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VOORBERICHT.
Slechts na eenige aarzeling heb ik aan het vriendelijk
verzoek van den Uitgever om een populair boekje over
radio samen te stellen, gevolg gegeven. Er is in den laatsten tijd zooveel op dit gebied verschenen, dat het wel
haast overbodig lijkt, daar nog wat aan toe te voegen.
Maar aan den anderen kant verheugt de radio zich nog
steeds onverzwakt in de warme belangstelling van een
groote groep van het menschdom en er zijn altijd nog vele
bezitters van een toestel, die er zich toch wel gaarne eens
rekenschap van zouden willen geven, wat ze nu eigenlijk
doen, als ze hun toestel afstemmen, en wat de functie is
van de lampen en de verschillende onderdeden.
Voor deze groep is dit boekje bedoeld. Daarom heb ik
ook gemeend mij te moeten beperken tot de beschrijving
en de verklaring van een zeer eenvoudig toestel. Daarbij
komen als vanzelf de verschillende grondbeginselen ter
sprake. En wie daardoor misschien de lust in zich voelt
ontwaken, wat meer te weten, kan in meer uitgebreide
boeken op dit gebied te kust en te keur terecht. De meer
gevorderde radio-amateur, die getracht heeft de razend
snelle ontwikkeling der radio te volgen, zal in dit boekje
niets nieuws vinden. Het zal zelfs gemakkelijk genoeg
zijn enkele dingen aan te wijzen, waarbij de strikte waar
heid wel eens iets op zij gedrukt is ten koste van het doel:
zich een voorstelling te vormen van de verschillende feiten.
Het is m.i. toch altijd nog beter een benaderde voorstel
ling te hebben van de verschijnselen, dan heelemaal geen
voorstelling. In ’t eerste geval ontstaat vanzelf de prikkel
tot nader onderzoek. Dan meen ik mijn doel bereikt te
B.
hebben.
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HOOFDSTUK I.
Het zal ongetwijfeld iedere bezitter van een radiotoestel
wel meermalen overkomen zijn, dat hem bij een zijner
demonstraties voor een of anderen kennis, gevraagd werd,
wat hij daar toch met al die knoppen op zijn toestel uit
voerde. En als hij dan dien kennis antwoordde, dat hij nu
op een bepaalde golflengte afstemde, ja, dan zag die kennis
meestal maar van verder vragen af en bepaalde hij zich
tot een hoofdschuddend: „Merkwaardig toch, die radio.”
Wat is nu eigenlijk golflengte, en wat beteekent af
stemmen op een bepaalde golflengte?
❖

Golven.
Een paar voorbeelden zullen dat misschien duidelijk
kunnen maken. Men kan op allerlei wijzen golven opwek
ken : b.v. men gaat, gewapend met een groote plank, naar
een vijver, om daar die plank eenigen tijd achtereen in
het water op en neer te bewegen. Men ziet dan heel duide
lijk golven ontstaan en zal onmiddellijk opmerken, dat de
golven korter zijn, naarmate men de plank vlugger op en
neer beweegt; er ontstaan dan golven met kleinere golf
lengte.
Golflengte.
„Golflengte” noemt men in dit geval den afstand van
twee opvolgende hoogste punten. Als in figuur 1 de ge
trokken golflijn den stand van de wateroppervlakte op
een gegeven oogenblik voorstelt, dan zal dus de afstand
AB of BC de golflengte voorstellen.
Een blokje hout, dat zich ergens op de wateroppervlakte
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Vraagt catalogi bij Van Santen en Co.t PI. Middenlaan 34,
Amsterdam. C. Telef. 51113.
bevindt, zal tengevolge van de daar ter plaatse passeerende golven een op- en neergaande beweging gaan uit
voeren ; het blokje gaat trillen. Het aantal malen, dat dit

blokje per seconde op en neer beweegt, zal natuurlijk
gelijk zijn aan het aantal malen, dat wij onze plank
op en neer moesten bewegen om de golven te doen ont
staan. Dit aantal noemt men het trillingsgetal. Waar het
blokje ook ligt, als het door de golven wordt bereikt, wordt
het in trilling gebracht; het trillingsgetal is altijd gelijk.
Zooals reeds boven opgemerkt werd, is de golflengte
• grooter, naarmate het trillingsgetal kleiner is.
Het is duidelijk, dat twee blokjes hout D en E uit fig. 1
door de aankomende golven op gelijke manier willen gaan
bewegen; men kan dus ook zeggen dat de golflengte gelijk
is aan den afstand waarop zich twee opvolgende punten
bevinden, die in denzelfden trillingstoestand zijn.
Ook in lucht kan men heel gemakkelijk golven opwek
ken. Men steekt daarvoor b.v. een breinaald in een tafel
en geeft dan eenvoudig een flinken tik tegen die breinaald.
De breinaald doet dan met de lucht, wat de plank met het
water deed. Ook hier breiden de golven zich steeds verder
uit: ze bereiken ons oor en geven door de trilling, die ze
aan ons trommelvlies meedeelen, den indruk van geluid.
Ook hier kan men weer zeggen, dat de golflengte is: de
afstand tusschen twee opvolgende punten in de lucht, die
zich in denzelfden trillingstoestand bevinden. Men heeft

m-

ontvangtoestellen werken zonder accu en
batterijen.
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Gebruikt „Glazite”, het origineele gekleurde montagedraad.
hier reeds een draadlooze overbrenging van geluid, die wel
buitengewoon simpel is. Trouwens, het moet gezegd wor
den: het ontvangtoestel hierbij, ons oor, is ook wel het
meest volmaakte ontvangtoestel, dat men zich denken kan.
Radio-golven.
Nu zijn de golven, die we in de radio kennen, wel van
eenigszins anderen aard dan de hier besproken golven in
water of in lucht, maar er is niets tegen, ze toch door
dezelfde figuur 1 grafisch voor te stellen. Het is hier niet
de lucht die trilt; ook waar géén lucht is, kunnen toch de
radio-golven zich voortplanten. Wat er dan wel is? Och,
dat doet er eigenlijk heel weinig toe: er moet natuurlijk
wel iets zijn; dat „iets” wordt gewoonlijk aether genoemd.
Radio-golven zijn aethergolven.

Nu kan men de werking dezer radio-golven niet met een
blokje hout laten zien, zooals dat bij watergolven zoo
gemakkelijk ging; ook kan men ze niet opvangen met het
oor, zooals de geluidsgolven. Ze oefenen alleen invloed uit
op electriciteit, men noemt de radio-golven dan ook wel
electrische golven, of beter nog, electromagnetische tril
lingen.
Zoodra er zich ergens een kleine hoeveelheid elec
triciteit bevindt, kan deze electriciteit door de radio
golven in beweging gebracht worden, precies zooals het
blokje hout in het water door de watergolven kan gaan
bewegen. Nu bevindt er zich in elk metaal electriciteit.
Dat wil niet zeggen, dat elk metaal electrisch geladen zou
zijn. Verre van dat. Maar er zijn steeds onnoemelijk veel
uiterst kleine electriciteitsdeeltjes, electronen genaamd, in
elk lichaam (ding) aanwezig. De lading van die electronen
-ontvangtoestellen zijn met één stekker op het
electr. net aan te sluiten.
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Een selectief apparaat verkrijgt men met
„Lewcos”-spoelen.
is steeds, wat men noemt: negatief, maar in elk ongeladen
lichaam bevindt zich steeds evenveel positieve electriciteit als negatieve; in totaal is er geen lading. Nu kunnen
zich echter die electronen, in een metaal tenminste, steeds
vrij bewegen. Als er dus radio-golven op een metaal
komen, dan is het gevolg daarvan dat de electronen zich
daarin gedragen als het houtblokje op de wateropper
vlakte: ze komen in trillende beweging. Als we dus een
metaaldraad in de ruimte spannen, oftewel een antenne,
dan zullen de electronen daarin tengevolge van de aan
komende radio-golven in beweging komen.
Nu zendt elk draadloos zendstation van die golven uit.
Deze golven hebben altijd een zeer bepaalde golflengte, b.v.
1050 meter, 1950 meter enz. Ze ontstaan, doordat in die
zendstations electrische trillingen van bepaald trillingsge
tal opgewekt worden.
Afstemmen.
Al deze golven komen dus kris-kras door elkaar over
de heele wereld aanzetten en op onze antenne. Wil men
nu van al die golven van verschillende lengten alleen maar
cpvangen de golven, die b.v. een lengte van 1050 meter
hebben, dan moet men daarvoor zeer bepaalde dingen doen.
Men moet wat men noemt: afstemmen op 1050 meter. De
wijze waarop dit gewoonlijk geschiedt zal misschien ook
door een voorbeeld het best verduidelijkt kunnen worden.
* *
*

■

Wie het op een goeden dag wel eens in zijn hoofd gehaald
heeft om een groote kerkklok aan het luiden te brengen,
zal daarbij een eigenaardige ondervinding opgedaan
hebben. Wanneer hij maar in ’t wilde weg aan het touw A
toestellen zijn de goedkoopste, omdat men geen
accu’s en batterijen heeft te koopen.

*
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„Utility”-scliakelaars werken altijd goed.
gaat trekken (zie fig. 2), dan krijgt hij beslist de klok
niet behoorlijk aan ’t slingeren. Bij den eersten keer, dat hij
trekt, zal hij de klok slechts zeer weinig in beweging

A
Fig. 2.

krijgen. Hij moet dan, om succes te hebben, wachten tot
de klok weer teruggeslingerd is en zijn uitersten stand
rechts bereikt heeft. Op dat moment moet hij voor de
tweede maal aan ’t touw trekken. En blijft hij dat telkens
doen op ’t goede oogenblik, dus als de klok juist weer naar
links terug wil slingeren, dan alleen zal hij voldoende
slingering aan de klok kunnen geven om deze aan ’t luiden
-toestellen zijn eenvoudig in bediening.
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Vergelijkt Uw apparaat met een toestel met „Lewcos”spoelen en ge koopt ook „Lewcos”.
te krijgen. Zou dus deze klok „uit zichzelf” dertig maal
in één minuut heen en weer slingeren, dan zal hij dus ook
juist dertig maal per minuut aan het touw moeten trek
ken. Het aantal trekkingen is dus juist gelijk aan het
aantal slingeringen van de klok.
Meetrillen of Resoneerèn.
Ook op andere wijze kan men inzien, dat een kleine
kracht eerst dan groote gevolgen kan hebben, als hij juist
op ’t goede moment wordt aangewend. Heeft men b.v. een
snaar op een klankkast gespannen en brengt men een
tweede snaar in de nabijheid, die uit zichzelf evenveel
trillingen per seconde kan maken als de eerste, dan zal
men zien, dat ook de tweede snaar begint te trillen als de
eerste aangetokkeld wordt. Men noemt dit verschijnsel
meetrillen of resoneeren. Gaat men nu echter bij deze
proef de tweede snaar een iets andere spanning geven of
verandert men zijn lengte, dan blijkt hij niet meer met
de eerste snaar mee te trillen, maar dan moet er een
andere toon opvallen, dus een ander aantal trillingen, om
weer resonantie op te wekken. Ook hier ziet men weer,
dat de voorwaarde voor. meetrillen is, dat het tweede
lichaam uit zichzelf per seconde evenveel trillingen moet
kunnen geven, als de opvallende golven hebben.
Men kan dus een bepaalde snaar wel zoo spannen, of
zoo lang maken, dat hij met een erop vallende toon gaat
meetrillen.

i

❖

Iets dergelijks vinden we nu ook bij de radio-golven.
Om een bepaalde golflengte in ons toestel óp te kunnen
vangen, moeten we dus een inrichting maken, waarin
uit zichzelf de electriciteit heen en iveer zou kunnen slin\

êtgé?

-vierlamps-geheel-wisselstroom-toestel kost
slechts f 200.— compleet.
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Een prachtige montage met „Glazite”.
geren met een aantal slingeringen per seconde, gelijk aan
het aantal opvallende trillingen.
Antennekring.
Deze inrichting hebben we in clen vorm van den antenne
kring. Deze kring moet dus zóó gestemd worden, dat
de electronen met een bepaalde opvallende trilling 'kunnen
gaan meetrillen. Het zijn nu niet, zooals bij een snaar,
lengte of spanning, die we daartoe moeten wijzigen, maar
hier komen factoren in het spel, die meer op den electrischen toestand betrekking hebben. Nu kan men op twee
manieren de slingeringen der electronen in de antenne
kring beïnvloeden; ten eerste met een z.g. condensator,
ten tweede met een spoel.
* *

Condensator.
Men kan dit ook wel inzien, als men zich voorstelt, wat
een condensator eigenlijk is. In zijn eenvoudigsten vorm
bestaat de condensator uit twee evenwijdig aan elkaar
opgestelde metaalplaten, AB en CD, fig. 31). Het eigen
aardige is, dat zoo’n condensator voor heen en weer slin
gerende electriciteit of heen en weer slingerende elec
tronen (men spreekt dan van wisselstroom, omdat de
richting voortdurend verandert) geen beletsel vormt.
Denken we ons n.1. de beide platen door een draad a
verbonden en veronderstellen we, dat op een of andere
wijze de electronen in a aan het slingeren gebracht
worden. Gedurende de eene helft van de slingering gaan
de electronen in de richting van de pijl p; het resultaat
D Men noemt die twee platen samen een condensator, omdat ge
bleken is, dat elke plaat meer electriciteit kan bevatten als hy
tegenover een andere staat, dan wanneer hy alleen staat, (condenseeren = verdichten).

-drielamps-wisselstroom-toestel kost slechts
f 100.— compleet.

„FORG”

I

draaicondensatoren
Zijn in qualiteit en werking niet te

overtreffen

Geringe aanvangscapaciteit - Verliesvrije constructie

„Square Law” met metalen eindplaten

i■
Model E
■

Zonder fijnregeling.
R1160 Capaciteit 58 cM. f6.80
R1162
„
100 „ f6.80
R1136
„
250 „ f6.80
R1137
„
500 „ f7.20
R1138
„ 1000 „ f8.80
Prijzen met knop en schaal.

Met frictie fijnregeling.
R1155 . . . 100 cM. f 9.20
R1157 . . . 250 cM. f 9.20
R1158 . . . 500 cM. f 9.60
R 1159 . . . 1000 cM. f 11.20
Prijzen met knop en schaal.

i!

Geïsoleerde koperen contactveer, konuslager, stabiele vernikkelde,
koperen eindplaten.
Harde veerende rotor- en statorplaten
„Förg” Condensatoren genieten een wereld*
reputatie en verdienen ook UWE belanstelling

N.V. Heybroek’s Groothandel, Amsterdam
Keizersgracht 248-Filialen:Deventer,Den Haag.Weltevreden (N.O.I.)
Fabriek te Haarlem
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„Utility”-condensatoren voldoen altijd. Vervangt Uw
oude condensatoren door „Utility”.
zal zijn, dat de plaat CD a.h.w. leegloopt en er in AB
een opeenhooping plaats heeft, maar gedurende de tweede
helft van de slingering gaan de electronen in de richting
cc

B

A

-2)

Fig. 3.

van de pijl q; dan loopt AB leeg en komt er in CD een
ophooping. De slingeringen kunnen echter op deze wijze
vrij blijven doorgaan.
Wel zal echter de grootte van de platen AB en CD van
grooten invloed zijn op het tempo, waarin de slingeringen
plaats vinden. Hoe grooter de platen zijn, hoe meer electriciteit ze kunnen bevatten, hoe grooter dus het bevat
tingsvermogen wordt, of, met een vreemd woord: de
capaciteit. Maar dan zal het vol- en leegloopen der platen
in ’t algemeen ook heel wat meer tijd vorderen. Het ge
volg zal zijn, dat de slingeringen, die de electronen uit
zichzelf in zoo’n kring met condensator maken kunnen, in
-wisselstroom L. F. versterker voor versterking,
voor aansluiting op radio-centrales.
ABC

2
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Met „Lewcos”-spoeIen maakt gij Uw oud toestel weer
up to date.
’t algemeen langzamer zullen worden, naarmate de platen
van den condensator grooter zijn.

I
Fig. 4.

JE

De gebruikelijke condensatoren in de radio zijn daarom
zoo gemaakt, dat men door aan een knop te draaien, de
oppervlakte der platen, voorzoover ze zich tegenover el-

h

-wisselstroomversterker kost slechts f65.—.
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Wilt gij eeii selectief toestel?
materiaal.

