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IT boek is in de eerste plaats bestemd voor de leek,
die graag iets meer zou willen weten van de werking
der radio, zonder nu juist dadelijk in aanraking te
komen met ingewikkelde formules en berekeningen. Wel is
hier en daar iets dieper op de stof ingegaan, voor de aandach
tige lezer is een en ander echter volkomen begrijpelijk, moeilijk
heden zullen zich weinig voordoen.
Ook voor de amateur zelfbouwer zal het boek echter een
middel zijn om een nog niet begrepen gedeelte eens na te
slaan, hij zal bovendien veel van zijn gading vinden.
Voor ware technici bevat het boek uit de aard der zaak weinig
of geen nieuws, het werd uitsluitend geschreven voor hen, die
geen of weinig begrip van de technische zijde der radio hebben.
Zeer kunnen wij het aanbevelen voor onze spes Patriae;
onze jongens van thans toonen een groote belangstelling in de
techniek; om deze reden is dit werk ook alleszins op zijn plaats
in de bibliotheken van onze middelbare scholen.
De leek meene echter niet, af en toe maar lukraak een hoofd
stuk uit het boek te kunnen opslaan, hij zal dan onvermijdelijk
vastloopen, daar het eene hoofdstuk weer is gebaseerd op het
andere. De amateur, die reeds eenig begrip van de techniek
heeft, zal dit natuurlijk wel kunnen doen.
Aan radioboeken is er in ons land gelukkig geen tekort.
Wij meenen echter, dat er nog steeds een behoefte is aan een
boek, dat ook de leek in staat stelt in de geheimenissen der
techniek zoover door te dringen, dat hij deze radioboeken alle
kan lezen en begrijpen. Daarvoor werd dit boek geschreven
en wij hoopen daarmede deze leemte te hebben gevuld.
Voor op- of aanmerkingen (ook van leeken!) houden wij ons
inmiddels zeer aanbevolen!
JAN W. HISKES.
Stadskanaal, Najaar 1933.

HOOFDSTUK I.
ELECTRICITEIT IN HET ALGEMEEN.
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AT is eigenlijk electriciteit? Met deze simpele vraag
houden vele geleerden zich reeds velejaren bezig,
nochtans kan niet één van hun ze met zekerheid
beantwoorden. Het eenige, wat we er op grond van de moderne
theorie van kunnen zeggen, is, dat electriciteit ontstaat door
een bepaalde werking der electronen.
Wat zijn nu weer electronen? In vraagstukken als het onder
havige kan men zich op deze wijze tot in het oneindige vragen
blijven stellen, om tenslotte geen antwoord meer te kunnen
vinden.
Wij zullen dan ook niet te diep op de quaestie ingaan, voor
hem echter die dagelijks met de toepassingen der electriciteit
omgaat, (en dat zijn toch vooral ook wij, radio-luisteraars en
amateurs!) is het goed, wat meer af te weten van de theorie
der electriciteit.
Wij hebben ons zoo juist afgevraagd, wat electronen waren.
Om dit te kunnen begrijpen moeten wij iets dieper ingaan op
de schei- en natuurkunde.
Op dit gebied beschouwt men namelijk ieder voorwerp en
iedere stof als te zijn opgebouwd uit zeer kleine deeltjes, die
men moleculen noemt. Een molecule van een stof is het kleinst
bestaanbare deeltje van die stof, dat nog alle eigenschappen
ervan heeft.
Een voorbeeld kan dit toelichten. Wij hebben b.v. keukenzout,
nu leert de scheikunde ons, dat dit zout is opgebouwd uit twee
andere stoffen, n.1. natrium en chloor. Gaan wij nu dit keukenzout
HISKES, Radio voor iedereen.
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in korreltjes splitsen en ieder korreltje steeds weer splitsen,
dan zal er een moment ontstaan, waarop het korreltje niet meer
te splitsen is, zonder uiteen te vallen in een gedeelte chloor
en een gedeelte natrium. Het kleinste korreltje zout, dat nog
chloor, zoowel als natrium bevat heet alzoo een molecule
keukenzout.
Zulk een molecule kan echter weer worden gesplitst, er zal
bij keukenzout dan een deel chloor en een deel natrium ontstaan.
De deeltjes waaruit een molecule weer is opgebouwd, zijn de
atomen. Bij splitsing van een keukenzout-molecule, b.v. ontstaat
een atoom chloor en een atoom natrium.
Zulk een atoom nu is eigenaardig van bouw. Ze bestaat
namelijk uit een zoogenaamde kern, waaromheen een aantal
andere deeltjes banen beschrijven, precies als de planeten om
de zon. Deze kleine deeltjes noemt men de electronen.
