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מקלט רדיו "נטרודיין"
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שפופרות הרדיו הזמינות בשנות העשרים של המאה שעברה היו טריודות ,והיה קושי לבנות עמן
מגברי תדר רדיו ,שכן המגברים סבלו מאי־יציבות ונטייה לתנודות ) (Parasitic Oscillationsעקב
הקיבול בין רכיבי הטריודה.

מעגל חשמלי של מגבר תדר רדיו עם טריודה
הקיבול הפרזיטי בין האנודה לסריג  Cgpיוצר משוב חיובי הגורם למגבר להתנדנד
בשנת  1922המציא לואיס הזלטיין ) (Louis Hazeltineבארה"ב את מקלט ה"נטרודיין" ),(Neutrodyne
שהוא מקלט עם מגברי תדר רדיו מכוונים לתדר הקליטה ) .(Tuned Radio Frequency – TRFהמצאתו
של הזלטיין הייתה "נטרול" ) (Neutralizationשל התנודות הפרזיטיות במגברי תדר הרדיו על ידי
יצירת אות באנטי־פאזה בעזרת ליפוף נוסף על הסליל באנודה של המגבר והזנתו לסריג ,ובכך לאזן
את המשוב שגרם לאי־היציבות .הכיוון המדויק של עוצמת המשוב נעשה בעזרת ַקבַּ ל ִשׁפּוּי
).(Trimmer Capacitor

מעגל חשמלי של מגבר תדר רדיו בשיטת "נטרודיין"
ליפוף נוסף בסליל באנודה ,המוזן לסריג באמצעות ַקבַּ ל ִשׁפּוּי לכיוון הנטרול  ,CNיוצר אות הפוך
ב־ 180מעלות לאות המקורי ,מאזן )מנטרל( את המשוב החיובי ,ומונע תנודות
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קבוצה של כעשרים יצרנים עצמאיים התאגדה יחד ,רכשה את הפטנט ,וייצרה מקלטי רדיו
"נטרודיין" .מקלט בטכנולוגיה זו כלל כמה דרגות הגברת תדר רדיו ,גלאי ומגבר שמע.
טכנולוגיה זו הייתה פופולרית עד סוף שנות העשרים ,עת החלו שפופרות רדיו מסוג טטרודה להיות
זמינות ,הצורך בניטרול נעלם ,ואדווין ארמסטרונג ) (Edwin Armstrongהמציא את הטכנולוגיה של
מקלטי סופר־הטרודיין ) ,(Super heterodyneשהפכה לטכנולוגיה הנפוצה והמקובלת למקלטי רדיו
מתחילת שנות השלושים עד המעבר לטכנולוגיות רדיו תוכנה ) ,(Software Defined Radioהנמצאת
עתה בעיצומה.
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) Indiana Electric & Manufacturing Co.חברה שפעלה משנת  1923ועד שנת  ,(1928במותג ) Caseזה היה
שמו של אחד מבעלי החברה( .המקלט נמצא אצל אספן במושב פדיה .המקלט הוא בעל שש שפופרות
)עם ארבע רגליים( ,הוזן מסוללות ,ובנוי בקופסת עץ מהגוני מרשימה.

מקלט "נטרודיין" במותג  ,Caseמשנת 1926
צלם :מיכאל נגל .אוסף העמותה להנצחת חללי חיל הקשר והתקשוב
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דניאל רוזן
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Alan Douglas, Radio Manufacturers od the 1920’s, Vol. 1, Sonoran Publishing, 1943 :מתוך
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