Gebruikt „Lewcos”-

kaar bevinden, willekeurig kan vergrooten of verkleinen,
waardoor men het in de hand heeft, het ontstaan van tril
lingen met bepaald trillingsgetal of frequentie te bevor
deren of tegen te gaan. Vaak zijn meerdere platen ver-

eenigd tot één groote plaat; in plaats van AB uit figuur 3
krijgt men dan het stel I uit figuur 4; inplaats van CD
het stel II. Het bevattingsvermogen of de capaciteit
neemt toe met het aantal platen.
De gewone draaicondensatoren, waarvan er een paar
zijn afgebeeld in fig. 5 en fig. 6, zijn van dit type. Bij uit
draaien of op nul stellen is dan de capaciteit zoo klein
mogelijk; hoe meer men ze indraait, hoe grooter de capa
citeit wordt.
accu-laadapparaat laadt 4 volt accu met 1,3 Amp.
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„Glazite” kunt U in zes kleuren krijgen.
In schema’s voor radiotoestellen vindt men meestal deze
condensatoren, waarvan men dus de oppervlakte kan wij
zigen, de variabele condensatoren dus, voorgesteld door
dit figuurtje:

£ (Zie hiervoor ook no. 10 van figuur 7,

waar de voornaamste teekens in schakelschema’s zijn
weergegeven).
* *
*

Spoel, zelfinduclie.
Behalve met den condensator kan men ook op andere
wijze het aantal trillingen, dat de electronen in den antennekring uit zichzelf zouden kunnen maken, eenigszins in
de hand houden.
Als de electronen in een draad in beweging komen, dan
wordt de electrische toestand in dien draad gewijzigd,
maar ook om dien draad. Nu is gebleken, dat er altijd
eenige tijd noodig is om die wijziging in den toestand tot
stand te brengen en tevens, dat die wijziging méér tijd
kost bij een gebogen draad, dan bij een rechten draad, als
Zie fig. 7.
De in figuur 7 afgeheelde teekens stellen voor:
1. Antennne. 2. Aarde. 3. Spoel. 4. Veranderbare weerstand.
5. Kristaldetector. 6. Drie-electrodendamp, a. Paat, b. Rooster,
e. Gloeidraad. 7. Vier-electrodenlamp, a. Plaat, b. Binnenrooster,
c. Gloeidraad, d. Buitenroóster. 8. Telefoon. 9. Vaste condensator.
10. Veranderbare condensator. 11. Condensator met lekvveerstand.
12. Microfoon. 13. Hoogfrequent-transformator, P. Primaire win
ding. S. Secondaire winding. 14. Laagfrequent-transformator met
ijzerkern. P. Pimaire winding. S. Secondaire winding. 15. PushPull-transformator. P. Primaire winding. S. Secondaire winding
met aftakking. 16. Luidspreker. 17. Negatieve Roosterspanningbatterij. 18. Accumulator. 19. Hoogspanningsbatterü. 20. Potentiometer.

accu-laadapparaat kost incl. lampen f20.—.
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Met „Lewcos’' afgeschermde spoelen wordt Uw toestel
selectief.
gevolg dus van den vorm van dien draad. Slingeringen
van electronen zullen dus dientengevolge vertraging on
dervinden ; in eiken draad weliswaar, maar in een gebogen
draad veel meer dan in een rechte. Men zegt, dat de zelfinductie (de draad beïnvloedt als het ware zichzelf) van
een gebogen draad grooter is dan die van een rechten
draad.
Nog veel sterker wordt de zelfinductie, wanneer men
een draad veel windingen geeft: hoe meer windingen, hoe
grooter zelfinductie. Wanneer men dus in den antennekring zoo’n vele malen gewonden draad opneemt, dan zal
’t gevolg hiervan zijn, dat de slingeringen, die de electronen

in den geheelen antennekring uit zichzelf zouden kunnen
maken, belangrijk vertraagd worden, en dat dus hun aan
tal per seconde op die manier veel geringer gemaakt kan
worden. Deze gewonden draad is, wat wij in onze radiopraktijk spoel noemen. Een zeer veel verbreide vorm van
spoel is de honingraatspoel (fig. 8): de verschillende win
dingen van den draad zijn hier niet naast elkaar gelegd,
maar zóódanig over elkaar, dat er openingen overblijven
anode-accu-laadapp. laadt 180 volts batterijen
tot een stroomsterkte van 200 m.Amp.
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Geen gillen wanneer U „Aermonic” lampvoetjes gebruikt.
die veel gelijken op de openingen bij honigraten; vandaar
de naam.
*

❖

Het behandelde kort samenvattende, komen we dus tot
het besluit, dat het aantal trillingen, dat de electronen in
den antennekring kunnen maken, afhankelijk is van de
grootte van den daarin opgenomen condensator en van
de grootte van de spoel (zelfinductie).
* *
*

Afstemmen, uitstemmen.
Keeren we nu nog even terug tot de met elkaar mee
trillende snaren (blz. 14). Om de tweede snaar in bewe
ging te laten komen tengevolge van de golven, die door
de eerste werden uitgezonden, moesten we zorgen, dat
deze snaar evenveel trillingen kon geven als de eerste. We
moesten die snaar dus afstemmen en men kon dat daar
doen, door spanning en lengte op geschikte wijze te kiezen.
Iets dergelijks geldt nu bij het afstemmen van ons toe
stel.
We maken een bepaalden kring, door de antenne te ver
binden met een condensator en een spoel, en als we nu wil
len zorgen, dat de- electronen in dezen kring gaan mee
trillen met bepaalde, op de antenne aankomende trillin
gen, dan moeten we de zaak zóó instellen, dat de electronen
in dezen antennekring evenveel trillingen per seconde
zouden kunnen uitvoeren als het aantal der aankomende
trillingen is. En dit kunnen we dus volgens het boven
staande gedaan krijgen, door den condensator op een be
paalden stand te zetten en een bepaalde spoel te kiezen:
b.v. van 100 windingen, 150 windingen enz.
anode-accu-laadapp. kost incl. lampen f 25.—.
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Zonder „Glazite”, kom je er niet! Let op het merk L.E.W.
Hebben we aan deze voorwaarde voldaan, dan wil dat
zeggen, dat we den antennekring afgestemd hebben. De
electronen zullen volgens het meetrillings- of resonantieverschijnsel sterk gaan trillen met eenzelfde aantal tril-

Spoel

7

Ccnr<^Lu-mAoJt.crC
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Fig. 9.

lingen als de uitgekozen golf. De andere trillingen, dus
de golven van andere zenders, zullen geen meetrillen meer
kunnen veroorzaken. Ze zijn dus mégestemd. Alleen als
hun golflengte, dus hun aantal trillingen, zeer weinig van
de afgestemde verschilt, zal nog een storende werking
uitgeoefend worden.
Wat er nu verder gebeurt, zullen we in een volgend
hoofdstuk zien.
& gecombineerde accu- en anode-laadapp. kost
incl. lampen f40.—.
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Of „Lewcos”-spoeIen goed zijn? Noem ons betere als
ge kunt.
In schema’s stellen we een spoel gewoonlijk voor door
de afbeelding 3 van figuur 7; een antennekring krijgt
dus een vorm als in fig. 9 is aangegeven; meestal ver
bindt men dezen kring met een waterleidingbuis of een
gasbuis, of in ’t algemeen gesproken met de aarde. Dit
vergemakkelijkt ten zeerste het in trilling komen van de
electronen. Zooals uit fig. 9 te zien is, stelt men in
schema’s de aarde gewoonlijk voor door enkele onder el
kaar getrokken evenwijdige lijntjes.
❖

*

:ï

plaatstroomapparaat wordt met 2 jaar garantie
geleverd.
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Vraagt catalogi bij Van Santeii en Co., Fl. Middenlaan 34,
Amsterdam. C. Telef. 51113.

HOOFDSTUK II.
Hoogfrequente trillingen.
Laten wij nu eens aannemen, dat we een antennekring
in elkaar gezet hebben, zooals dat in het vorige hoofdstuk
is aangegeven, en dat we daarna dezen antennekring afge
stemd hebben op een golflengte van b.v. 1000 meter. Het
zendstation, dat deze golf uitzendt, doet dus de electronen
in onzen afgestemden kring vervaarlijk vlug heen en
weer slingeren; het aantal slingeringen bedraagt in dat
geval maar eventjes 300.000 per seconde. Dit aantal, of
zooals men wel zegt: de frequentie dezer trillingen is
buitengewoon groot, vandaar dat men deze trillingen hoog
frequente trillingen noemt.
Wat zullen we nu verder moeten doen om de muziek,
die in het zendstation voor den microfoon gemaakt wordt,
of het woord, dat gesproken wordt, in onze telefoon of
luidspreker te kunnen hooren? Het is daarvoor ten eenenmale onvoldoende, als we onze telefoon aan de antennezijde en de aard-zijde van de antennekring vastmaken,
zonder meer. We zullen daardoor niets te hooren krijgen.
Men zal dat onmiddellijk inzien, als men even nagaat wat
een telefoon eigenlijk is, en hoe zij werkt.
*

Telefoon.
Men kan zich zoo’n telefoon ongeveer als volgt voor
stellen: binnenin bevindt zich een magneetje, dat vaak
den vorm heeft van een recht staafje, dikwijls ook dien van
een paardenhoef; men spreekt in dat geval van een hoefplaatstroomapparaat kost incl. lamp slechts f 35.-.
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Gebruikt „Glazite”, het origineele gekleurde montagedraad.
magneet. Tegen het eene einde van die magneet ligt een
klein weekijzeren staafje. Nu weet men, dat zoo’n ijzerstaafje zelf ook magnetisch wordt, als het in aanraking
gebracht wordt met een magneet; men kan dit door een
eenvoudig proefje onmiddellijk nagaan. Om dat ijzerstaafje nu is een heel dun koperdraadje gewonden, in een
zéér groot aantal windingen. Men krijgt dan ongeveer
wat men in fig. 10 ziet: M is de staafmagneet, A stelt
D

mm

Al

D
Fig. 10.

het weekijzeren staafje voor, dat daar tegenaan ligt. Om
A is de draad WW gewonden. We moeten nu dit laatste
gedeelte eens even afzonderlijk beschouwen. Er is dus een
ijzeren staafje waaromheen een draadwinding ligt. Zendt
men door dezen draad een electrischen stroom, dan blijkt
de inliggende ijzeren staaf magnetisch te worden, en des te
sterker magnetisch naarmate de stroom door den draad
sterker wordt. Als nu echter het staafje A tegen de mag
neet M aanligt, is het uit zichzelf al magnetisch. Zenden
we nu toch een stroom door den draad WW, dan zal het
staafje sterker magnetisch kunnen worden? Dit hangt er
van af. Wordt de stroom in de eene richting doorgezonden
plaatstroomapparaat heeft een draadgewonden
det. aftakking.
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Een selectief apparaat verkrijgt men met
„Lewcos”-spoeleii.
dan wordt het staafje wat sterker magnetisch, wordt ech
ter de stroom in tegengestelde richting doorgezonden, dan
gaat de stroom juist tegenwerken en wordt het staafje
minder sterk magnetisch. Zenden we nu dus door den
draad een wisselstroom, die dus voortdurend van richting
wisselt, dan zal het staafje A in overeenstemming daarmee
afwisselend sterker en zwakker magnetisch worden.
Nu bevindt zich vlak tegenover A een ijzeren plaatje
DD, dat heel dun is, het z.g. trilplaatje. Aan den omtrek
zit dit plaatje vastgeklemd. Ijzer wordt door een magneet
aangetrokken, dus zal de trilplaat door het staafje A wor
den aangetrokken. Die aantrekking is weer sterker naar
mate A sterker magnetisch is, m.a.w. als A door de daar
omheen loopenden wisselstroom afwisselend sterker en
zwakker magnetisch wordt, dan zal het resultaat zijn, dat
het trilplaatje DD afwisselend sterker en zwakker wordt
aangetrokken. Het plaatje DD zal dus gaan trillen. Houdt
men zijn oor in de onmiddellijke nabijheid van dit trillende
plaatje, dan zal men een gelui-dstoon hooren. Het aantal
trillingen van het plaatje is gelijk aan het aantal wisse
lingen van den stroom in WW. Wordt het aantal trillingen
te groot, dan zullen ze door het oor niet meer waar te
nemen zijn. Als men een voortdurend even sterken stroom
door den draad om A zou zenden, en men dien stroom
steeds in dezelfde richting zou laten gaan, zou het plaatje
DD altijd even sterk aangetrokken worden; men zou dan
niets hooren. Zoodra men echter dien stroom, zonder zijn
richting te veranderen, (men spreekt dan van een gelijk
stroom), een weinig zou veranderen in sterkte, wordt dit
weer waarneembaar. En dit is zelfs zoo sterk, dat, hoe
ingewikkeld de variaties ook zullen zijn, die men aan
den electrischen stroom door WW geeft, het trilplaatje
DD altijd zeer nauwkeurig al die variaties ook aan het
super-plaatstroomapp. is voldoende voor
5 en meer lamptoestel.
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„Utility”-scliakelaars werken altijd goed.
!

luisterende oor zal meedeelen. In fig 11 is de draad W
direct om de magneet M gelegd. Fig. 12 stelt de dubbele
telefoon voor.
* *
*

in
w1

Fig. 11.

Wanneer we nu de uiteinden van de draad WW van
de telefoon in verbinding brengen met den antenne-kring,
die op 1000 meter is afgestemd, zullen dus de snelle
electronenslingeringen ook in dien draad optreden. Er
zullen dus in dien draad wisselstroompjes ontstaan, die
echter toch geen merkbaar residtaat zidlen kunnen geven
en wel om twee redenen. De eerste is, dat de draad WW
vele malen gewonden is; de zelfinductie van dien draad
(zie hoofdstuk I) is daardoor zóó groot geworden, dat de
zéér hoog frequente trillingen daarin buitengewoon sterk
verzwakt zullen worden. De tweede is, dat het trilplaatje
DD toch die geweldig snelle wisselingen (het aantal tril
lingen bedraagt immers bij die golf van 1000 meter reeds
300.000 per seconde) onmogelijk zou kunnen volgen. Er is
super-plaatstroomapparaat heeft twee
aftakkingen.
I
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Vergelijkt Uw apparaat met een toestel niet „Lewcos”spoelen en ge koopt ook „Lewcos”.
dus geen sprake van, dat zoo’n telefoon zonder meer door
de zendgolf tot geluidgeven gedwongen kan worden. We
zagen boven, dat de telefoon wèl gemakkelijk aanspreekt,
wanneer we er een stroom door kunnen zenden, die steeds
dezelfde richting houdt, maar variaties in sterkte ver
toont.
Wanneer we nu dus een hulpmiddel konden bedenken
om de electrische wissel stroompjes in onzen antennekring
in zoo’n variabelen gelijkstroom om te zetten, zouden we
heel wat meer kunnen bereiken. En dit is inderdaad gelukt.

'

f

We moeten nu eerst de zendgolven nog wat nader be
schouwen. Als er geen geluid voor den microfoon gemaakt
wordt, dan kan men de zendgolven wel door figuur 1
voorstellen; zoodra echter muziek gemaakt wordt, of ge
sproken wordt, verandert de zaak eenigszins. De zendgol
ven worden dan n.1. iets gewijzigd of gemoduleerd.
Modulatie.
Stellen we ons b.v. voor, dat voor den microfoon een
geluidstoon gemaakt wordt met 500 trillingen per seconde,
dan zullen die 500 trillingen door middel van dien micro
foon electrische stroompjes opwekken, en deze stroompjes
zullen door den z.g. modulator — een toestel, dat hier
buiten bespreking moet blijven — hun sporen nalaten op
de zendgolven. In die ééne seconde, dat het geluid 500
trillingen geeft, vertrekken 300.000 golfjes van het zend
station; de 500 geluidstrillingen zullen dus hun invloed
doen gelden over 300.000 golven, of elke trilling wordt
a.h.w. uitgespreid over 600 golven.
Men kan zich voorstellen, dat ieder van de 500 geluidssuper-plaatstroomapparaat is de gelijkrichting
van 2 zijden.

;

.
:
:

I
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Een prachtige montage met „Glazite”.
trillingen 600 hoogfrequente trillingen van de zendgolf tot
een bepaalde groep vereenigt. De manier van groepeeren
hangt af van den aard van het geluid. Er ontstaan dus
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Fig. 13.

door die 500 trillingen van het geluid voor den microfoon,
500 daarmee correspondeerende groepen van hoog
frequente trillingen in de zendgolf; daar dit aantal 500
zeer laag is in vergelijking met de 300.000 van de zend
golf, noemt men deze wel laagfrequent. Er ontstaan dus
in de oorspronkelijke hoogfrequente trillingen laagfresuper-plaatstroomapparaat kost slechts f 50.—
incl. lampen.
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„Utility”-condensatoren voldoen altijd. Vervangt Uw
oude condensatoren door „Utility”.
quente groepen variaties, die volkomen overeenstemmen
met het geluid, hoe ingewikkeld dit ook zijn moge.
Men kan zich zoo’n zendgolf nu ongeveer voorstellen,
zooals fig. 13 dat aangeeft:
Die laagfrequente groepen van variaties worden a.h.w.
gedragen door de hoogfrequente golven, vandaar dat die
zendgolf ook wel de draaggolf van de telefonie genoemd
wordt.
Wat wij dus in onzen afgestemden antennekring opvan
gen, is een zeer ingewikkeld iets: hoogfrequente trillingen
en laagfrequente variaties daarop. Zooals we echter zagen
zullen zij in de telefoon zonder meer niets kunnen uit
richten.
Kristal.
Hier wordt echter uitkomst gebracht door een zeer
eenvoudig hulpmiddeltje, een bepaald soort van kristal.
Dat kristal heeft buitengewoon merkwaardige eigen
schappen, die nog steeds niet behoorlijk verklaard schij
nen te zijn. Het kristal heeft n.1. de eigenaardigheid, wèl
electrische stroomjes in de eene richting door te laten, niet
echter tegengesteld gerichte stroompjes. Als men dus pro
beert door zoo’n kristal een wisselstroom te zenden, dan
blijkt het maar electronen in de eene richting door te laten,
het kristal werkt a.h.w. als een ventiel: evenals het ventiel
in een fietsband alleen lucht doorlaat naar de binnenband
toe, maar géén lucht in tegengestelde richting laat passeeren, zoo laat ook het kristal slechts in één richting elec
tronen door, voor de andere richting zit het kristal een
voudig verstopt. Bepaalde punten van zoo’n kristal zijn
gevoeliger dan andere; daarom wordt tegen het kristal
een metalen naaldje of draadje gedrukt, waarmee men
geheel-wisselstroom-apparaat vervangt accu en
anode en negatieve roosterbatterij.
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Met „Lewcos”-spoelen maakt gij Uw oud toestel weer
up to date.

clan de gevoeligste plekjes kan uitzoeken. Wordt nu dit
kristal in de antennekring opgenomen vóór de telefoon,
dus zooals in fig. 14 schematisch is weergegeven, dan zal

K

7
<f=^o

*

/

1=

/c

n
Fig. 14.

van alle hoogfrequente trillingen met hun variaties slechts
de goed gerichte helft doorgelaten worden, en dat niet
alleen, maar al die hoogfrequente variaties uit één groep
worden door dit kristal als het ware tot één stroompje
aaneengeregen; ze volgen elkaar zóó ontzaglijk vlug op,
dat ze ineenvloeien. Het kristal heeft een vermogen, de
stroompjes samen te voegen; men noemt dit vermogen:
integveerend vermogen.
Maar dan krijgt de telefoon juist datgene, waarvoor zij
zoo geschikt is: stroomen steeds in dezelfde richting, maar
met allerlei veranderingen in sterkte (laagfrequente
variaties).
geheel-wisselstroom-apparaat kost slechts
f47.50 incl. lampen.
A B C

3
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Wilt gij een selectief toestel? Gebruikt „Lewcos”materiaal.
En nu hebben we ons doel bereikt. Door de windingen
WW van de telefoon (zie fig. 10 of fig. 11) komt een ver
anderlijke stroom. De veranderingen stemmen volmaakt
overeen met de geluidstrillingen, die voor den microfoon
gemaakt worden (denk aan fig. 13). Maar deze verande
ringen geven nu trillingen aan het trilplaatje DD en ook
deze trillingen komen dus precies overeen met de geluids
trillingen voor den microfoon. Maar dan zal dus ook het
oor, dat bij DD gehouden wordt, trillingen op vangen, die
volkomen overeenstemmen met de muziek of het gespro
ken woord in het zendstation, m.a.w. het oor is in staat
gesteld, door zeer eenvoudige, maar daarom niet minder
merkwaardige hulpmiddelen, die muziek noot voor noot
te volgen en het gesprokene volledig te verstaan. Een af
beelding van een kristal vindt men in fig. 15.

