen.
7. Van den Berg: Electronenstraaloscillografen.
Als je meer wilt weten van dit interessante meetinstrument zul je in dit
boek, behalve een beschrijving van de voorkomende oscillografen, een be
schrijving vinden van de verschillende toepassingen van het instrument.
8. Planes Py: Meetzenders, ijkgeneratoren en frequentiestandaards.
Dit boek behandelt de constructie van verschillende meetinstrumenten. Je
moet het niet lezen met de bedoeling werkelijk zo’n apparaat te gaan bou
wen, want dat zou je toch niet lukken zonder veel kosten en vakmanschap.
Maar als je interesse hebt voor de werking en bouw van dergelijke instru
menten, kun je hierin veel wetenswaardigs vinden.
9. Van den Berg: Televisietechniek.
In dit boek vind je de behandeling van de techniek van de televisie. Het is
dus een uitgesproken technisch boek, zodat je het niet overal kunt volgen.
De grondslagen van de beeldoverdracht, en de principes van fijnrastertelevisie en kleurentelevisie zijn er echter gemakkelijk uit te bestuderen.
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10. Eddy: Television, the eyes of to-morrow.
Als je Engels leest, en je hebt speciale belangstelling voor televisie, kun je
in dit boek vele bijzonderheden vinden over de moderne televisie. Het is
geen technisch boek, en bevat dan ook geen formules! Wel vind je er vele
foto's in, die je een beeld geven van de televisiepractijk.
11. Swierstra: Radio-ontvangst in theorie en practijk.
Dit boek, dat in drie delen verschijnt, geeft de radiotechniek opzettelijk
met zo min mogelijk wiskundige formules. Je kunt het dan ook gemakkelijk
volgen, terwijl de laatste druk geheel is aangepast aan de moderne ont
wikkeling van de radio.
Bovenstaande boeken zijn slechts een greep uit de vele bestaande boeken.
Als je meer over boeken wilt weten, moet je maar eens gaan snuffelen in de
catalogus van een bibliotheek, b.v. van een openbare leeszaal. Denk er om, dat
literatuur onmisbaar is. Bewaar dus alles wat je te pakken kunt krijgen. Een
stukje over een onderwerp, waar je vandaag geen belangstelling voor hebt, kan
over zes maanden van grote waarde voor je zijn.
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AANHANGSEL:
a. Afkortingen voor eenheden:
= Coulomb; eenheid van lading.
C
= Ampère; eenheid van stroomsterkte.
A
= Volt; eenheid van potentiaal.
V
= Ohm; eenheid van weerstand.
Q
= Siemens; eenheid van geleidbaarheid.
S
= Farad; eenheid van capaciteit.
F
H
— Henry; eenheid van zelfinductie.
Wb = Weber; eenheid van poolsterkte.
M
= Maxwell; eenheid van magnetische krachtstroom.
G
= Gauss; eenheid van magnetische inductie.
0
— Oersted; eenheid van magnetische veldsterkte.
Gb
= Gilbert; eenheid van magneto-motorische kracht.
W
= Watt; eenheid van vermogen.
= Joule; eenheid van arbeid.
J
Helm = Helmholtz; eenheid van arbeid (= 1000 Joule).
N
Newton; eenheid van kracht (= 100.000 dyne).
A
Angström; eenheid van lengte (= 10—10 meter); speciaal gebruikt
voor golflengte van licht.
Arch = Archimedes; eenheid van koppel.
Röntgen; eenheid van röntgenstraling (het is de hoeveelheid röntgen
R
straling, die 1 cm3 lucht bij 0° temperatuur en 76 cm kwikdruk een
geleidbaarheid geeft, zó dat een lading gemeten wordt, die gelijk is
aan 1 e.s.e. van lading).
Bell; eenheid van geluidssterkte.
B
Herz; eenheid van frequentie.
Hz
Neper; eenheid van demping (verhouding tussen twee vermogens).
Ne
La
Lambert; eenheid van lichtsterkte.
Torr
Torricelli; eenheid van druk (komt overeen met 1 mm kwikkolom bij
0° temperatuur).
dn
Dyne; eenheid van kracht (= 1/981 deel van 1 gramkracht).
VA
Voltampère; eenheid van stroom-spanning product.
Ah
Ampère-uur; eenheid van hoeveelheid electriciteit (= 1 ampère ge
durende 1 uur; of b.v. V2 A gedurende 2 uur).
Wattuur; eenheid van arbeid (= een vermogen van 1 W gedurende
Wh
1 uur).
k
Kaars; eenheid van licht.
lx
Lux; eenheid van verlichting.
lm
Lumen; eenheid van lichtstroom.
cal
Calorie; eenheid van hoeveelheid warmte (= een eenheid van arbeid).
Vóór de eenheid kan een vergrotings- of verkleiningsafkorting worden geplaatst.
Deze zijn:
Tera (T) voor een eenheid, die 1.000.000.000.000 maal zo groot is.
Giga (G) „ „
1.000.000.000
»
»
Mega (M) „ „
1.000.000
»
>>
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Kilo (k) voor een eenheid, die
1.000
maal zo groot is.
milli (m) „ „
0,001
))
mikro (ju) „ „
0,000.001
nano (n) „ „
0,000.000.001
pico (p) „ „
0,000.000.000.001 „ „
))
Tera en Giga worden haast niet gebruikt.
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b. Veel gebruikte Griekse letters.
I

1

■

:

«

\
1

In de techniek worden vele Griekse letters gebruikt, om het aantal symbolen
uit te breiden. Toch zijn niet alle Griekse letters bruikbaar. De Griekse hóófd
letters A en B worden net als de normale Romeinse letters geschreven, zodat
het geen zin heeft die te gebruiken. Enkele letters zijn nogal lastig om te schrij
ven (b.v. de kleine letter xi). De volgende letters worden gebruikt:
Van de hoofdletters:
A = delta; voor een symbool betekent: een kleine verandering van........
2 = sigma; voor een symbool betekent: de som van alle soortgelijke termen.
Q = omega; voor de eenheid van weerstand.
Van de kleine letters:
bèta; voor hoeken en constanten,
p
a
alpha; voor hoeken en constanten,
gamma; voor hoeken en constanten,
Y
(5
delta; voor hoeken en constanten.
epsilon; voor de diëlectrische constante en voor het grondtal van
e
natuurlijke logarithmen; epsilon is dan 2,7182818284590---êta; voor het rendement,
V
labda; voor golflengte.
X
mu; voor de afkorting micro en voor de permeabiliteit. Ook: versterkingsfactor.
nu; voor de frequentie (genormaliseerd). Doordat de letter nogal lijkt op
V
een v, schrijft men voor de frequentie liever f.
pi; voor de verhouding tussen de omtrek en de diameter van een cirkel;
71
pi is dan 3,1415926........
rho; voor de soortelijke weerstand,
f
sigma; voor strooifactor bij magnetische velden,
O
tau; voor de tijdconstante van een keten,
X
phi; voor de fasehoek tussen twee periodische verschijnselen,
V
omega; voor de cirkelfrequentie (dit is 2. n. de frequentie).
co
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!
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