Deze electronen bewegen zich dus in banen om de kern en
wel zoodanig, dat steeds in normale toestand ieder atoom een
zelfde aantal electronen om zich heeft. Kern en electronen
oefenen een zoodanige aantrekking op elkaar uit, dat dit steeds
constant blijft. Wat zal er echter gebeuren, wanneer er eens
meer of minder electronen dan normaal om iedere atoomkern
wentelden? Wel, dan.... ontstaat er een electrische stroom!
Zoo zien wij dus, dat volgens deze theorie, de electronentheorie electriciteit te wijten is aan een werking der elec
tronen!
Toen voor het eerst een electrische stroom werd bestudeerd,
gaf de richting van de stroom aanleiding tot de aanduidingen
positief en negatief, Men zei toen, dat de stroom van de posi
tieve naar de negatieve pool liep, toen evenwel in het begin
van deze eeuw de electronen werden ,,ontdekt”, bleek, dat de
richting der electronenstroom juist andersom was. Zij waren
dus negatief, de kern van het atoom is positief. Negatieve elec
triciteit ontstaat, wanneer er rondom de ketn meer electronen
zijn dan in normale toestand; positieve electriciteit wanneer
het aantal electronen kleiner is dan normaal.
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Geleiders en niet-geleiders*
Niet alle stoffen laten de electrische stroom even goed passeeren. We kunnen in dit opzicht verschil maken tusschen
geleiders en niet-geleiders. In het algemeen genomen zijn de
metalen meestal geleiders en de andere vaste stoffen niet-geleiders,
de vloeistoffen, uitgezonderd kwik, zijn slechte geleiders.
In sommige boeken treft men ook de uitdrukking ,,half
geleiders” aan, in wezen zijn dit echter ook weer geleiders, de
weerstand ervan voor een electrische stroom is echter groot.
De niet-geleidende stoffen noemt men ook wel isolatiestoffen of isolatoren. Eenige voorbeelden van deze stoffen zijn:
porcelein, eboniet, glas, bakeliet, mica. Alle niet-geleiders worden
echter geleidend, als ze nat worden. Volkomen zuiver water is
practisch niet geleidend, maar het wordt een goede geleider
zoodra eenige stof er in is opgelost, vooral als deze stof een zuur
is. We zien dus, dat de aanduidingen ,.geleider” en ,,nietgeleider” betrekkelijk zijn en niet absoluut. Indien bijvoorbeeld
iemand een zaklantaarnbatterij neemt en één der bladveertjes
aan zijn hoofd bevestigt en de andere, door middel van een
draad, aan zijn voeten, zal hij niets voelen: hij zal een nietgeleider zijn. Maar als hij hetzelfde grapje zou uithalen met
de stroom, die b.v. een electrische tram drijft, zal hij geen deel
meer nemen aan dit leven. Want dan zou hij een geleider zijn . . .
Statische electriciteit*
Als wij twee geleidende platen op eenige millimeters afstand
van elkaar opstellen, door de lucht van elkaar gescheiden en
verbinden wij dan elke plaat door middel van een draad met een
stroombron, dan zullen wij niets bijzonders waarnemen. Er
zal geen stroom vloeien, want een lucht-kolom van eenige
millimeters of nog kleiner is voor de electrische stroom een
niet-geleider. Hield men een vinger tusschen een stel dergelijke
platen, zonder ze aan te raken, dan zou men niets bijzonders
waarnemen; indien men echter op iedere plaat aan de binnen-
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zijde een zeer dun stripje metaal bevestigde, zou men zien,
dat de vrije einden dezer stripjes naar elkaar toe buigen. Er
gebeurt dus wel iets tusschen de beide platen, hoewel wij het
niet kunnen voelen. Dergelijke verschijnselen welke geen electrische stroom als oorzaak, of beter gezegd, tot gevolg hebben
noemt men electro-statische verschijnselen en de ruimte tus
schen het platenstel wordt het electro-statisch veld genoemd.
Populair uitgedrukt kan men zeggen dat er in de eene plaat
veel electronen zijn en in de andere weinig, de electronen zelf
vertoonen dan een soort van neiging om van de eene plaat
naar de andere te gaan, teneinde het verschil weer op te heffen,
hierdoor ontstaat een aantrekkende kracht tusschen beide platen.
Verbonden wij dus de platen door een koperdraad, dan zou er
een stroom vloeien door de draad van de eene plaat naar de
andere. Het streven van de electronen om van de eene plaats
naar de andere te vloeien noemt men spanning, potentiaal
verschil, voltage of Electromotorische Kracht (E.M.K.). Men
kan het vergelijken met de druk van het water in een tank,
de druk is er wel, ze komt evenwel pas tot uiting zoodra de
kraan wordt geopend.