Fig. 15.

Het kristal maakt eigenlijk de trillingen pas hoorbaar.
’t Kristal wordt daarom wel detector genoemd.
Weliswaar kan de sterkte van het geluid alleen dan vol
doende zijn, wanneer men niet al te ver van den zender
verwijderd is, tenzij natuurlijk de zender overmatig sterk
is. Het kristal geeft eenvoudig door (ten deele tenminste)
wat het zelf ontvangt; van versterking is dus geen sprake.
Door ver verwijderde zendstations wordt de antenne zóó
weinig beïnvloed, dat de telefoon stroompjes ontvangt, die
niet sterk genoeg meer zijn om eenige merkbare aantrekBij het Etafem-wisselstroom-apparaat is een
gratis schemaboekje.
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„Glazite” kunt U in zes kleuren krijgen.
king van het trilplaatje te veroorzaken. Dan moet men
dus naar andere hulpmiddelen omzien. Een volgend hoofd
stuk zal daaraan gewijd zijn.
* #
*

Samenvatting:
Wat nu ten slotte gebeurt, is dit:
Als er 500 trillingen voor den microfoon gemaakt wor
den, komen er 500 groepen van hoogfrequente trillingen
in de draaggolf; ’t kristal laat van elke groep de goed
gerichte helft passeeren en voegt tevens alle trillingen
uit een groep bijeen; achter ’t kristal komen dus 500
stroompjes, alle van dezelfde richting, maar altijd in hun
eigenschappen nog precies overeenstemmend met de tril
lingen van het geluid vóór den microfoon. Deze 500 stroom
pjes doen ’t trilplaatje van de telefoon 500 maal trillen, en
’t oor hoort dus ook deze 500 trillingen.
* *
*

Het Etafem-wisselstroom-apparaat gebruikt
slechts 10 a 15 Watt per uur.
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Met „Lewcos” afgeschermde spoelen wordt Uw toestel
selectief.

HOOFDSTUK III.
Een ander hulpmiddel om de aankomende trillingen«
hoorbaar te maken heeft men gevonden in de lampen, die
thans in elk radio-toestel gebruikt worden, dat ook de
muziek van ver verwijderde stations met voldoende sterkte
moet weergeven.
Voor we echter overgaan tot een bespreking van een
lamp-detector, moeten we een enkel woord wijden aan de
electrische stroomen. We maakten reeds kennis met electrische stroomen en zagen, dat ze door werking van bui
tenaf, n.1. door de aankomende radiogolven, konden ont
staan. De electronen in den antennekring kwamen daar
door in beweging. Elke electrische stroom is trouioens niet

anders dan een stroom van electronen. Maar er zijn vele
wijzen, waarop we zoo’n stroom kunnen doen ontstaan. In
Alle Etafem-apparaten worden met 2 jaar
garantie geleverd.
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Geen gillen wanneer U „Aermonic” lampvoetjes gebruikt.
den antennekring gaan de electronen voortdurend heen en
weer slingeren, de richting van den stroom wisselt dus
steeds en daarom spraken we van wisselstroom. Wekken
we echter een beweging van electronen op, waarbij deze
steeds in dezelfde richting gaan, dan ontstaat een gelijk
stroom. Zoo’n gelijkstroom kan men op zeer eenvoudige
wijze opwekken, b.v. met een zaklantarenbatterijtje, een
z.g. droge batterij of een accumulator (fig. 16).
Zoo’n batterijtje of zoo’n accu gedraagt zich eigenlijk
eenvoudig als een electronenpomp. Als we de uiteinden
A en B (zie fig. 17) door een metaaldraad verbinden,

A
-B’

Fig. 17.

pompt de batterij daar electronen door. A en B heeten
wel de polen van het element; de eene pool oefent een aan
trekkende kracht uit op de electronen, de andere een afstootende kracht. De pool, die aantrekt, heet de positieve
pool, de andere is de negatieve pool. Negatieve electriciteit
(de electronen) wordt dus door de positieve pool aange
trokken en door de negatieve afgestooten. Bij de gewone
i
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Zonder „Glazite”, kom je er niet! Let op het merk L.E.W.
zaklantarenbatterijtjes is het korte koperen plaatje de
positieve pool, het lange de negatieve.
Evenals er nu een drukverschil moet zijn om water te
persen door een buis, moet er ook een drukverschil zijn
om electronen te kunnen persen door een draad. Men
spreekt hier dan meer speciaal van spanningsverschil. Het
zou dus voor de hand liggen om te zeggen, dat pool A een
hoogere spanning had dan B, omdat de electronen van A
naar B gaan. Maar omdat men vroeger, toen het bestaan
der electronen nog niet bekend was, meende, dat er juist

electriciteit van B naar A ging, werd altijd aan B een
hoogere spanning toegekend dan aan A en dit spraak
gebruik is altijd nog gebleven. Veel doet het er trouwens
niet toe. Er is spanningsverschil tusschen A en B, dat is
het voornaamste, en altijd als er spanningsverschil is tus
schen de uiteinden van een draad, willen de electronen
gaan bewegen, en zal er dus een electrische stroom ont
staan. De electronen bewegen zich dan dus, als we ’t oude
spraakgebruik willen handhaven, naar de plaats waar de
hoogste spanning is, in dit geval de positieve pool van het
-ontvangtoestellen werken zonder accu en
batterijen.
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Of Lewcos”-spoeIen goed zijn? Noem ons betere als
ge kunt.
element. Het spanningsverschil wordt gemeten met den
voltmeter. (Zie fig. 18).
* *
*

Lamp.
Gaan we nu de lamp eens wat nader beschouwen. Deze

Fig. 19.

ontvangtoestellen zijn met een stekker op het
electr. net aan te sluiten.
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Vraagt catalogi bij Van Santen en Co., PI. Middenlaan 34,
Amsterdam. C. Telef. 51113.
lamp is op zeer eigenaardige wijze gebouwd en geeft dan
ook aanleiding tot zeer eigenaardige verschijnselen.
Binnen in de lamp bevinden zich drie wegen waarlangs
electriciteit kan worden toegevoerd of afgevoerd: drie z.g.
electroden, vandaar dat men spreekt van de drie-electroden lamp.
Schematisch kan men zich zoo’n lamp voorstellen, zooals
dat in fig. 19 is aangegeven: P stelt voor de eerste electrode, dit is een metalen plaat, die ook kortweg de plaat
van de lamp genoemd wordt, R is de tweede electrode, ook
een plaat, maar een plaat die voorzien is van tallooze openingen, rond of langwerpig, zooals men wil. Deze plaat
heet het rooster van de lamp. De derde electrode is een
draad G, de gloeülraad genaamd. Door dezen draad worden
met behulp van een accumulator electronen geperst, of met
andere woorden: er wordt een stroom doorgezonden, waar
door de draad aan ’t gloeien gebracht wordt.
In werkelijkheid ziet de lamp er een weinig anders uit:
de gloeidraad zit heelemaal binnen in, daaromheen be
vindt zich dan een spiraalvormige draad, die als rooster
dient en daar weer omheen bevindt zich dan de plaat. De
plaat omsluit dus de rest, maar, en daarop komt het aan:
het rooster bevindt zich tusschen gloeidraad en plaat.

I8

-toestellen zijn de goedkoopste, omdat men geen
accu’s en batterijen heeft te koopen.
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Gebruikt „Glazite”, het origineele gekleurde montagedraad.
Figuur 20 is een afbeelding van dergelijke lampen. Ook de
plaat van de lamp heeft gewoonlijk zijn toevoerdraad
beneden in: het verst verwijderde van de vier pootjes
onderaan is met de plaat verbonden. Het daartegenoverliggende pootje komt aan het rooster en de beide andere
pootjes zijn de uiteinden van den gloei draad. Een eenvou
diger schematische voorstelling van de lamp geeft fig. 21;
dit is de meest gangbare, die men ook in vrijwel alle toestelschema’s zoo aantreft (zie ook fig. 7).
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Fig. 21.

Fig. 22.

Laten we nu eens aannemen, dat we een dergelijke lamp
in een kring van draden opnemen zooals fig. 22 dat aan
geeft. De plaat P is verbonden met de positieve pool van
een batterij, gevormd door een serie zaklantarenbatterijtjes achter elkaar gezet of door een z.g. hoogspan
ningsbatterij. Deze batterij B is op de gebruikelijke wijze
voorgesteld: het korte streepje, waarbij een — staat,
-toestellen zijn eenvoudig in bediening.

!
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Een selectief apparaat verkrijgt men met
JLewcos”-spoeIen.
stelt de negatieve pool voor; het lange streepje met een +
ernaast, de positieve. De beide uiteinden van den gloeidraad
G zijn verbonden met de beide polen van een accumulator,
door A voorgesteld. Gewoonlijk plaatst men tusschen accu
en gloeidraad een regelaar voor de stroomsterkte, een z.g.
weerstand, (zie fig. 23).
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• Fig. 23.

Gaan we vanuit P de draden langs, dan kunnen we in
een kring rondgaan: van P, over B, over de positieve pool
van A, over G, en ten slotte vandaar weer naar P. Een
dergelijke kring, waarin dus de plaat van de lamp is op
genomen, kan men de plaatkring noemen. Het rooster van
de lamp is niet in fig. 22 opgenomen, omdat we dat even
"buiten beschouwing willen laten.
Deze plaatkring P B A G schijnt niet af, niet gesloten
te zijn: het schijnt zoo op ’t eerste gezicht onmogelijk, dat
men er electriciteit, d.w.z. een stroom van electronen, in
rond kan voeren. En toch, met recht zeggen we: schijnt,
want bij nadere beschouwing blijkt het wel degelijk mo
gelijk te zijn. We zullen zien, hoe.
Het inwendige van de lamp is een nagenoeg luchtledige,
ruimte. Wanneer we nu door den draad G een stroom van
vierlamps-geheel-wisselstroom-toestel kost
slechts f 200 — compleet.
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„Utility”-schakelaars werken altijd goed.
electronen zenden, dan wordt deze draad ontzaglijk heet.
De draad gaat gloeien en daardoor wordt er zelfs een
groote serie electronen uit den draad uitgestooten. Tenge
volge van dit zeer merkwaardige verschijnsel komt er
dus in de onmiddellijke nabijheid van dien gloei draad een
groote hoeveelheid electronen, er vormt zich een ware
electronennevel.
Maar die electronennevel kan daar niet rustig blijven
zitten. Immers, de plaat P, die zich ook in de buurt bevindt,
staat in onmiddellijk verband met de positieve pool van
de batterij B, en aangezien zoo’n positieve pool electronen
aantrekt, zullen de electronen uit dien nevel naar de plaat
en vandaar naar de positieve pool van de batterij getrok
ken worden. Maar die batterij, die, zooals we zagen, als
electronenpomp opgevat kan worden, stuwt ze nu een
voudig verder, in de richting van A en G. En wat nu op
’t eerste gezicht onmogelijk scheen te zijn, is nu toch ge
schied : er gaan zich nu in den kring P B A G P toch elec
tronen bewegen. Er ontstaat een voortdurende stroom van
electronen, steeds gelijk gericht. Men spreekt daarom hier
ook van getijkrichting in den plaatstroom-kring. Een om
gekeerde beweging van de electronen is n.1., zooals men
onmiddellijk inziet, totaal onmogelijk.
Het zal ook zonder meer duidelijk zijn, dat men dien
stroom (plaatstroom genaamd) wel versterken en ver
zwakken kan. Gaan we n.1. aan de batterij B nog enkele
elementen toevoegen, dan wordt de spanning daar hooger
en zal de aantrekkende werking, door P op de electronen
in den nevel uitgeoefend, grooter worden. De stroom wordt
dus sterker. Omgekeerd zal bij verlaging van de spanning
van B de stroom zwakker worden.
Echter is er nu iets, waardoor men nog veel gemakke
lijker variaties in dien plaatstroom kan brengen dan door
die wijzigingen in spanning van de batterij B. En hier-drielamps-wisselstroom-toestel kost slechts
f 100.— compleet.
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Vergelijkt Uw apparaat met een toestel met „Lewcos”spoelen en ge koopt ook „Lewcos”.
voor moeten we nu het rooster weer eens in onze beschou
wing opnemen. Dat rooster R bevindt zich, zooals de sche
matische teekeningen van fig. 19 of fig. 21 aangeven, tusschen plaat P en gloeidraad G. De aanwezigheid van het
rooster maakt voor de voorgaande beschouwingen hoege
naamd geen verschil, zoolang dit zelf geen spanning
heeft. De electronen uit den electronennevel om G worden
even goed als anders naar de plaat P toe getrokken. Ze
vliegen n.1. gemakkelijk door de openingen van het rooster
heen.
Maar de zaak wordt anders, wanneer we nu eens aan
het rooster een spanning geven, b.v. een negatieve. Dan
zullen de electronen uit den nevel niet meer zoo vrij naar
de plaat P toe kunnen bewegen, ze worden nu door het
rooster daarin zeer belemmerd: iets, dat negatief geladen
is, stoot immers juist de negatief geladen electronen af.
De electronenstroom van P naar de batterij B, of wel de
plaatstroom, zal dus, als het rooster R negatief geladen
wordt, aanmerkelijk dalen. En wanneer we nu eens aan
dat rooster een negatieve lading geven, die voortdurend
allerlei variaties vertoont, dan zal het directe gevolg daar
van zijn, dat ook in den plaatstroom variaties optreden, die
voortdurend de variaties in roosterspanning nauwkeurig
navolgen.
Door den plaatkring zou dus in dat geval een gelijkstroom
gaan, die voortdurend variaties in sterkte vertoont; dit
is, zooals we reeds eerder opmerkten, juist het meest
gunstige geval voor een telefoon. Wanneer we dus in den
plaatkring een telefoon zouden opnemen, dan zou het tril
plaatje daarvan weer gaan trillen, en ons oor zou daar
door dus in staat gesteld worden, weer heel precies al die
variaties in den stroom op te merken.
* *
*

-wisselstroom L. F. versterker voor versterking,
voor aansluiting op radio-centrale »
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Een prachtige montage met „Glazite”.
Nu rest ons nog na te gaan, hoe we het voorgaande in
ons radiotoestel verwezenlijken kunnen. Er zijn, zooals
we gezien hebben, in den antennekring voortdurend snel
bewegende electronen, zoodra we dezen kring op een zendgolf hebben afgestemd. In die beweging komen zeer snelle
variaties voor, die geheel overeenstemmen met de geluidstrillingen, die voor den microfoon in het zendstation opge
wekt werden.
Als we nu eens die variaties er toe konden brengen om
aan het rooster van een lamp een negatieve lading te ge
ven, die voortdurend deze zelfde variaties vertoonde, dan
hadden we juist het geval, dat ook op de vorige bladzijden
aangegeven is: dan zouden er dus in den plaatstroom vari
aties komen, die ook weer geheel overeenkwamen met de
vorige en dan zouden we dus het trilplaatje van de tele
foon trillingen geven, die voortdurend met al hun variaties
zeer nauwkeurig overeenstemden met de variaties van
de electronenbeweging in den antennekring niet alleen,
maar zelfs met alle geluidstrillingen, hoe ingewikkeld ze
ook mogen zijn, die voor den microfoon opgewekt werden.
We kunnen nu daarvoor eerst weer een teekening op
zetten (fig. 24).
De kring PTBAGP is weer de plaatkring, dezelfde dus,
die ook in fig. 22 aangegeven is. ’t Eenige verschil is, dat
nu ook de telefoon T daarin opgenomen is, met daarnaast
een kleine condensator (hierover later).
De linkerhelft van de figuur stelt voor de antennekring,
die geheel overeenstemt met fig. 9.
Deze antennekring is nu door een kleinen condensator
C verbonden met het rooster R van de lamp, terwijl aan
den anderen kant de negatieve pool D van de accu met de
aarde verbonden is.
Er is nu een tweede kring gevormd, waarin het rooster
-wisselstroomversterker kost slechts f65.—.

l

49
„Utility”-condensatoren voldoen altijd. Vervangt Uw
oude condensatoren door „Utility’V
van de lamp opgenomen is en die daarom de roosterkrincj
genoemd wordt. Deze kring is de volgende: antennekring
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Fig. 24.

— C — rooster R — gloeidraad G, aan de negatieve zijde
— D — antennekring.
Alle electronen-bewegingen, die in den antennekring ont
staan bij afstemming, worden nu aangesloten door middel
van C, die zooals we weten voor wisselstroompjes geen
beletsel vormt, op het rooster R.
Laten we nu eens een enkele electronenslingering be
schouwen. Gedurende de eeTste helft van die slingering
worden de electronen van C naar R geworpen; het rooster
zal dus een overmaat van electronen krijgen, dus een
negatieve lading; het rooster krijgt daardoor dus een
negatieve spanning, die zich onmiddellijk ook in den plaatstroom doet gevoelen. Maar doordat het rooster negatief
accu-laadapparaat laadt 4 volt accu met 1,3 Amp.
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Met „Lewcos”-spoelen maakt gij Uw oud toestel weer
up to date.
wordt, kunnen de electronen uit den nevel om den gloeidraad niet zoo gemakkelijk meer door het rooster heenvliegen: er komt dus voor het rooster een ophooping van
electronen.
Even later, slechts een ondeelbaar oogenblik, zooiets
van een 300.000-ste seconde later, komt echter de
tweede helft van de electronenslingering uit den antemïekring, die de electronen juist weer den anderen kant óp
wil slingeren n.1. van R naar C. Maar desondanks óritstaat er nu toch op het rooster R niet een tekort aan
electronen. Er was immers juist even te voren een sterke
opeenhooping van electronen in den nevel vóór het rooster
ontstaan: die groote hoeveelheid electronen zal daar dus
onmiddellijk op het rooster R losstormen en ’t gevolg daar
van zal zijn, dat het rooster ook nu, hoewel men misschien
een tekort aan electronen zou verwachten, toch absoluut
geen tekort zal vertoonen. Integendeel. Er blijft voort
durend een flinke hoeveelheid electronen aanwezig, met
andere woorden: het rooster blijft negatief.
En om dit proces nog te bevorderen is de condensator
C, de z.g. roosterconclensator, een vrijwel onmisbaar iets.
Deze condensator, die zooals elke condensator veel electriciteit kan bevatten, is een verzamelplaats van al die elec
tronen en zal dus op de hoeveelheid, die zich telkens bij
een slingering verplaatst, een grooten invloed uitoefenen.
Het rooster R zal dus bij alle voorkomende slingeringen
van electronen in den antennekring, met alle mogelijke
variaties daaraan verbonden, steeds negatief blijven. Men
zegt daarom dat ook deze roosterkring dus gelijkricht. De
lamp geeft èn in den plaatkring èn in den roosterkring
gelijkrichting.
De aankomende variaties houden die negatieve roosterspanning echter steeds varieerend.
ï
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accu-laadapparaat kost incl. lampen f20.—.
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Wilt gii een selectief toestel? Gebruikt „Lewcos”materiaal.
Het zou nu zelfs kunnen voorkomen, dat het rooster een
al te groote negatieve lading zou krijgen, en daardoor
alle electronen zou tegenhouden. Als we de roosterwerking
weer bij de werking van een ventiel vergelijken, zou in
dat geval het ventiel dus zelfs geheel verstopt zijn. Het
gevolg zou zijn, dat de plaatstroom vrijwel ophoudt en er
dus in de telefoon geen geluid meer gehoord wordt. Men
zegt dan, dat de lamp dichtslaat.
Om dit te voorkomen, wordt aan de overtollige hoeveel
heid negatieve electriciteit gelegenheid gegeven weg te
vloeien. Er wordt een afvoer gemaakt, waarlangs die
lading weg kan lekken. Die afvoer is de z.g. lekiueerstand. In het schema van fig. 24 is die lekweerstand
aangegeven door de letters LW en onmiddellijk aan
den roostercondensator C verbonden. Een afbeelding van
zoo’n roostercondensator vindt men in fig. 25. De lek
weerstand is hier ingebouwd.

De lekweerstand wordt ook wel aan de positieve zijde
van den gloeidraad verbonden.
In het „Radio-boek” wordt van de roosterwerking een
interessante voorstelling gegeven, ontleend aan een Amerikaansch blad (fig. 26).
Op een rek (dat rek stelt den gloeidraad van een lamp
anode-accu-laadann. laadt 180 volts batterijen
tot een stroomsterkte van 200 m.Ainp.

54
„Glazite” kunt U in zes kleuren krijgen.

\
r

Fig. 26.

anode-accu-laadapp. kost incl. lampen f 25.—.
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Met „Lewcos” afgeschermde spoelen wordt Uw toestel
selectief.
voor) zitten een heele serie kleine kereltjes, die alle aan
’t werpen zijn met ballen, (dat zijn de electronen). Ze wer
pen die ballen door een jalouzie naar een scherm. De
jalouzie stelt het rooster voor, het scherm de plaat. Wan
neer de jalouzie geheel geopend is, d.w.z. wanneer het
rooster ongeladen is, dan gaan de ballen (electronen) vrij
wel ongehinderd door en komen zonder meer tegen het
scherm (op de plaat van de lamp). Dat is, wat door de
bovenste der beide afbeeldingen wordt weergegeven.
Wanneer men echter de jalouzie sluit, zooals dat in de
onderste figuur aangegeven is, dan kunnen de ballen er
niet meer door. Dat geval staat gelijk met het geven van
een hooge negatieve spanning aan het rooster; de elec
tronen worden daardoor tegengehouden. (Vergelijk ook
’t dichtslaan van de lamp hiermee).
Zet men de jalouzie half open, dan komen er natuurlijk
weinig ballen door en alle mogelijke variaties, die men
hierbij kan bedenken (opvolgend sluiten, openen, half
openen enz. van de jalouzie, in overeenstemming dus met
’t geven van variabele spanning aan het rooster tenge
volge van de aankomende trillingen) doen natuurlijk on
middellijk hun invloed gelden op ’t aantal ballen, dat er
door schiet (het aantal electronen dus, dat de plaat bereikt
of wel: de plaatstroom).
* *
*

Samenvatting.
In den antennekring komen wisselstroompjes met varia
ties: hoogfrequente en laagfrequente. Deze variaties ver
oorzaken soortgelijke variaties in de negatieve spanning
van het rooster R en die veroorzaken weer soortgelijke
variaties in den plaatstroom en dus in de trillingswijze van
het trilplaatje van de telefoon.
gecombineerde accu- en anode-laadapp. kost
incl. lampen f40.—.
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Geen gillen wanneer U „Aermonic” lampvoetjes gebruikt.
In de telefoon hoort men dus weer dezelfde trillingen
terug, -die op het zendstation voor de microfoon gemaakt
worden, of anders gezegd: men hoort de muziek of het
gesproken woord volkomen natuurgetrouw in de telefoon*
Versterking.
Nu heeft een lamp dus dezelfde uitwerking als het
kristal. Echter is er voor de lamp een reusachtig voordeel
te boeken. Het kristal gaf n.1. eenvoudig terug wat het zelf
ontving (ten deele tenminste). De lamp geeft echter veel
meer; de benoodigde energie wordt daarbij aan de batterij
B onttrokken.
We konden variaties in de plaatstroomkring opwekken
door aan B verandering in spanning te geven. Maar we
zien, dat het rooster zich veel en veel dichter bij den electronennevel bevindt dan de plaat. Een kleine wijziging in
spanning van het rooster zal dus véél en véél meer invloed
uitoefenen op den plaatstroom dan een zelfs veel grootere
spanningsverandering in de plaat. Anders gezegd: om in
dien plaatstroom veranderingen op te wekken gelijkstaande
met die, welke door roosterspanningsverandering ontstaan,
zou men enorme spanningsveranderingen in de batterij B
moeten teweegbrengen. Of met andere woorden: de uit
werking van de aankomende variaties op de plaatstroom
is hier veel en veel grooter dan wanneer we die aankomen
de variaties direct naar de telefoon hadden geleid zooals
dat bij het kristal het geval was. De lamp versterkt dus;
het kristal geeft geen versterking. De gelijkrichtende wer
king is overigens bij beide dezelfde. Men zegt, dat zoo’n
lamp zes maal versterkt, als een roosterspanningsverand’ering dezelfde wijziging in den plaatstroom veroorzaakt
als een zes maal zoo groote plaatspanningsverandering.
* *
<1:

plaatstroomapparaat wordt met 2 jaar garantie
geleverd.

:
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Zonder „Glazite”, kom je er niet! Let op het merk L.E.W.
We zullen dus nu in staat zijn met zoo’n lamp de muziek
van veel verder verwijderde stations hoorbaar te maken.
Echter is het bovengenoemde systeem nog in vele opzich
ten gebrekkig. De versterking, die tot hiertoe bereikt werd,
kan nog veel en veel verder opgevoerd worden en wel met
behulp van de zoogenaamde terugkoppeling. We zullen
zien, wat hiermee bedoeld wordt.

plaatstroomapparaat kost iiicl. lamp slechts f 35.-.
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Oi „Lewcos”-spoeIen goed zijn? Noem ons betere als
ge kunt.

HOOFDSTUK IV.
Selectiviteit.
Vóór we echter die terugkoppeling wat nader gaan be
schouwen, zal het gewenscht zijn, nog een paar andere
dingen onder de oogen te zien. In de eerste plaats moeten
we opmerken, dat het boven beschreven toestel in ’t alge
meen voor de radio-ontvangst geheel ongeschikt zal zijn,
vooral ook daardoor, dat er maar één afgestemde kring in
voorkomt (afgezien dan nog van het feit, dat er nog geen
terugkoppeling bestaat). Het gevolg is n.1., dat, als we
dezen éénen kring b.v. op 1000 meter afgestemd hebben, toch
de naburige golven nog hun invloed blijven uitoefenen.
Die eene kring is n.1. niet behoorlijk in staat scheiding te
maken tusschen weinig van elkaar verschillende golven;
die èène kring geeft geen behoorlijke selectie, en ’t gevolg
is: een toestel, dat niet selectief is: men hoort de muziek
van verschillende stations door elkaar.
Indirecte ontvangst.
Een zeer groote verbetering is daarin te brengen, als men
naast den eersten kring nog een tweeden aanbrengt. Men
maakt den antennekring daarom geheel los van het toestel.
Men doet dit door in fig. 24 antenne en aarde los te maken
en afzonderlijk, met een condensator en een spoel, tot een
nieuwen antennekring te vereenigen. We krijgen dan, wat
we in fig. 27 zien.
Het rechter gedeelte van fig. 24 is volkomen intact ge
bleven, alleen ’t linker gedeelte is gewijzigd. De trillingen
komen nu niet zóó direct op het rooster van de lamp, men
heeft nu indirecte ontvangst; men moet eerst den antenneplaatstroomapparaat heeft een draadgewonden
det. aftakking.
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Vraagt catalogi bij Van Santen en Co., PI. Middenlaan 34,
Amsterdam. C. Telef. 51113.
kring afstemmen, den primairen kring, daarna den ande
ren kring, den secondairen kring. Men spreekt daarom wel
van secondaire toestellen.
Wanneer we de spoel I uit den antennekring in de buurt
brengen van spoel II, die deel uitmaakt van den secondairen
kring, dan zal deze spoel II door de electronenslingeringen
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Fig. 27.

in spoel I beïnvloed worden. Er heeft inductie plaats van
spoel I op spoel II, en wanneer we dus den secondairen
kring op dezelfde golflengte afstemmen als den primairen
kring, dan zal het onmiddellijke gevolg zijn, dat de electronen in dien tweeden kring evengoed aan het slingeren ge
bracht worden als die in den eersten (resonantie-ver
schijnsel). Alle trillingen, hoe ingewikkeld ze ook zijn mo
gen, worden in den secondairen kring overgebracht en het
rooster ontvangt dus nu evengoed alle mogelijke wijzigin
gen, als wanneer het een directe verbinding met den anten
nekring had. Hoogstens zal er een kleine verzwakking zijn.
super-plaatstroomapp. is voldoende voor
5 en meer lamptoestel.
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Gebruikt „Glazite”, het origineele gekleurde montagedraad.
De tweede kring zal echter een scheiding van meer na
burige golven in hooge mate bevorderen en derhalve de .
selectiviteit van het toestel enorm verhoogen.
* *
*

Terugkoppeling.
Ook bij de terugkoppeling maken we gebruik van den
invloed, dien een spoel uitoefent op een andere, die er dicht
bij staat, van de inductie dus van de eene spoel op de

;

Fig. 28.

andere. Gaan we dit wat nader beschouwen, dan kunnen
we er ons wel eenigszins een voorstelling van maken, hoe
daardoor een versterking kan optreden.
Er wordt in den plaatkring een spoel gezet. Dit is reeds
de derde spoel, die we nu in ons toestel aantreffen.
super-plaatstroomapparaat heeft twee
aftakkingen.
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„Utiiity”-condensatoren voldoen altijd. Vervangt Uw
oude condensatoren door „Utility”.
Het schema, dat we nu voor dit drie-spoelen-toestel
krijgen, zien we in fig. 28. Deze figuur is volkomen de
zelfde als in fig. 27; alléén is nu die derde spoel er bij
gekomen tusschen P en T en hebben we den stand der drie
spoelen onderling een weinig anders aangegeven: ze wor
den alle drie op een rij gezet. Bij eenigszins nauwkeurige
beschouwing zal men echter onmiddellijk inzien, dat de
figuur verder geheel dezelfde gebleven is.
We hebben boven gezien, dat in den plaatkring variaties
in den stroom optraden van zeer ingewikkelden aard: laagfrequente, en door niet volkomen gelijkrichting ook nog
hoogfrequente. Al deze variaties gaan nu dus ook door
spoel III, de terugkoppélspoél. Deze spoel zal dus de secon
daire spoel of spoel II induceeren. Nu is die inductie ster
ker naarmate de variaties sneller verloopen. Dus zullen
vooral de hoogfrequente variaties uit de laagfrequente
groepen (zie daarvoor weer fig. 13) hun invloed op spoel
II doen gelden. Men zou misschien geneigd zijn te meenen,
dat die hoogfrequente variaties, doordat we een telefoon
in den plaatkring hebben opgenomen, voor een groot deel
verdwenen of verzwakt zullen zijn, omdat de draadklosjes
in de telefoon juist daarvoor een zeer groote belemmering
vormen. Dat zou ook inderdaad het geval zijn, indien we

Fig. 29.

super-plaatstroomapparaat is de gelijkrichting
van 2 zijden.
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Met „Lewcos”-spoeIen maakt gij Uw oud toestel weer
up to date.
niet den voorzorg hadden genomen naast de telefoon een
klein condensatortje te plaatsen: T.C. uit fig. 28, de z.g.
telefooncondensator. (zie fig. 29). Zoo’n condensatortje is
juist, zooals we reeds eerder zagen, voor de hoogfrequente
wisselingen absoluut geen beletsel; de hoogfrequente varia
ties, die in de telefoon wel tegen gehouden zouden worden,
gaan dus nu toch onverzwakt, al is het dan langs een
zijweg, in den plaatkring verder. De telefooncondensator
zal trouwens bovendien, doordat hij telkens groote massa’s
electronen op kan nemen en dan weer afstaan, het effect
op de telefoon gelijkmatiger doen verloopen.
De hoogfrequente variaties passeeren dus ook nagenoeg
onverzwakt spoel III. Elke variatie zal dan dus op spoel II
zijn invloed doen gelden en een stootje geven aan de elec
tronen in die spoel. We zullen nu zien wat er gebeurt.
In de secondaire spoel ontstonden de laagfrequente
groepen van hoogfrequente trillingen, die daaraan door
de antennespoel overgereikt werden. Beschouwen we nu
de hoogfrequente trillingen uit één enkele groep. Wanneer
de eerste aankomt, zal deze trilling door bemiddeling van
het rooster van de lamp een stootje geven in den plaatkring.
Dit stootje gaat dus ook door de terugkoppelspoel en zal
nu juist op ’t moment, dat de tweede trilling uit de groep
in de secondaire spoel komt, zijn werking op die secon
daire spoel kunnen doen gevoelen. De tweede trilling uit
de groep zal hierdoor dus een beetje geholpen worden,
hij zal dus sterker zijn, dan zonder de aanwezigheid van
de derde spoel het geval was. En datzelfde geldt ook voor
de volgende trillingen uit zoo’n groep. Ze worden dus ver
sterkt, en het rooster van de lamp zal dus nu ook in de
plaatkring sterkere variaties geven dan anders, m.a.w.
we ontvangen het geluid veel sterker. Het is dus, alsof de
derde spoel iets van het geluid teruggegeven heeft aan de
super-plaatstroomapparaat kost slechts f 50.—
incl lampen.
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Wilt gii een selectief toestel?
materiaal.

Gebruikt „Lewcos”-

tweede; het rooster zorgt dan wel voor de rest. Men
spreekt daarom dan ook van terugkoppeling. Hierbij
is verondersteld, dat de terugkoppelspoel op de juiste wijze
in het toestel gemonteerd is, zoodat de stroomrichting
hierin zoodanig is, dat die versterking van de aankomende
trillingen ook werkelijk kan plaats hebben. Zijn de draden
naar de terugkoppelspoel verkeerd omgelegd, dan zal het
resultaat ook juist zijn een tegenwerking, waarop men bij
de montage van een toestel dan ook altijd bedacht moet
zijn.

Genereeren.
Wanneer men wat te sterk terugkoppelt, door de spoel
III wat al te dicht in de nabijheid van de tweede te bren
gen, zal een verschijnsel optreden, dat hier ook nog wel
even aangestipt mag worden.
Wanneer in den plaatkring op een of andere wijze plot
seling een stroomstootje ontstaat — het doet er niet toe
hoe, al is het door het aansluiten van de batterij — dan
zal door de terugkoppelspoel onmiddellijk dat stootje over
gereikt worden aan de secondaire spoel. De electronen
daarin krijgen dus ook plotseling een stootje en zullen in
dien secondairen kring aanleiding geven tot een zwakke
trilling, evenals ook een steen, die we aan een touwtje heb
ben opgehangen, een zwakke slingering zal gaan vertoonen,
als men er eerst een enkel stootje tegen gegeven heeft.
Maar deze zwakke electronenslingering wordt onmiddel
lijk aan het rooster meegedeeld, en dat rooster geeft daar
door direct weer aanleiding tot een versterkte trilling in
den plaatkring van de lamp. Maar nu geeft de terugkoppel
spoel weer wat van die trillingen aan de secondaire spoel
geheel-wisselstroom-apparaat vervangt accu en
anode en negatieve roosterbatterij.
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„Glazite” kunt U iii zes kleuren krijgen.
terug. Het resultaat kan dan ten slotte zelfs zóó worden,
dat de slingeringen eenvoudig niet uitgeput raken, ze blij
ven voortdurend bestaan, zoolang we de terugkoppelspoel
in denzelfden stand laten staan. Men zegt dan in dat geval,
dat de lamp genereert; de lamp veroorzaakt blijvende tril
lingen (genereeren = doen ontstaan).
Deze zeer snelle trillingen, waarvan het aantal per se
conde afhangt van de grootte van den condensator en van
de spoel in den secondairen kring, zijn echter in de telefoon
niet waarneembaar. In een speciaal geval echter kan men
ze wel waarneembaar maken, of juister gezegd: als men
zijn toestel gaat afstemmen op een bepaald station, zal
dat geheel vanzelf gebeuren. Want in ons toestel zijn dan
eigenlijk twee golven tegelijk aanwezig: de zendgolf ver
oorzaakt zeer snelle trillingen èn de lamp veroorzaakt
zeer snelle trillingen. En samen kunnen ze waarneembaar
worden.
Gaan we n.1. aan de condensatoren van ons toestel
draaien, teneinde de juiste afstemming voor de zendgolf
te zoeken, dan zullen we daarmee het aantal trillingen van
de genereerende lamp steeds wijzigen en dit aantal zal
daardoor zeer weinig kunnen gaan verschillen van dat
van de zendgolf.
Veronderstellen we, dat we den condensator zóóver ge
draaid hebben, dat de lamp 301.000 trillingen zou veroor
zaken, en dat we aan ’t zoeken zijn naar een golf van
1000 meter, die dus 300.000 trillingen in ons toestel zal
opwekken, dan verschillen de beide golven nog slechts 1000
trillingen per seconde. Nu kan men aantoonen, dat in dat
geval de beide golven elkaar ook 1000 maal in een seconde
juist even zullen tegenwerken, maar elkaar ook 1000 maal
in een seconde juist even zullen versterken.
Nu was het effect van de beide golven afzonderlijk in
de telefoon niet waarneembaar; door de gelijkrichting in
geheel-wisselstroom-apparaat kost slechts
f 47.50 incl. lampen.
ABC
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Met „Lewcos” afgeschermde spoelen wordt Uw toestel
selectief.
de lamp zijn echter die 1000 verzwakkingen en 1000
versterkingen wel waarneembaar; er komen daardoor
immers in de plaatstroom elke seconde 1000 variaties;
het trilplaatje van de telefoon krijgt 1000 trillingen en
ons oor is heel best in staat deze 1000 trillingen waar te
nemen; we hooren een geluidstoon, die 1000 trillingen
heeft.
Wanneer we dus met onze afstemming in de buurt van
het juiste punt komen, nemen we een geluidstoon waar
in onze telefoon (de bekende fluittoon). Hoe meer we de
juiste afstemming naderen, hoe lager deze toon wordt;
verschillen de zendgolf en de golf in ons toestel nog maar
600 trillingen, dan hooren we ook een geluidstoon met
slechts 600 trillingen, dus lager dan de eerste. Draaien
we echter door de afstemming heen, dan wordt het geluid
weer hooger, want het verschil in trillingsgetallen wordt
weer grooter, en ten slotte zal het geheel verdwijnen. Niet
alleen door draaiing van den condensator, ook door wijzi
ging in den stand der spoelen kan hetzelfde verschijnsel
ontstaan. De golf, die we door het genereeren van ons toe
stel opwekken, wordt ook door uitstraling uit onze antenne
naar buiten merkbaar. Onze buren zullen daardoor dus
ook de bekende fluittoon hooren en in minder vriendelijke
stemming raken over den ronddwalenden „Mexicaansche
hond.” Men late dus toch vooral zijn toestel niet gene
reeren! Trouwens, men bereikt er absoluut niets mee.
Wanneer men muziek wil ontvangen, is het zelfs scha
delijk, als men zijn toestel laat genereeren : er kan in dat
geval geen sprake zijn van zuivere ontvangst; niet alleen
bij de buren, maar ook bij onszelf wordt de muziek totaal
bedorven. Men kan alleen zuivere muziek ontvangen, wan
neer de fluittoon absoluut verdwenen is; men moet dus
zijn terugkoppelspoel zóóver terugdraaien, tot dit het geBij het Etafem-wisselstroom-apparaat is een
gratis schemaboekje.
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Geen gillen wanneer U „Aermonic” lampvoetjes gebruikt.
val is. Als men voorzichtig den condensator met behulp
van de fijnregeling bijstelt, is er ook geen sprake van dat
men veel vermindering in sterkte krijgt.
*