Als wij twee lichte vlierpit-balletjes ophangen aan zijden
draden en dan ieder balletje een zelfde (b.v. positieve) spanning
geven, zullen wij zien, dat de balletjes elkaar krachtig
afstooten. Geven wij echter het eene een positieve en het
andere een negatieve spanning, dan zullen de balletjes elkaar
aantrekken.
Dit feit is vastgelegd in de vorm van een wet: ongelijknamige
polen trekken elkaar aan; gelijknamige polen stooten elkaar af.
Deze wet moet de lezer goed in zijn oor knoopen: zij is van
veel belang in de theorie van de radio-lamp.
Eenheden.
Voordat onze kennis zoover gevorderd is, dat wij gaan vragen
om metingen moeten wij een vaste eenheid hebben als grond-
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slag voor die metingen. Als wij een afstand willen meten hebben
wij de Meter en zijn veelvouden en onderdeelen om van uit
te gaan. In de electriciteit is de eenheid van spanning de Volt,
zoo genoemd naar een Italiaansche natuurkundige: Volta.
De eenheid voor de stroom-sterkte is de Ampere genoemd
naar de Fransche natuurkundige Ampere.
Velen begaan de fout te denken dat deze twee eenheden
dezelfde zijn, of door ze door elkaar te halen. Zooals we zagen
wordt de spanning in volts uitgedrukt, de sterkte in ampères.
We kunnen twee plaatsen hebben, waartusschen een spannings
verschil bestaat van 100 volt, maar tenzij ze door een draad
worden verbonden, zal er nergens een stroom vloeien. Toch
hebben we een spanningsverschil van 100 volt. Verbinden wij
beide plaatsen door een geleider, dan zal er wel een stroom
gaan loopen, wij kunnen nu de sterkte van die stroom gaan
meten en drukken ze uit in ampères.
Wij kunnen ook hier weer het voorbeeld van de waterleiding
gebruiken. Hierbij kunnen wij een hoeveelheid water hebben,
dat onder een zekere druk staat. Van deze hoeveelheid water
kunnen wij een grooter of kleiner deel aftappen, dit hangt af
van de wijdte der buizen. Is de buis nauw, dan zullen wij in
1 minuut b.v. een kleiner hoeveelheid kunnen krijgen dan wan
neer de pijp wijd is.
Soms is de stroomsterkte zoo klein, dat zij slechts een fractie
van een ampère bedraagt, ze wordt dan gemeten in milli-ampères;
1 milli-ampère is één duizendste ampère. Is zij zeer klein,
dan gebruikt men als eenheid de micro-ampère dit is één
millioenste ampère. Om de lezer eenigszins een idee te geven
van de verhouding der verschillende stroomsterkten deelen
wij terloops nog mede, dat de sterkte van de stroom, die door
een normale luidspreker gaat gewoonlijk varieert tusschen
10 en 30 milli-ampères. De stroomsterkte i^jeen 60 kaars lichtlamp op het net van 220 volt is bijna 4 ampères, terwijl de stroom
sterkte in een electrisch kacheltje nog grooter kan zijn.
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Serie- en Parallelschakeling.
Wanneer wij twee punten waartusschen een zeker spannings
verschil bestaat verbinden door een geleider, is er een electrisch
keten gevormd. Houden wij b.v. een zaklantaarnbatterij in de
hand, dan is er geen sprake van een keten, verbinden wij echter
de batterij aan een gloeilampje, dan is het keten er. Er zal dan

Fig. 1. In serie geschakelde batterijen.

dus een stroom gaan vloeien, van de eene batterijpool door het
lampje naar de andere batterijpool. We kunnen dus nergens
ooit een stroom hebben, als er niet eerst een keten voor die
stroom is gemaakt.
Een stroom-meter moet natuurlijk steeds deel van het keten
uitmaken, wil men de stroomsterkte of de spanning meten.
Dit kan voor ieder keten geschieden, door het keten ergens te
verbreken, en de twee draadeinden dan aan het meet-instrument
te verbinden. Willen wij'b.v. de stroom meten, die door een
op een zaklantaarnbatterij aangesloten
I
1
lampje gaat, dan maken wij de verbin__i-------- i__
dingen: van batterijpool naar meet______
— instrument, van meetinstrument naar
----- 1
1-----lampje, van lampje naar de andere
.
____
batterijpool. Het schakelen van de
meter dadelijk over de batterij zou
Fig. 2. Parallel geschakelde ons verkeerde resultaten opleveren:
batterijen.
wij zouden dan alleen de stroom in
de meter aflezen en niet die, welke door het lampje loopt.