Samenvatting.
Het hierboven besproken toestel is nu dus een éénlampsinductieve-ontvanger. Men zet in den antennekring de ge
schikte spoel en plaatst daarna den antenne-condensator
zóódanig, dat de antennekring op de zendgolf afgestemd
is. De electronen in dezen kring krijgen dus daardoor zeer
snelle slingeringen, waarin het geluid, dat voor de micro
foon in het zendstation gemaakt wordt, in al zijn bizonderheden om zoo te zeggen zeer nauwkeurig opgeteekend
is. Men plaatst nu de antennespoel in de buurt van de
secondaire spoel, waardoor ook in den secondairen kring
(ook deze moet worden afgestemd) volkomen overeenkom
stige trillingen ontstaan, die dan hun werking op het roos
ter uitoefenen. Dit rooster zorgt er nu weer voor, dat ook
in den plaatkring, waarin de telefoon opgenomen is, geheel
overeenkomstige, maar veel sterkere variaties plaats vin
den, zoodat we tengevolge daarvan, door de overbrenging
van het trilplaatje in ons oor, weer trillingen opvangen, die
geheel gelijk zijn aan die, welke voor de microfoon ge
maakt werden.
* *
*

Met een dergelijk toestel zal men reeds in staat zijn de
muziek van vele Europeesche stations zeer duidelijk in de
telefoon te hooren. Maar voor zwakkere zenders blijft de
ontvangst nog steeds te zwak. Men moet dan nog meer
Het Etafem-wisselstroom-apparaat gebruikt
slechts 10 a 15 Watt per uur.
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De Vervormingsvrije

Rumol (N. R. W.) transformator
der Nederlandsche Radiowerken te Utrecht.
De vervormingsvrije Rumol transformatoren
hebben dit voordeel boven alle andere trans
formatoren, dat zij voor ieder lampentype nauw
keurig berekend en zuiver geconstrueerd zijn.
Wat hun bouw betreft, zij opgemerkt, dat zij
uitmunten door zware ijzerkern, en gelijkmatige
winding van de in twee helften verdeelde bobine,
waardoor de eigencapaciteit minimaal is.
Deze transformatoren zijn in lagen gewikkeld
en worden voor de hier te lande meest gebruikte
lampen steeds in voorraad gehouden, in de ver
houdingen:
1 : 3,3 achter A 409
1 : 5
B 406
1 : 2,75
R.E. 064
1 : 4,5
R.E. 154
Door het kiezen van een transformator, die bij
de lampen behoort, is men wel beter, doch
niet duurder uit, dan met een „voor-alle-lampen-geschikte” transformator.
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I De geluidszuiverheid bepaalt grootendeels het genot van Uw toestel |
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Zonder „Glazite”, kom je er niet! Let op het merk L.E.W.
gaan versterken, en voor dat doel heeft men dan ook
aparte versterkers gefabriceerd.
*

*

Laagfrequentversterker.
Een van de meest gebruikelijke versterkers is wel de
laagfrequentversterker. We zullen daarom nog even na
gaan, welke bizonderheden zich daarbij weer voordoen.
Transformator.
Daartoe zal het in de eerste plaats noodig zijn, een der
voornaamste bestanddeelen uit zoo’n laagfrequentverster
ker, n.1. den transformator, wat nader te beschouwen.
Stellen we ons daartoe een draad voor, die in een spiraal
vorm gewonden is. Door dezen draad kan men, als men wil,
een wisselstroom zenden. Laten we eens aannemen, dat die
wisselstroom vijftig maal in één 'seconde een heen en weer
slingeren van de electronen veroorzaakt.
Om dezen eersten spiraalvormig gewonden draad kunnen
we nu een tweeden draad winden. Maar dezen draad geven
we b.v. 10.000 windingen tegen dat we den eersten slechts
• 2000 windingen geven.
Nu zal blijken, dat de wisselstroom, die we door den
eersten draad zenden (den z.g. 'primairen draad) weer zijn
invloed doet gelden in den tweeden draad. Er is hier weer
inductie in het spel. Elke verandering in stroom in den
primairen draad zal n.1. onmiddellijk in elke winding van
den tweeden of den secondaircn draad de electronen in be
weging brengen, of anders gezegd: elke wijziging in stroom
in den primairen draad veroorzaakt een klein spannings
verschil in elke winding van den secondairen. En als we nu
dien secondairen draad een zéér groot aantal windingen
geven, véél meer dan den primairen draad, dan zal het
Alle Etafem-apparaten worden met 2 jaar
garantie geleverd.
I
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Of „Le\vcos”-spoeIen goed zijn? Noem ons betere als
ge kunt.
resultaat zijn, dat er ook in dien secondairen draad wisselstroomen ontstaan, die even snel wisselen als die in den
primairen draad, in ons geval dus 50 maal per seconde,
maar het spanningsverschil, dat er tusschen de uiteinden
ontstaat, zal door het enorme aantal windingen ook veel en
veel hooger kunnen worden.
We kunnen deze werking van den primairen draad op den
secondairen nog veel sterker maken, wanneer we binnen
de windingen een ijzerkern aanbrengen. Men moet daar
voor niet een enkel ijzerstaafje nemen, maar liever
een bundel ijzerdraden, die b.v. door schellak van
elkander gescheiden blijven. Die ijzerdraden worden
dan door de stroomen, die door den primairen draad gaan,
sterk magnetisch, evenals dat met het ijzerkerntje in een
telefoon het geval is, en dragen daardoor bij tot een verhooging van den invloed, die door den primairen draad op
den secondairen wordt uitgeoefend.
Het is gebleken, dat losse ijzerdraden veel minder ver
lies veroorzaken dan een enkele ijzeren kern, en tevens,
dat het zeer gewenscht is, de ijzerdraden om te buigen tot

Garantiebewijzen verstrekt de Etafem-fabriek
voor al hare apparaten.

Zet in onderstaand cliché de kromme van welken Iaagfreq uent-trans*
formator ook en ge zult zien, dat de FERRANT-TRANSFORMATOR noch benaderd, noch geëvenaard wordt.
De bovenste lijn geeft de kromme van versterking aan, van de FERRANTITransformator, de onderste lijn, die van de weerstandskoppeling.
De lijnen zijn geteekend op de toonschaal, welke schaalindeeling alleen de
juiste verhoudingen van versterking kan aangeven.
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Vraagt catalogi bij Van Santen en Co., PI. Middenlaan 34,
Amsterdam. C. Telef. 51113.
de einden weer bij elkaar komen; dus een gesloten kern
te maken. Een afbeelding van zoo’n transformator geeft
fig, 30.
Als we nu den plaatstroom van de lamp uit het boven be
schreven één-lampstoestel eens door den primairen draad
van zoo’n transformator zenden inplaats van door de
telefoon, dan zal men gemakkelijk inzien, dat we ook
hierin weer een uitnemend middel hebben voor verster
king van de ontvangst.
Alle laagfrequente stroomvariaties n.1., die dan in den
primairen draad ontstaan, zullen ook onmiddellijk in den
secondairen merkbaar worden, maar, en dit is het groote
voordeel: in den secondairen zijn de spanningsverschillen
véél en véél grooter.
Als we nu dus dien secondairen draad in verbinding gaan
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Fig. 31.

brengen met het rooster van een tweede lamp, dan zal dit
rooster in den plaatkring van die lamp zéér sterke variaties
kunnen veroorzaken, die overigens nog precies hetzelfde
-ontvangtoestellen werken zonder accu en
batterijen.
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Gebruikt „Glazite”, het origineele gekleurde montagedraad.
karakter behouden hebben. De werking van deze tweede
lamp komt verder grootendeels overeen met die van de
eerste.
Een eenvoudig schema voor zoo’n éénlamps-laagfrequent-versterker vindt men in fig. 31.
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Fig. 32.

Dit toestelletje wordt met de beide punten, waarbij I N
staat, aan den ontvanger aangesloten op de plaats waar
men anders de telefoon zet. P stelt den primairen, S den
secondairen draad van den transformator voor, die op de
gebruikelijke wijze schematisch aangegeven is. (zie ook
fig. 7).
De overige figuren hebben dezelfde beteekenis als in
de vorige schema’s. H S is hier de hoogspanningsbatterij,
zijn met één stekker op
êé? -ontvangtoestellen
electr. net aan te sluiten.
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Eeii selectief apparaat verkrijgt men met
„Lewcos”-spoeIen.
A C de accu, R S een batterijtje om aan het rooster van
de lamp een negatieve voorspanning te geven.
Als men nu dezen versterker achter den ontvanger plaatst,
dan krijgt men een figuur als fig. 32. Wat links van de
stippellijn is, is de ontvanger, die geheel met fig. 28 over
eenstemt; rechts van de stippellijn is de versterker, in
overeenstemming met fig. 31. Beide gebruiken dezelfde
accu en dezelfde hoogspanningsbatterij.
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Op deze wijze verkrijgt men dus de gewone voorstel
ling van een eenvoudige tweelampsontvanger. Men kan
natuurlijk een versterker ook achter een kristalontvangertje plaatsen, (zie fig. 33).
Er is echter niets op tegen, dezelfde versterking nog
eens toe te gaan passen. Men kan dus na dien eersten ver
sterkingstrap heel gevoegelijk nog een tweeden verster-toestellen zijn de goedkoopste, omdat men geen
accu’s en batterijen heeft te koopen.
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„Utility”-schakelaars werken altijd goed.

{

kingstrap toe gaan passen. Dan ontstaat een drie-lamps
ontvangstoestel, bestaande uit een detector en twee laagfrequent-lampen (zie fig. 34). Het geteekende schema
wijkt iets af van de vorige, maar de hoofdzaken zijn toch
dezelfde. Met een dergelijk toestel kan men de muziek van
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een zéér groot aantal stations in den luidspreker (fig. 35)
zeer gemakkelijk hoorbaar maken.

;

*
!
Fig. 35.

-toestellen zijn eenvoudig in bediening.
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Vergelijkt Uw apparaat met een toestel met „Lewcos”spoelen en ge koopt ook „Lewcos”.
In ’t algemeen is het niet gewenscht op deze wijze nog
verder te gaan met versterken, dus nog meer versterkingstrappen aan den eersten toe te voegen. Het toestel krijgt
dan n.1. een bijna onbedwingbare neiging tot gillen, waar
door natuurlijk een behoorlijke muziek-ontvangst uitge
sloten wordt.
Wat men nog wel kan doen is dit:
Men kan de electronenslingeringen nog wel gaan verZENDER
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sterken vóór ze den detector bereiken. Men gaat dus niet
een versterking op de laagfrequente variaties toepassen,
maar een versterking op de hoogfrequente trillingen,
direct nadat ze op de antenne zijn aangekomen. Ook hier
voor wordt dan weer een lamp gebruikt, geheel gebouwd
als de andere. De werking van zoo’n lamp berust ook
geheel op hetzelfde beginsel. Men spreekt in dat geval
van hoogfrequentversterking.
In een volgend hoofdstuk zal deze wijze van verster
king besproken worden. Men verkrijgt dan een vierlampstoestel of zooals men kortweg zegt: een toestel met één
-vierlamps-geheel-wisselstroom-toestel kost
slechts f 200.— compleet.
A B C

6
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Een prachtige montage met „Glazite”.
lamp hoogfrequent, één detector en twee laagfrequent.
Een overzicht van de wijze, waarop zoo’n toestel de
muziek uit de zendgolf teruggeeft, geeft fig. 36. Nadere
toelichting zal hierbij overbodig zijn. Dergelijke toestellen
worden zeer veel gebruikt, en zijn wat geluidsterkte
betreft ook ten eenenmale voldoende.
Een afbeelding van zoo’n vierlampstoestel geeft fig. 37.

Men kan toch onmogelijk tot in het eindelooze blijven
versterken. Groote versterking is ook alleen voor de zeer
zwakke stations noodzakelijk, maar dan komen ook meteen
de bezwaren: alle mogelijke storingen, waaronder de
luchtstoringen ook al niet in de laatste plaats, worden
natuurlijk eveneens enorm versterkt en het resultaat is
dan ook heel dikwijls, dat die storingen de muziek, die
men ontvangen wil, geheel en al overstemmen, en dan
is alles nutteloos geweest.
Wel bestaan er nog tallooze andere schema’s, waarmee
men gepoogd heeft de storingen tot een minimum terug
te brengen. Van deze schema’s zullen er in het volgende
hoofdstuk nog een paar in het kort besproken worden.
Wie meer uitvoerige toelichting verlangt, zal in andere
meer uitgebreide werkjes hierover alles kunnen vinden,
wat hij wenscht.
-drielamps-wisselstroom-toestel kost slechts
f 100.— compleet.
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„Utility”-condeiisatoren voldoen altijd. Vervangt Uw
oude condensatoren door „Utility”.

HOOFDSTUK V.
Hoogfrequentversterker.
In het vorige hoofdstuk werd met een enkel woord
gesproken over de hoogfrequentversterking. Het is mis
schien goed, daar nog wat dieper op in te gaan.
Bij de hoogfrequentversterking worden de aankomende
antenne-trillingen niet direct geleid naar de detectorlamp,
maar ze worden eerst versterkt. Men kan dat gedaan
krijgen door ze direct toe te voeren aan het rooster van
een lamp, de z.g. hoogfrequent-lamp, en wel zonder
tusschenkomst van een roostercondensator. Daardoor
worden beide helften van een aankomende trilling op
volkomen gelijke wijze versterkt, en ontstaan er dus in den
plaatkring van deze hoogfrequentlamp zeer versterkte
trillingen, die overigens weer geheel overeenstemmen met
de aankomende.
Die versterkte trillingen moeten nu toegevoerd worden
aan het rooster van de detectorlamp. In fig. 38 kan men
direct nagaan, hoe men dat kan doen. In den plaatkring
van de hoogfrequentlamp (de linksche) is n.1. een honigraatspoel opgenomen met vele windingen. Het zal
onmiddellijk duidelijk zijn, wat de bedoeling van deze
spoel is, als we ons herinneren, dat 'een dergelijke spoel
een hooge zelfinductie bezit, m. a. w.: deze spoel zal voor
zeer snelle trillingen een groot beletsel vormen. Snelle
trillingen zullen eenvoudig geen tijd hebben om door deze
spoel heen te dringen; ze kiezen in ’t algemeen dien weg,
waar weinig zelfinductie is; daar behoeft de electrische
toestand om de draden veel minder gewijzigd te worden.
-wisselstroom L.F. versterker voor ver
sterking, voor aansluiting op radio-centrale.

84
Met „Lewcos”-spoeIen maakt gij Uw oud toestel weer
up to date.
Ze worden in zoo’n spoel als het ware gesmoord, vandaar
dat zoo’n spoel wel den naam van smoorspoel gekregen
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heeft. In ’t algemeen is de smoring nog veel sterker, wan
neer een ijzerkern aanwezig is; moet men laagfrequente
trillingen tegenhouden, dan kan dat zeer geschikt gebeuren
met behulp van een smoorspoel met ijzerkern. Voor hoog
frequente trillingen is dat niet eens wenschelijk.
Een gewone gelijkstroom kan zoo’n spoel echter onge
hinderd passeeren. De plaat van de hoogfrequentlamp
krijgt dus toch gewoon zijn aanvoer uit de anodebatterij.
Zooals gezegd, zullen de hoogfrequente versterkte tril
lingen, die in den plaatkring ontstaan, den gemakkelijksten
weg kiezen, met andere woorden: ze laten de spoel links
liggen en gaan naar het rooster van de detectorlamp (de
-wisselstroomversterker kost slechts f65.—.
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Wilt gij een selectief toestel? Gebruikt „Lewcos”materiaal.
rechtsche lamp uit fig. 38). En hier worden ze op de
gewone wijze gelijkgericht en versterkt, zooals dat in
hoofdstuk III uitvoerig besproken is. Vooral als het noodig is, minder sterke trillingen op te vangen, zal men
dus met succes gebruik kunnen maken van hoogfrequentversterking.
❖ *
*
Het is echter gebleken, dat men op deze wijze toch nog
niet zoo’n heel groote versterking heeft kunnen bereiken.
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Veel beter is het, wanneer men in den plaatkring van de
hoogfrequentlamp een kring maakt, die men ook nog
weer kan afstemmen op de golf, die men wenscht te ontaccu-laadapparaat laadt 4 volt accu met 1,3 Amp.
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„Glazite” kunt U in zes kleuren krijgen.
vangen; daartoe moet men dus behalve de spoel nog een
variabelen condensator in deze kring opnemen.

;

❖ ❖
*

Koomans-schema.
Dan ontstaat het bekende Koomans-schema (zie fig. 39),
dat vooral hier te lande zeer veel toepassing gevonden
heeft. Men krijgt hiermee een krachtige ontvangst, maar
de bediening is door de twee gelijk af te stemmen krin
gen niet zoo eenvoudig.
Een zeer groot nadeel van dit schema is echter de be
trekkelijk geringe selectiviteit. De Koomans-ontvanger
behoort eigenlijk ook tot de primaire ontvangers.
Wel kan men de selectiviteit verhoogen door de trillin-
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accu-laadapparaat kost incl. lampen f20.—.
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Met „Lewcos” afgeschermde spoelen wordt Uw toestel
selectief.
gen uit deii plaatkring van de hoogfrequentlamp niet direct
naar het rooster van de detector toe te voeren, maar dat
langs incluctieven weg te doen: de trillingen worden dan
door een spoel overgenomen en zoo naar de detector ge
leid (zie fig. 40).
Nog beter kan men zich bedienen van een lioogfrequenttransformator, waarbij in den plaatkring van. de hoog
frequentlamp een niet afgestemde spoel wordt geplaatst,
welke spoel men dan inductief koppelt met een tweede
spoel, die dan met een variabelen condensator een afgestemden kring vormt.
Als men plaatkring P en roosterkring R van dezelfde
lamp (zie fig. 41) moet afstemmen, komen er echter
leelijke bezwaren.
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Fig. 41.

Spontaan genereeren.
Neutrodyniseeren.
De ruimte d tusschen plaat en rooster kan men opvatten
als een kleine condensator met geringe capaciteit. Deze
ruimte vormt een verbinding tusschen plaatkring en
roosterkring; er ontstaat hier, wat men noemt een capaanode-accu-Iaadapp. laadt 180 volts batterijen
tot een strooinsterkte van 200 m.Amp.
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Geen gillen wanneer U „Aermonic” lampvoetjes gebruikt.
citieve verbinding of koppeling tusschen roosterkring en
plaatkring. Maar als nu plaatkring en roosterkring beide
op dezelfde golflengte zijn afgestemd, dan zal dus de
electronenbeweging in den eenen kring door die koppeling
steeds die in den anderen wat meehelpen: er ontstaat daar
door versterking en :het gevolg zal zijn, dat de lamp een
voudig uit zichzelf zal gaan genereeren. Een op deze wijze
■ uitgerust ontvangtoestel zal dus veel neiging tot spontaan
genereeren bezitten; iets wat natuurlijk tegengegaan moet
worden. Ook kan een evenwijdig loopen van de draden
uit den plaatkring met die uit den roosterkring zulk genereereh doen ontstaan, maar door oordeelkundige montage
is dat wel te vermijden. De fout heeft een dubbele oor
zaak: het bestaan van de capaciteit binnen in de lamp èn
het volkomen gelijk trillen van de electronen in den plaat
kring en den roosterkring. Nu is er aan het eerste weinig
te doen. De terugwerking tengevolge van deze capaciteit
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Zonder „Glazite”, kom je er niet! Let op het merk L.E.W.
blijft dus bestaan. Nu moeten we dus zorgen, dat er een
tweede terugwerking komt, juist tegengesteld aan de
eerste. En dit kan men gedaan krijgen door op geschikte
wijze het rooster door bemiddeling van een kleinen con
densator (de z.g. neutrodyne-condensator N C, fig. 42)
aan een punt van den plaatkring te verbinden dat tegen
gestelde spanning heeft.
De beide werkingen heffen elkaar dus op en de genereerneiging der lamp is daardoor volkomen bedwongen.
Er zijn meerdere methoden, waarmee men zoo’n neutrodyniseering van een lamp bereiken kan. Een der vele
manieren, waarop dit uitgevoerd kan worden, is aange
geven in fig. 42.
❖

Ook bij het Koomansschema kan men het neutrodyneprincipe toepassen en wel door, zooals fig. 43 dat duidelijk
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gecombineerde accu- en anode-laadapp. kost
incl. lampen f40.—.
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Of „Lewcos”-spoeIen goed zijn? Noem ons betere als
ge kunt.
aangeeft, een spoel S 3 te koppelen met de spoel S 2 van
den afgestemden plaatkring van de hoogfrequentlamp en
dan deze spoel S 3 aan de eene zijde met behulp van een
neutrodyne-condensator met het rooster, en aan de andere
zijde met de negatieve pool van de accu te verbinden.
Op deze wijze kan dan een zeer stabiele hoogfrequentversterking verkregen worden.

Wanneer men zoo de beschikking gekregen heeft over
stabiele hoogfrequentversterking, is er natuurlijk niets op
tegen, meerdere hoogfrequentlampen te gaan gebruiken.
Toch wordt dit niet zoo heel veel toegepast. Men krijgt
natuurlijk hierbij meerdere kringen af te stemmen, of
schoon deze afstemming wel vrij eenvoudig gemaakt kan
worden, als men er maar voor zorgt, in eiken volgenden afstemkring spoelen en condensatoren van dezelfde grootte
te kiezen. De condensator-standen zullen dan ook in de
verschillende gevallen nagenoeg dezelfde worden.
Voor meerdere versterking heeft men echter, zooals
ook reeds vroeger besproken werd, meer in de richting
van laagfrequent-versterking gezocht.
Daarbij heeft in ’t bizonder de transformatorversterking (zie hoofdstuk IV) uitgebreide toepassing gevon
den, maar vooral tegenwoordig bouwt men weer vaak
toestellen met laagfrequentversterking volgens eenigszins
andere principes.
De transformatorversterking is wel buitengewoon goed,
vooral als men er maar voor zorgt de beste transforma
toren te gebruiken, die er te krijgen zijn, maar toch kleeft
aan de transformatoren vaak een bezwaar en wel dit,
dat ze niet altijd alle tonen, hoog en laag, in dezelfde mate
plaatstroomapparaat wordt met 2 jaar garantie
geleverd.

!
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Vraagt catalogi bij Van Santen en Co., PI. Middenlaan 34,
Amsterdam. C. Telef. 51113.
versterken. Dan is natuurlijk het resultaat, dat het ge
luid niet meer volkomen natuurgetrouw overgebracht
wordt: er ontstaat vaak een gemis aan lage of aan hooge
tonen. In ’t algemeen is het trouwens van het allergroot
ste belang, zéér goede onderdeden te gebruiken bij den
bouw van een toestel. De kleinste gebreken kunnen vaak,
juist door de enorme versterking, die toegepast wordt, tot
groote fouten in de ontvangst leiden.
* *
*

In de smoorspoelv ersterking en de w eerstandsv erster
king heeft men daarentegen een methode gevonden, die
alle geluidstonen, zoowel de hooge als de lage, steeds zeer.
gelijkmatig versterkt. Daarom moge hier een korte bespre
king dezer beide methodes volgen.
Smoorspoelversterking.
Bij de smoorspoelversterking wordt, zooals de naam ook
al aangeeft, gebruik gemaakt van een smoorspoel, en wel,
omdat er laagfrequentversterking wordt toegepast: van
een smoorspoel met ijzerkern.
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plaatstroomapparaat kost incl. lamp slechts f35.-.
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Gebruikt „Glazite”, liet origineele gekleurde inontagedraad.
Inplaats van in den plaatkring van de detectorlamp van
het toestel de telefoon te plaatsen, wordt daarin een in«
richting geschakeld, zooals die aangegeven is door fig. 44.
De beide punten, waarbij in de figuur IN staat, worden
dus in den plaatkring opgenomen. De smoorspoel is, zooals
ook reeds eerder opgemerkt werd, een draad met zeer vele
windingen. Binnen die windingen is dan een ijzerkern
aangebracht. De plaatstroom, die van de anodebatterij
naar de detectorlamp gevoerd moet worden, kan natuurlijk
door die windingen ongehinderd passeeren. De laagfrequente variaties echter, die in den plaatkring van de detec
torlamp ontstaan zijn, kunnen dat niet. En vooral de aan
wezigheid van die ijzerkern draagt hiertoe bij. Deze laagfrequentvariaties worden dus gedwongen, een gemak
kelijker weg te kiezen en die weg is gebaand in de richting
van het rooster van de yersterkmgslamp. Daar is geen
belemmering voor die variaties aanwezig. Men kan natuur
lijk niet zonder meer een draadverbinding maken tusschen
smoorspoel en rooster van deze versterkingslamp, want
dan zou het gevolg zijn, dat dit rooster direct in verbinding
gebracht zou worden met de anodebatterij, die voor de
plaatspanning van de detectorlamp zorgt. Er moet daarom
een scheidingscondensator aangebracht worden, zooals de
figuur dat ook aangeeft.
De laagfrequente variaties komen nu dus ongehinderd
op het rooster van de versterkingslamp en in den plaatkring
van deze lamp ontstaan dus nieuwe variaties, veel sterker
dan de eerste, maar ook hier weer volkomen in overeen
stemming daarmee, zoodat men, als er een telefoon ge
plaatst wordt in dien plaatkring, op deze wijze een zeer
sterk geluid kan waarnemen.
* *
*

plaatstroomapparaat heeft een draadgewonden
det. aftakking.
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Een selectief apparaat verkrijgt men met
„Lewcos”-spoeIen.
Weerstandsversterking.
Ook de iveerstandsv ersterking berust eigenlijk op het
zelfde principe. Inplaats van een smoorspoel, wordt nu
een hooge weerstand gebruikt, zooals fig. 45 dat
aangeeft. Overigens is deze figuur volkomen gelijk
aan fig. 44. Ook hier moet tusschen den aangebrachten
'l&o.ooon.

j)

1+
HS

OjS-tJ]

SI

M -4-f

+4
Fig. 45.

weerstand, de z.g. koppehveerstand, en het rooster van de
versterkingslamp een scheidingscondensator worden aan
gebracht, om dezelfde reden als boven voor de smoorspoelversterking werd aangegeven, en ook hier zullen de laagfrequente variaties in den plaatkring van de detectorlamp
veel gemakkelijker in de richting van de versterkingslamp
gaan dan door den w eerstand. Men moet er natuurlijk wel
voor zorgen, dat deze weerstand betrekkelijk hoog wordt
genomen, want ook de versterkingslamp zelf biedt weer
stand aan de aankomende trillingen. Men moet er dus
voor zorgen, dat de koppelweerstand altijd veel en veel
hooger is dan de weerstand van deze lamp, omdat de
koppelweerstand den weg voor deze trillingen moet ver
sperren.
super-plaatstroomapp. is voldoende voor
5 en meer lampstoestel.
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„Utility”-schakelaars werken altijd goed.
De plaatstroom voor de detectorlamp kan ook hier even
als bij de smoorspoel toch nog de plaat van die lamp
bereiken. Echter niet ongehinderd. Immers de koppelweerstand vormt ook een belemmering voor gelijkstroom, in
veel sterkere mate dan de smoorspoel. Echter zal het hier
volkomen afdoende zijn, als men de spanning van de anodebatterij een iveinig verhoogt.

Zooals reeds opgemerkt werd, zal deze methode van ver
sterking vaak betere resultaten geven, dan de transformatorversterking, tenminste wat zuiverheid van het geluid
betreft. Maar bij de transformatorversterking zijn er twee
dingen, die tot de versterking bijdragen, n.1. de transfor
mator zelf en de lamp. Bij de weerstandsversterking of de
smoorspoel versterking blijft de transformator echter
achterwege. Alle versterking, die bereikt ivordt, is dus
alleen aan de lamp te danken. In ’t algemeen zal dus een
toestel met weerstandsversterking in geluidsterkte achter- 4cPo.ooo-Cl
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super-plaatstroomapparaat heeft twee
aftakkingen.
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Vergelijkt Uw apparaat met een toestel met „Lewcos”spoelen en ge koopt ook „Lewcos”.
staan bij een toestel met transformatorversterking. Men
kan daaraan natuurlijk gemakkenjK tegemoet komen, door
nog eens een trap weerstandsversterking toe te voegen
aan de eerste, en ook lampen te kiezen met een zeer groote
versterkingsfactor. Men kan zoo ongeveer rekenen, dat
drie trappen weerstandsversterking gelijk staan met twee
trappen transformatorversterking.
In fig. 46 is nog een schema gegeven met twee trappen
weerstandsversterking, terwijl vaak ook een trap trans
formatorversterking gevolgd wordt door een trap weerstan dsversterk i ng.
*

Golflengte-transformatie.
Een geheel andere methode van ontvangst heeft men
gevonden in de golflengte-transformatie.
Om een juist inzicht te krijgen in het principe, dat hier
toegepast wordt, zal het noodzakelijk zijn nog even tot de
geluidsleer terug te keeren, waar we ditzelfde principe,
dat trouwens ook al even in hoofdstuk IV aangehaald werd
ter verklaring van het ontstaan van de fluittoon, terug
vinden.
Wanneer we twee geluidsbronnen hebben, b.v. twee
snaren, die op precies dezelfde golflengte zijn afgestemd,
dan zal bij gelijktijdig aantokkelen of aanstrijken van
deze snaren een enkele zeer bepaalde toon gehoord worden.
Wanneer men nu echter de eene snaar een weinig verstemt,
zoodat deze snaar slechts 498 trillingen in een seconde zou
geven tegen dat de andere er b.v. 500 geeft, dan zullen
we bij gelijktijdig aanstrijken dezer snaren niet meer een
enkele constant blijvende geluidstoon waarnemen, maar er
treedt een eigenaardig verschijnsel op: we bemerken, dat
liet geluid tweemaal per seconde iets sterker, maar ook
super-plaatstroomapparaat is de gelijkrichting
van 2 zijden.

96
Een prachtige montage met „Glazite”.
tweemaal per seconde iets zwakker wordt. Zoo’n verster
king en verzwakking samen wordt een zweving genoemd.
Er ontstaan dus in dit geval twee zwevingen per seconde.
Als de trillingsgetallen der beide snaren wat meer gaan
verschillen, b.v. 10 per seconde, dan zullen we ook 10
zwevingen hooren; in ’t algemeen is het aantal zwevin
gen per seconde gelijk aan het verschil der heide trillings
getallen.
Wordt het verschil der trillingsgetallen groot, dan nemen
we twee afzonderlijke geluidstonen waar.
Iets dergelijks geldt echter ook voor de trillingen der
electronen. Wanneer een golf van 1000.000 trillingen in
samenwerking gebracht wordt met een golf van 1010.000
trillingen, dan zal het gevolg zijn, dat er ook hier zwe
vingen ontstaan en wel ten getale van 10.000. Er ontstaan
elke seconde dus 10.000 versterkingen en verzwakkingen
en het is dus alsof er 10.000 trillingen aanwezig waren.
Dit principe nu wordt bij de superheterodyne-schakélmg
toegepast. Men stemt hierbij met behulp van een spoel en
een condensator een eersten kring af op een golflengte van
b.v. 200 meter. Aangezien de aethertrillingen in één se
conde in de ruimte een afstand van 300.000.000 meter
afleggen, hoort dus bij een golflengte van 200 meter een
aantal trillingen van 1.500.000 per seconde. Immers: de
golflengte is niet anders dan de weg, die door de aethertrilling afgelegd wordt in één trillingstijd.
In den eersten kring zullen dus de electronen in dit ge
val 1.500.000 malen per seconde heen en weer slingeren.
Deze trillingen worden nu geleid naar een detectorlamp,
na eerst al of niet versterkt te zijn geworden door een
hoogfrequentlamp. Nu voegt men echter met behulp van
een tweede lamp, die genereert en dus zelf trillingen opwekt, nieuwe trillingen aan deze aankomende trillingen
toe. Dit nieuwe aantal trillingen kan men, door een twee& super-plaatstroomapparaat kost slechts f 50.—

incl. lampen.
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„UtiIity,,-condensa toren voldoen altijd. Vervangt Uw
oude condensatoren door „Utility”.
den afstemkring te maken, kiezen zooals men wil. Laten we
dus aannemen, dat deze tweede lamp, de generator, aan de
aankomende trillingen 1.575.000 nieuwe trillingen toevoegt.
Dit aantal 1.575.000 trillingen behoort, zooals men gemak
kelijk kan controleeren, als men dit getal op 300.000.000
deelt, bij een golflengte van ongeveer 190 meter. Dat wil
dus zeggen, dat de tiueede kring in dat geval afgestemd
moet worden op ongeveer 190 meter.
Nu worden deze twee trillingen: die van 1.500.000 tril
lingen en die van 1.575.000 trillingen samengevoegd. Het
resultaat zal dan zijn, zooals hierboven beschreven werd,
dat er 75.000 zwevingen per seconde ontstaan; m.a.w.
het is, of er slechts één enkele electronenbeweging aan
wezig is met 75.000 trillingen per seconde. Dit aantal tril
lingen komt echter overeen, zooals men weer bij deelïng op
300.000.000 zal inzien, met een golflengte van 4000 meter.
Tenvijl we dus opgevangen hebben een golf van 200
meter, is door toepassing van de generatorlamp deze golf
in het toestel omgezet of getransformeerd in een golf met
een lengte van 4000 meter.
Wanneer we nu een golf van 300 meter willen op
vangen, dan gaan we weer op een dergelijke wijze te werk.
Aan het aantal trillingen, dat met deze golflengte overeen
stemt, worden weer door de generator, dus door de afstem
ming van den tweeden kring, nieuwe trillingen toegevoegd,
en weer zoodanig, dat ook hier weer een transformatie
plaats heeft tot 4000 meter.
Zoo kan men steeds door afstemming van twee kringen
transformeeren op dezelfde golf.
Nu is het in het algemeen niet noodig voor detector en
generator twee aparte lampen te bezigen: men is er in
geslaagd één enkele lamp tegelijk als detector en als gene
rator te doen optreden.
geheel-wisselstroom-apparaat vervangt accu en
anode en negatieve roosterbatterij.
ABC
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Met „Lewcos”-spoeIen maakt gij Uw oud toestel weer
up to date.
Men zie daarvoor de tropadyne-schakeling, zooals fig. 47
die aangeeft. Naast den eersten afgestemden kring, ge
vormd door een raam-antenne, waarover later, en een
condensator, is in den roosterkring een tweede afgestemde
kring opgenomen.
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Fig. 47.

Het zou echter te ver voeren om op een nadere verkla
ring hiervan in te gaan.

»

* *
*

Wanneer nu echter alle aankomende golven volgens het
bovengenoemde principe steeds in één en dezelfde golf
met een lengte van 4000 meter worden omgezet, is de ver
dere uitwerking zeer eenvoudig geworden. Men heeft zon
der meer van een korte golf een lange golf gemaakt en
kan nu eenvoudig deze lange golf, na nog eens hoogfrequent-versterking te hebben toegepast, voeren naar
een nieuwe detectorlamp, een lange-golf-detector en dan
& geheel-wisselstroom-apparaat kost slechts

I

?

f47.50 incl. lampen.

ï.
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Wilt gij een selectief toestel? Gebruikt „Lewcos”materiaal.
zoo noodig na de gelijkrichting nog een of meer trappen
laagfrequent-versterking toepassen.
Slechts twee kringen af tè stemmen.
Het groote voordeel hierbij is, dat men hier, in het
„lange golf-gedeelte” van het toestel, slechts kringen met
vaste afstemming meer noodig heeft. Alle golven worden
toch in dezelfde golf van 4000 meter omgezet: als dus
eenmaal de juiste afstemming gemaakt is, behoeft hier
niets meer aan veranderd te worden. Er zijn in het toe
stel dus slechts twee kringen, die men behoeft af te stem
men, waardoor een waarlijk zeer eenvoudige bediening
mogelijk gemaakt is.
Groote selectiviteit.
De selectiviteit van deze ontvangers met golflengtetransformatie is bovendien zeer goed. Zelfs betrekkelijk
weinig van elkaar verschillende golven worden door de
golflengte-transformatie ver uit elkaar geworpen, zoodat
onderlinge storing al heel gemakkelijk vermeden kan
worden.
Een eigenaardigheid bij dezen ontvanger is, dat er altijd
twee afstemmingen mogelijk zijn.
Als er een golf van 200 meter ontvangen moet worden,
zagen we, dat de eene kring op 200 meter, de andere op
ongeveer 190 meter afgestemd moest worden, teneinde
een aantal zwevingen van 75.000 te krijgen. Dit aantal
75.000 trad op als ’t verschil van 1.500.000 en 1.575.000,
de trillingsgetallen in beide kringen.
Maar ook op andere wijze kan men ’t zelfde aantal
75000 krijgen en wel als men aan de 1.500.000 trillingen
uit den eersten kring 1.425.000 trillingen uit den tweeden
toevoegt. Dit aantal komt overeen met een golflengte van
&

Bij het Etafem-wisselstroom-apparaat is een
gratis schemaboekje.
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„Glazite” kunt U in zes kleuren krijgen.
ongeveer 210 meter. Dus ook als men den tweeden kring
op 210 meter afstemt, zal hetzelfde aantal van 75000
zwevingen ontstaan, en ook dan is dus op dezelfde golf
van 4000 meter getransformeerd. Men zal dus bij twee
verschillende condensatorstanden dezelfde golf kunnen
opvangen. Figuur 48 geeft een afbeeling van een superheterodyne-ontvanger van de firma Ducretet, voor raamantenne.
* *
*
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Fig. 48.

Gewoonlijk werken deze ontvangers met golflengtetransformatie beter met een raam-antenne, dan met een
dak-antenne.
Raam-antenne.
Een raam-antenne bestaat uit een draad, die vele malen
langs de zijden van een houten raampje gewikkeld is. .
Het zal duidelijk zijn, dat ook in zoo’n draad de aethergolven, die de ruimte doorkruisen, electronenslingeringen
kunnen opwekken. Laten we daarvoor aannemen, dat een
aankomende aethergolf zoo’n raam-antenne in de lengte
richting treft en beschouwen we eerst de eerste helft van
Het Etafem-wisselstroom-apparaat gebruikt
slechts 10 a 15 Watt per uur.
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Met „Lewcos” afgeschermde spoelen wordt Uw toestel
selectief.
zoo’n aankomende golf. Deze helft wordt voorgesteld door
de gebogen lijn in fig. 49a, terwijl het raam voorgesteld
wordt door de rechthoek A B C D. De opstaande zijden
van het raam zijn A B en C D; de horizontale zijden B C
en A D zijn gestippeld geteekend. Ze zullen over ’t alge
meen in afmeting weinig van A B en CD verschillen,
voor ruimtebesparing zijn ze echter in de teekening zeer
klein genomen.
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Laten we verder aannemen, dat de aankomende aethergolf zich van rechts naar links beweegt; dan neemt het
raam A B C D steeds andere standen in ten opzichte van
deze golf. We kunnen ons echter even goed voorstellen,
dat de golf blijft staan en dat het raam A B C D zich tegen
deze golf in beweegt, dus van links naar rechts.
We moeten nu nagaan, wat de invloed is, die door de
golf op de electronen in het raam uitgeoefend wordt.
Als we aannemen, dat de eerste stand van het raam
ten opzichte van de golf aangegeven wordt door At B i
O, Dj dan zal een electron, dat zich in de zijde Ax Bx in
het punt P, bevindt, nog geen invloed van de golf onder
vinden; een electron Q, in de zijde Ct Dj echter onder
vindt een kracht opwaarts, die evenredig is met de lengte
van het pijltje q! De electronenmassa in het raam AB
Alle Etafem-aoDaraten worden met 2 jaar
garantie geleverd.
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Geen gillen wanneer U „Aermonic” lampvoetjes gebruikt.
C D zal dus in dezen eersten stand krachten ondervinden,
die deze electronen een beweging willen geven zooals dat
door de pijl r, wordt aangegeven (voor de duidelijkheid
is de electriciteit hier positief genomen).
Even later is het raam ABCD in den stand A2 B2 C2 D2
gekomen. Nu zal het electron in ’t midden P2 van de
zijde A2 B2 een opwaartsche kracht ondervinden even
redig met p2 en het electron in ’t midden Q2 van C2 D2 een
kracht evenredig met q2. De electronen in het raam' ABCD
zullen dus nu, omdat q2 grooter is dan p2, een kracht
ondervinden, die een beweging wil geven in de richting
van de pijl r2 maar deze bewegingsrichting is nog vol
komen gelijk aan die, welke door pijl r, aangegeven werd.
Echter is de bewegende kracht nu minder dan eerst,
aangezien het verschil tusschen q2 en p2 kleiner is dan
q2, iets wat onmiddellijk uit de gedaante van de golf
volgt.
In den derden stand zijn de krachten p3 en q3 gelijk, en
werkt op de electronenmassa in het raam heelemaal geen
kracht. In den vierden stand echter is de kracht p4 de
grootste geworden. De electronen in het raam gaan dus
nu een kracht ondervinden die ze wil bewegen in de rich
ting van de pijl r4 die nu tegengesteld gericht is aan
de pijlen r, en r2.
De kracht is echter nog klein.
In den vijfden stand blijft de resulteerende kracht ge
richt zooals in den vierden stand, de kracht ïs echter weer
grooter geworden. In den zesden stand (zie fig. 49b, die
onmiddellijk aan fig. 49a aansluit) afnemende kracht, rich
ting nog dezelfde.
In den zevenden stand is de kracht weer nul.
In den achtsten en negenden stand zijn r« en r9 weer
tegengesteld aan de vorige en bovendien toenemend.
Wanneer dus een enkele golf het raam gepasseerd is,
Garantiebewijzen verstrekt de Etafem-fabriek
voor al hare apparaten.
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Zonder „Glazite”, koin je er niet! Let op het merk L.E.W.
dan zien we, dat er op de electronen in het raam krachten
gewerkt hebben, die een beweging willen geven zooals
die achtereenvolgens door de pijlen ^
r9 aangegeven wordt.
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Maar het zal dan onmiddellijk duidelijk zijn, dat die
geheele beweging niet anders is dan één enkele heen- en
weer slingering. Men behoeft de pijlrichting r daarvoor
slechts na te gaan.
Elke golf, die door het raam komt, geeft dus één enkele
slingering; het trillingsgetal der electronenbeioeging in het
raam is dus dezelfde als het trillingsgetal van de opge
vangen golf.
Wel zal men inzien, dat men in ’t algemeen hiermee
geen sterke electronenbeweging krijgt. De invloed op de
electronen wordt n.1. steeds door het verschil van de beide
krachten p en q bepaald.
Het sterkst zou de ontvangst zijn, wanneer de afme
tingen B C en A D van het raam juist gelijk waren aan
de helft van de lengte der golf waarop men wil afstem
men. Het verschil der krachten p en q zal dan, zooals men
gemakkelijk kan controleeren, steeds zoo groot mogelijk
zijn.
-ontvangtoestellen werken zonder accu en
batterij *

»
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Of „Le\vcos”-spoelen goed zijn? Noem ons betere als
ge kunt.
Als daarentegen de afmetingen B C en A D gelijk wa
ren aan de golflengte, zou men niets ontvangen, omdat
er dan heelemaal geen verschil tusschen p en q zou zijn.
Al zijn nu echter de bewegingen der electronen in een
raam in ’t algemeen niet groot, dan behoeft men zich daar
toch niet al te veel om te bekommeren. Men kan immers
de opgevangen trillingen eerst hoogfrequent versterken,
zoodat dit bezwaar gemakkelijk opgeheven kan worden.
Richt-effect.
En bovendien heeft raam-ontvangst een geweldig voor
deel. Immers, de golven, die het raam overdivars treffen,
hebben heelemaal geen invloed: de krachten p en q zijn dan
steeds gelijk. Een raam heeft daarom, zooals men wel
zegt, veel richt-effect. Altijd moet het raam gedraaid
worden zóó, dat A D en B C in de richting van de aan
komende golven gesteld zijn. Draait men het raam 90°
uit dien stand weg, dan verdwijnt het geluid nagenoeg
geheel.
Draait men het raam 180° om, dan wordt de ontvangst
weer dezelfde. Men heeft hier dus tevens een uitstekend
middel om te bepalen, in welke richting het zendstation
ligt van de golf, waarop we afgestemd hebben.
Dit richt-effect van zoo’n raam-antenne draagt enorm
bij tot verhooging van de selectiviteit van het toestel.
Men stelt in ’t algemeen het raam zóódanig op, dat het
om een vertikale as draaibaar is en dus gemakkelijk met
zijn vlak in de richting van het zendstation gebracht kan
worden. Sterk geluid zal echter bij draaiing van het raam
nooit geheel verdwijnen, terwijl nabijheid van antennes,
telefoondraden, dakgoten of in ’t algemeen metaalmassa’s
steeds eenigen invloed zal uitoefenen op den stand van
-ontvangtoestellen zijn met een stekker op het
electr. net aan te sluiten.

!
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Vraagt catalogi bij Van Santen en Co., PI. Middenlaan 34,
Amsterdam. C. Teief. 51113.
maximum- of minimumgeluid. Raam-antennes kunnen
allerlei vormen hebben.
Een groot voordeel van een raamantenne boven een
dakantenne is ook dit, dat bij gebruik van een raamANTEN NE»;
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antenne elk nadeel tengevolge van blikseminslag of kleine
electrische ontladingen natuurlijk absoluut uitgesloten is.
Men vergeet zoo licht, zijn antenne te aarden. Met een
goeden bliksemafleider, zooals b.v. de fig. 50 aangeeft, kan
men trouwens ook gemakkelijk afdoende beveiliging ver
krijgen.
Om met succes van een raam-antenne gebruik te ma
ken, zal het in het algemeen wel aanbeveling verdienen,
hoogfrequent-versterking toe te passen. Men zal dus ge-toestellen zijn de goedkoopste, omdat men geen
accu’s en batterijen heeft te koopen.
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Gebruikt „Glazite”, het origineele gekleurde montagedraad.
woonlqk een toestel met meerdere lampen noodig hebben.
Een nadeel van zoo’n toestel is natuurlijk altijd het
groote verbruik van anodebatterijen. Bovendien zal het
vaak noodig zijn, zijn accumulator opnieuw te doen vul
len. Men zal dus bij zoo’n meerlampstoestel met voordeel
gebruik kunnen maken van een plaatspanningsapparaat,
dat de anodebatterijen geheel vervangen kan, en van een
gelijkriekter, om zelf zijn accu te kunnen vullen.
Een volgend hoofdstuk zal daaraan gewijd zijn.

-toestellen zijn eenvoudig in bediening.

Een selectief apparaat verkrijgt men met
„Lewcos”-spoelen.

HOOFDSTUK VI.
Het zal uit de vorige hoofdstukken duidelijk geworden
zijn, dat men voor een behoorlijke radio-ontvangst steeds
aan de platen der lampen een hooge positieve spanning
moet geven.
Wanneer men nu in zijn woning over electrisch licht
beschikt, heeft men hier wel steeds hooge spanning, maar
deze spanning is bijna altijd wisselend, dus voor plaatspanning in een radiotoestel volkomen onbruikbaar. Als
men deze wisselspanningen direct aan de plaat van een
lamp zou toevoeren, dan zou eenvoudig deze plaat nu eens
positief en een oogenblik later weer negatief zijn, en een
telefoon, in den plaatkring opgenomen, zou dan een heftig
gebrom vertoonen, doordat bij elke spanningswisseling
een stroomstoot zou ontstaan.
Daarom heeft men bizondere apparaten geconstrueerd,
die deze wisselspanningen omzetten in een constante po
sitieve spanning. Deze apparaten zijn dan geschikt om
de spanning voor de platen der lampen te leveren, en
worden daarom plaatspanningsapparaten genoemd.
PlaatspanningsapparaaL
Laten we, om ons eenigszins een voorstelling te maken
van de werking van zoo’n plaatstroomapparaat, beginnen
met fig. 51 te beschouwen.
In deze figuur stelt P den primairen draad voor van een
transformator. Deze draad wordt met behulp van een ge
wone stekker direct op de lichtleiding aangesloten. Deze
lichtleiding, die, zooals we veronderstellen zullen, een wis
selstroom geeft, zal dus in dezen primairen draad een wis-vierlamps-geheel-wisselstroom-toestel kost
slechts f200.— compleet.
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„Utility”-schakelaars werken altijd goed.
selspanning opwekken. Het onmiddellijke gevolg daarvan
is, dat ook in den secondairen draad S van den transfor
mator een wisselspanning wordt opgewekt.
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Fig. 51.

Zoo’n wisselspanning kunnen we grafisch voorstellen
door een kromme lijn, zooals fig. 52 aangeeft. Het is nu

Fig. 52.

de vraag, hoe we die wisselspanning in een constante
positieve spanning kunnen omzetten.
Laten we daartoe eerst de eerste helft van een slin
gering beschouwen, of de eerste helft van een periode,
overeenkomende met MN. In die eerste helft zal b.v. de
wisselstroom, die in den secondairen draad van den trans
formator ontstaat, van beneden naar boven gericht zijn,
in de tweede helft van die periode van boven naar beneden.
Gedurende de eerste helft van de periode zal dus de

op

-drielamps-wisselstroom-toestel kost slechts
i 100.— compleet.
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Vergelijkt Uw apparaat met een toestel met „Lewcos”spoelen en ge koopt ook „Lewcos”.
plaat Pj van de linksche der beide aanwezige lampen een
spanning krijgen, die positief is ten opzichte van het punt
A. Punt A, het midden van den secondairen draad van den
transformator, is in B met den gloeidraad Gi van lamp I
verbonden. Deze spanning, die PT krijgt, blijft niet steeds
even groot, maar groeit van nul aan tot een zekere waarde
en neemt daarna weer snel af tot nul. Als men van deze
spanning weer een grafische voorstelling zou maken, zou
men precies dezelfde figuur krijgen als figuur 52, en daar
van weer het gedeelte MN. In dienzelfden tijd zal echter
de plaat P2 van de tweede lamp, die met de onderzijde T
van den secondairen draad van den transformator verbon
den is, een negatieve spanning krijgen. Er wordt daar electriciteit weggezogen, zooals direct uit de verbindingen
van P| en P.2 met den secondairen draad van den transfor
mator volgt. Ook deze negatieve spanning van P.2 blijft
niet steeds dezelfde.
Maar als men zich nu weer de werking van zoo’n lamp
in herinnering brengt, dan zal men onmiddellijk inzien,
dat dus in de eerste lamp wèl een electronenbeweging kan
ontstaan, in de tweede echter niet. De plaat van de eerste
is immers positief ten opzichte van de gloeidraad Gj;
de electronen, die zich uit den gloeidraad der lamp hebben
vrijgemaakt, worden hier dus aangetrokken; de plaat van
de tweede lamp is echter negatief ten opzichte van G.,,
hier worden dus de electronen tegengehouden. Als stroom
bron voor de gloeidraden nemen we voorloopig een accu
Ac.
Gedurende de eerste helft van een periode zal er dus
alleen in den plaatkring van de eerste lamp een stroom
ontstaan. Deze electronenstroom heeft de richting Pt Gj
S A B G,. of, als we ons ook hier weer aan het gewone
spraakgebruik omtrent electrische stroomen houden, moe-wisselstroom L. F. versterker voor versterking,
voor aansluiting op radio-centrale
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Een prachtige montage met „Glazite”.
ten we dus zeggen, dat er een electrische stroom ontstaat
volgens de tegengestelde richting Pj
B A S Pj; letten we
dus speciaal op het draadgedeelte A B, dan gaat daardoor
een stroom van B naar A, met andere woorden: B krijgt
een hoogere spanning dan A.
Gedurende de tweede helft van een periode zal echter
de zaak eenigszins veranderen. Nu krijgt Pj een negatieve
spanning en P2 een positieve. Het gevolg is dus, dat nu
in den plaatkring der tweede lamp een electronenstroom
ontstaat, terwijl de eerste lamp geen electronen doorlaat.
Er ontstaat dus nu een electronenstroom volgens de
richting G2 P2 Q T A B G2 of, als we weer ’t gewone
spraakgebruik volgen: er ontstaat een electrische stroom
in de richting P2 G2 B A T Q P2. En letten we weer op het
draadgedeelte A B, dan blijkt, dat ook nu weer hierin een
stroom gaat van B naar A, met andere woorden: ook ge
durende de tweede helft van de periode krijgt B een hoo
gere spanning dan A.
B krijgt dus altijd hoogere spanning dan A.
Het spanningsverschil tusschen B en A is echter weer
niet constant; gedurende de eerste helft van een periode
konden we dit verschil weer voorstellen door de linker
helft MN van fig. 52, maar ook gedurende de tweede helft

Fig. 53.

kunnen we dit verschil door eenzelfde lijntje voorstellen:
de grafische voorstelling van het spanningsverschil tus
schen B en A gedurende een heele periode ziet er dus uit
zooals fig. 53 aangeeft. Nu zijn we al heel wat opgescho
ten, al zijn we er nog niet.
& -wisselstroomversterker kost slechts f65.—.
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„Utility”-condensatoren voldoen altijd. Vervangt Uw
oude condensatoren door „Utility”.
B heeft steeds hoogere spanning dan A, als we dus de
verbindingsdraad wegnemen en B verbinden met de plaat
van de ontvanglamp van ons toestel, en A verbinden met
den gloeidraad van deze zelfde ontvanglamp, dan zijn we
er al in geslaagd, aan die plaat een spanning te geven,
die steeds positief blijft. Figuur 54 geeft deze wijze van
verbinden weer.
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Fig. 54.

Maar we moeten zorgen, dat we een spanning krijgen,
die niet alleen altijd positief is, maar die bovendien altijd
steeds gelijk is in grootte. Anders zou nog steeds in een
telefoon, die in de plaatkring van de lamp is opgenomen,
een voortdurend gebrom ontstaan, tengevolge van de
daarin opgewekte stroomstooten. We moeten dus de ber
gen en dalen uit fig. 53 nog zien weg te werken, of, zooals
men wel zegt: men moet de spanningen nog afvlakken,
zoodat deze maxima en minima verdwijnen. Dit afvlak
ken kan nu gemakkelijk geschieden met behulp van een
speciale afvlakinrichting, bestaande uit een paar conden
satoren en een paar smoorspoelen, zooals fig. 55 dat aan
geeft.

i

*

1

accu-laadapparaat laadt 4 volt accu met 1,3 Amp.

5
_
<
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Met „Lewcos”-spoelen maakt gij Uw oud toestel weer
up to date.
De condensatoren worden tusschen de beide afvoerdraden geplaatst. Tijdens de aanwezigheid van een span
ningsverschil overeenkomende met het maximum uit fig.
53 zullen die condensatoren dus opgeladen worden. Zoo-
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Fig. 55.

dra echter het maximum voorbij is, en er dus een inzin
king tot een minimum zou plaats hebben, geven de con
densatoren de opgepotte lading weer vrij en zorgen ze
dus voor een meer gelijkmatig verloop van den stroom.
Ook de smoorspoelen dragen bij tot een gelijkmatig
verloop. Stroomvariaties zouden in zoo’n smoorspoel
groote veranderingen in den electrischen toestand teweeg
brengen, en hiertegen bestaat een sterk verzet, zooals
reeds eerder opgemerkt werd.
*

Men kan zich de werking van zoo’n gelijkrichting door
twee lampen, gevolgd door een afvlakinrichting, heel goed
duidelijk maken door de volgende redeneering in verband
met fig. 56.
P stelt in deze figuur de zuiger voor van een dubbelwerkende waterpomp A. Deze zuiger gaat op en neer en
accu-laadapparaat kost incl. lampen f20.—.
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Wilt gij een selectief toestel? Gebruikt „Lewcos”materiaal.
brengt de watermassa in een heen- en weergaande be
weging.
Ook in een buis, die zonder meer de uiteinden van de
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Fig. 5G.

pomp zou verbinden, zou dus het water een heen- en weer
gaande beweging krijgen (wisselstroom).
Als men echter op geschikte wijze kleppen S in de buis
maakt, zooals fig. 56 dat aangeeft, dan zal de stroom door
de buizen steeds dezelfde richting houden. De kleppen
spelen hier dus de rol van de beide lampen uit het plaatspanningsapparaat.
Tengevolge van de op- en neergaande beweging van de
pompzuiger zal echter de nu ontstaande gelijkgerichte
waterstroom nog min of meer onregelmatig zijn; de
stroom gaat als het ware bij schokken, en om deze schok
ken te doen verdwijnen is een afvlakinrichting aange
bracht.
Tusschen de beide afvoerbuizen wordt daarom een re
servoir C aangebracht. Dit reservoir is door een elastisch
vlies in twee deelen verdeeld. Bij een overmaat van druk
in de eene of de andere richting zal dus dit vlies gespan
nen worden, en zoodra er weer een drukvermindering
anode-accu-laadapp. laadt ISO volts batterijen
tot een stroomsterkte van 200 m.Amp.
8

i
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„Glazite” kuilt U in zes kleuren krijgen.
komt, zal dit vlies het water weer teruggeven en op deze
wijze dus bijdragen tot een meer gelijkmatig verloop van
den waterstroom door de buizen. Dit reservoir C gedraagt
zich dus precies zooals de condensatoren uit de afvlakinrichting in het plaatstroomapparaat.
Echter is de afvlakking, door het reservoir C gegeven,
in ’t algemeen nog onvoldoende. Daarom dwingt men het
water nu nog eens door een smal buisje L te gaan. Dit
buisje L bevat vele krommingen en biedt dus aan het
doorstroomende water een zekere wrijving. Tengevolge
hiervan zal dus de ontladingstijd van het reservoir C
grooter worden, en de snelheid van het water gelijk
matiger. L speelt dus de rol van de smoorspoelen uit het
electrische apparaat. (In werkelijkheid is dit niet geheel
hetzelfde, omdat de weerstand van L niet gelijk staat
met de zelfinductie, maar met den weerstand, dien iedere
draad, recht of gebogen, aan een electrischen stroom biedt).
Tenslotte voegt een tweede reservoir C,, ingeri'cht als
C, zijn werking nog aan die van het eerste toe, en daar
door wordt de uitstrooming van het water zoo regelmatig
mogelijk.
* *
*

Aan de beide uiteinden van de draden in fig. 55 zal
dus nu een steeds gelijkblijvend spanningsverschil op
treden. Het eenige, wat nu nog gewijzigd moet worden, is
de stroombron. We hebben daarvoor tot nu toe een ge
wone accu genomen. Maar men kan deze accu heel
gemakkelijk vervangen door een tweeden draad aan te
brengen om den secondairen draad van den transformator.
Men moet het aantal windingen hiervan zoo groot kiezen,
dat de optredende spanningsverschillen tusschen de uit
einden gelijk zijn aan het spanningsverschil van de polen
der accu.
anode-accu-laadapp. kost incl. lampen f 25.—.
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Met „Lewcos” afgeschermde spoelen wordt Uw toestel
selectief.
Men kan dat doen, zooals fig. 57 aangeeft. Ook hier is
middenaftakking noodig, om gebrom te vermijden. Op deze
wijze wordt dus het geheele apparaat direct geschikt
P
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Fig. 57.

om op de lichtleiding aangesloten te worden. Om de
spanning nog te regelen, worden gewoonlijk meerdere af
takkingen aangebracht. Men doet dit met behulp van
weerstanden. Een groote weerstand zal meer beletsel
vormen voor een stroom dan een kleine, en dus zal ook
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Fig. 58.

een groote weerstand meer verlaging in spanning aan het
uiteinde geven, dan een kleine.
Figuur 58 geeft een schema van een plaatspanningsapparaat met meerdere aftakkingen.
gecombineerde accu- en anode-laadapp. kost
incl. lampen f40.—.

j
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Geen gillen wanneer U „Aermonic” lampvoetjes gebruikt.
Een veel gebruikt plaatspanningsapparaat is dat van
Philips.
Hier wordt slechts gedurende één helft van een
periode gelijkgericht, waarvoor dus slechts één enkele
lamp noodig is. Een goed geconstrueerde afvlakinrichting

zorgt ervoor, dat van eenig brommen niets meer te bemer
ken valt. Een afbeelding van dit apparaat geeft fig. 59
❖ *
*

Gelijkrichter.
De gelijkrichter, die gebruikt wordt voor het opladen
van een accumulator, berust vrijwel op hetzelfde principe.
Er is hier niet zoo’n volmaakte afvlakinrichting noodig;
hoofdzaak is, een stroom op te wekken, die voortdurend
dezelfde richting houdt. Het is niet noodzakelijk, dat ook
plaatstroomapparaat wordt met 2 jaar garantie
geleverd.
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Zonder „Glazite”, kom je er niet! Let op het merk L.E.W.
de sterkte van dien stroom steeds absoluut constant blijft.
Een eenvoudig schema van een gelijkrichter geeft
fig. 60.
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Fig. 60.

P stelt de primaire draad voor van een transformator,
Sj, S2 en S;i zijn drie secondaire draadwindingen;S, heeft
middenaftakking.
Verder zijn twee lampen aanwezig: lamp I heeft twee
platen; lamp II is een z.g. weerstandslamp, die er voor
zorgen moet, dat de stroom naar de uiteinden A en B
m plaatstroomapparaat kost incl. lamp slechts f 35.-.
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Of „Lewcos”-spoelen goed zijn? Noem ons betere als
ge kunt.
nooit sterker wordt, dan de maximaal toelaatbare stroom
voor het laden van een accumulator.
De wikkeling Slf is verbonden met den gloeidraad van de
lamp I en veroorzaakt den stroom, die deze lamp tot
gloeien moet brengen.
Verder zal dit schema weinig toelichting behoeven.
Gedurende een halve periode is plaat P* positief en
P2 negatief, gedurende de volgende halve periode is P2
negatief en P, positief.
Wanneer we dus de uiteinden A en B aan den accumu
lator verbinden, die geladen moet worden, dan zal er ge
durende een halve periode een stroom vloeien door den
volgenden gesloten stroomkring: Pi — G — rechterhelft
van Si — A — de te laden accumulator — B — linker
helft weerstandslamp — S2 — Pj.
De volgende halve periode vloeit een stroom door de
linkerhelfc van S 1 — A gesloten kring: P2 — G
de te laden accumulator — B — rechterhelft weerstands
lamp — S3 — P2 (positieve electriciteit genomen).
In beide gevallen wordt dus A positief ten opzichte
van B en steeds zal er een stroom in dezelfde richting
door den accumulator gezonden worden; de accumulator
wordt daardoor weer opgeladen.
Figuur 61 geeft een afbeelding van een Philips-gelijkrichter.
In plaats van anodebatterij of plaatspanningsapparaat
gebruikt men tegenwoordig ook vaak de z.g. anodeblokken,
bestaande uit een serie kleine accumulatoren. Deze accu
mulatoren leveren een zeer constante spanning. Welis
waar moeten ze na eenigen tijd weer opnieuw opgeladen
worden, maar dat laden levert weinig bezwaar. Men kan
dit zonder moeite doen met speciaal geconstrueerde gelijkrichters. De „Duplex” gelijkrichter van de „Varta”plaatstroomapparaat heeft een draadgewonden
det. aftakking.
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Vraagt catalogi bij Van Santen en Co., PI. Middenlaan 34,
Amsterdam. C. Telef. 51113.

!

i
fabriek kan zelfs tegelijk zoo’n anodeblok en nog een
groote accumulator voor den gloeistroom der lampen op
laden.
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Fig. 61.

Van technische zijde doet men wel alle moeite om ons
een gemakkelijke en goede radio-ontvangst mogelijk te
maken.
* *
*
Tot slot en tot besluit diene een korte bespreking van
een paar luidsprekers.
Men onderscheidt in hoofdzaak twee soorten luidspre
kers: de hoorn-luidsprekers en de conus- of kegel-luülsprekers.
Hoorn-luidspreker.
Deze berust geheel op het principe van de tele
foon, dat reeds besproken werd in hoofdstuk II. De
onderdeelen zijn wat versterkt en in plaats van de oor
schelp is nu een hoorn aangebracht, die dient tot ver
sterking van de geluidstrillingen, die door de trilplaat ver
oorzaakt worden. Die hoorn verricht hier dus hetzelfde
als bij een scheepsroeper.
super-plaatstroomapp. is voldoende voor
5 en meer lampstoestel.
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Let wel
bij het aankoopen van Uw onderdeelen op de kwaliteit van
hetgeen gij koopt. Ter verkrijging van de beste resultaten
is het ook noodzakelijk, de beste onderdeelen te gebruiken,
welke U kunt bekomen.
Wij leveren uitsluitend Amerikaansche en Engelsche
kwaliteits-producten tot den laagst mogelijken prijs en wel:
CROSLEY Musicone Luidsprekers.
ACME dubbel en enkel conische Luid
sprekers.
MICAMOLD vaste condensatoren, vaste
Weerstanden, Weerstandversterkingen.
COLVERN afgeschermde spoelen.
KELFORD Gloeidraadweerstanden.
Potentiometers.
YAXLEY Gloeidraadweerstanden, Po
tentiometers.
WIRT Automatische Bliksembeveili
gingen.
MUELLER Contactclips.
LOTUS Veerende Lampvoeten.
CONNECTOR Batterijen
CONNECTOR Transformatoren.
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Gebruikt „Glazite”, het origineels gekleurde montagedraad.
Voor een zuivere weergave van de muziek of het ge
sproken woord, voor een zuiver weergeven dus zoowel
van de hoogs als de lage tonen, is het echter noodzakelijk,
den hoorn een aanzienlijke lengte te geven: de laagste
tonen vragen een lengte van een paar meter. Dit is en
blijft een groot bezwaar van dit type.
Kegel-luidspreker.
De kegel-luidspreker verdient wat dit betreft den voor
keur. Ook hier wordt gebruik gemaakt van de eigen
schap, dat een electrische stroom, die door een draadwinding geleid wordt, een inliggend weekijzeren staafje
magnetisch maakt, en wel sterker magnetisch naarmate
de stroom sterker is. Dit weekijzeren staafje (anker)
wordt nu door vast opgestelde magneten aangetrokken en
raakt daardoor in beweging. Wanneer we nu door de
draadwinding een electrischen stroom leiden, die voort
durend in sterkte verandert, b.v. de plaatstrcom van een
versterkingslamp, dan zal het gevolg zijn, dat het anker
magnetisch wordt met variaties, die volkomen overeen
stemmen met de variaties in den electrischen stroom en het
gevolg hiervan is, dat dit anker door de aantrekking van
de vaste magneten een grillige beweging krijgt, die echter
in alle bizonderheden met de variaties in den stroom over
eenstemt, en aangezien die stroomvariaties in den plaatkring van een versterkingslamp precies in overeenstem
ming zijn met de geluidstrillingen voor de microfoon van
het zendstation, zal het resultaat zijn, dat het ankertje
deze variaties in al zijn bewegingen nauwkeurig volgt.
Wanneer we nu de bewegingen van dit anker overbren
gen op een kegelvormig vlies, dan zal ook dit vlies over
eenkomstige bewegingen aannemen en in de omringende
lucht trillingen veroorzaken, die geheel dezelfde zijn als
die van het geluid voor de microfoon.
super-plaatstroomapparaat heeft twee
aftakkingen.
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Een selectief apparaat verkrijgt men met
„Lewcos”-spoelen.
Figuur 62 geeft een afbeelding van een dergelijken
luidspreker n.1. de Crosley-Musicone. 1 zijn de vast op-

rry

Fig. 62.

gestelde magneten, die een nauwe luchtspleet 6 openlaten.
super-plaatstroomapparaat is de gelijkrichting
van 2 zijden.

1
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„Utility”-schakelaars werken altijd goed.
De plaatstroom wordt door het snoer 5 naar de windingen
3 geleid, die van uiterst dun draad gemaakt zijn. Binnen
deze windingen en in de luchtspleet bevindt zich het
anker 2. Dit ankertje gaat dus bewegen en de bewegingen
ervan worden overgebracht door het hefboompje 4 en
het staafje 8, dat met een veer 7 daaraan bevestigd is,
op den kegel 9.
De bevestiging aan den kegel is versterkt met een
metalen plaatje 15, waaraan zich nog een stelschroef 10
bevindt. Vóór de aflevering is deze stelschroef nauwkeurig
ingesteld.
De kegel zelf, die van geprepareerd perkament is ge
maakt, zoodat vocht geen invloed kan hebben, wordt
door twee viltringen binnen den rand 13 vastgehouden
en kan zich behoorlijk vrij bewegen.
Deze metalen rand is door het stavenstelsei 14 aan de
voet 12 bevestigd, en deze voet zelf rust nog op een
vilten plaat 16. De vaste magneten, die uit op elkaar
liggende platen bestaan, worden door een aluminiumrand
11 vastgehouden en het geheele middengedeelte is inge
sloten in een metalen kastje.
Met een conus-luidspreker heeft men reeds een
zeer grooten stap gedaan in de richting van het ideaal:
absoluut zuivere weergave van muziek en gesproken
woord. Ongetwijfeld zal men er dan ook op den duur vol
ledig in slagen, èn door goede constructie van den zender
èn door goede constructie van ontvanger en luidspreker,
dit ideaal geheel te bereiken.

*

super-plaatstroomapparaat kost slechts f 50.—
incl. lampen.
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Drukwerk dat verkoopt
Tusschen drukwerk en drukwerk
is een hemelsbreed verschil.
Ons streven is het, door zetwijze,
papierkeuze en uitvoering er toe
bij te dragen, dat Uw briefpapier,
Uw circulaire en Uw brochure
tot verkoopend drukwerk worden.
En dat U dit geen extra kosten
brengt, zult U bemerken wanneer
U ons prijs vraagt.

N.V. Drukkerij „VADA”
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MIX & GENEST Luidspreker
verbeterd model met houten voet en trillingsvrijen trechter, hoogte 67 cM. gebogen trechter,
hefboom voor instelling
f 50.4

OMNIVOX Luidspreker
fabrikaat Akt. Ges. Mix & Genest.
De nieuwste hoornlooze luidspreker, absoluut
zuivere weergave . .
. , f 9*4

ELODEN Luidspreker
(de volmaakte Conus-Luidspreker).
Ingebouwd in luxe kastje van 30 X 32 X 11 cM.
met zijdebespanning aan het uitgezaagde front,
gepol. noten- of mahoniehout . . . f 50 4
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