In bovenstaand keten is de meter in serie opgenomen, door
de twee meteraansluitklemmen elk aan één batterijpool te ver
binden zouden wij ze parallel op de batterij schakelen. Het
verschil tusschen serie- en parallelschakeling wordt hierdoor al
tamelijk goed duidelijk.
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Ook batterijen kunnen wij in serie of parallel aan elkaar
schakelen. Verbinden wij b.v. een aantal batterijen zoodanig
aan elkaar, dat telkens van de voorgaande batterij de positieve
pool aan de negatieve pool van de volgende komt, dan zullen
wij twee polen overhouden, aan de eene kant een positieve,
aan de andere kant een negatieve. Deze schakeling heet serieschakeling van batterijen (fig. 1) het voltage van een aantal in
serie geschakelde batterijen is gelijk aan het totaal van dat van
ieder der batterijen afzonderlijk. Schakelen wij b.v. drie batterijen
van 4 J volt elk in serie, dan wordt het spanningsverschil totaal
13£ volt. De levensduur is echter gelijk aan die van één batterij.
We kunnen de batterijen echter ook anders schakelen, n.1.
volgens fig. 2. Hier zijn van iedere batterij de gelijknamige polen
aan elkaar verbonden. Dit is parallelschakeling, de levensduur
is hier gelijk aan het totaal van die voor elke batterij afzonderlijk,
de spanning is echter gelijk aan die van één batterij.
I

Meetinstrumenten.
Een instrument om spanningen te meten is de voltmeter. Om
de spanning van een batterij b.v. na te gaan schakelt men ze
parallel op de batterij. Voor het meten van de stroomsterkte
gebruiken we de milli-ampère meter, of de ampère meter.
Voor radio doeleinden zullen we steeds beter een milliampère
meter kunnen gebruiken.
De milli-ampèremeter moet steeds in serie in het keten worden
opgenomen, we zagen reeds, dat bij parallelschakeling ervan
we niet de stroom in het keten en de onderdeelen ervan, maar
die in de meter aflezen.
Batterijen en accumulatoren.
De vraag is nu : hoe krijgen we een electrische stroom, want
zonder deze beginnen we nog niets!
De naam electriciteit is afgeleid van het Grieksche woord
voor barnsteen. Zij hadden n.1. reeds ontdekt, dat als men een
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stuk barnsteen wrijft met een wollen lap, het in staat is, kleine
stukjes papier aan te trekken, evenals een magneet. Dit is een
electrisch verschijnsel, hetzelfde namen we reeds waar bij de
twee platen, die ook een aantrekkende kracht op elkaar uitoefen
den. Het is dus statische electriciteit, waarmee we hier te doen
hebben.
Verbinden wij dus het barnsteen en de lap door een draad,
dan zouden wij in die draad een stroom krijgen, ze is echter
zoo zwak, dat ze practisch te verwaarloozen is en bovendien
zeer kort van duur.
We zouden echter kunnen doorgaan met wrijven en op deze
manier een constante stroom tevoorschijn kunnen roepen.
Dit deed men in de eerste electriceermachines, waarin een
glazen cylinder langs een zijden kussen draaide. Voor practisch
gebruik is de electriceermachine echter niet geschikt, gelukkig
hebben wij andere middelen om electrische stroom te krijgen.
Het eenvoudigste en ook het bekendste is de batterij, deze bestaat
uit twee vaste stoffen, de electroden, die gedompeld zijn in een
vloeistof, het electrolyt. Een voorbeeld ervan is het Leclanché
element, dit bestaat uit een kool- en een zinkstaaf, in een oplos
sing van salmiac (ammonium chloride). De spanning ervan
bedraagt ongeveer IJ volt, ze wordt veel gebruikt voor elec
trische bellen omdat ze uitstekend geschikt is om af en toe
in werking gesteld te worden. Een langdurig gebruik doet de
spanning van dit element snel afnemen. Andere soorten van
dergelijke elementen zijn het bichromaat-element, het element
van Grove, van Bunsen enz., wij zullen hierop niet nader ingaan,
een beschrijving ervan kan men in ieder natuurkundeboek
vinden.
De zoogenaamde ,,droge batterij” is een speciale vorm van
het Leclanchéelement: de vloeistof is hier door toevoeging van
gelatine, zaagmeel en andere stoffen vast gemaakt, terwijl de
koolstaaf omgeven is door een met koolpoeder en bruinsteen
gevulde buidel, dit laatste voorkomt het zich vormen van belle
tjes op de koolstaaf bij langduriger gebruik. De zinkstaaf is
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hier aangebracht in den vorm van een cylindertje, dat tevens
dienst doet als omhulsel van het geheel. Op deze wijze zijn ook
onze zaklantaarnbatterijtjes samengesteld, zij bestaan uit drie
van bovenomschreven elementjes in serie geschakeld, de span
ning ervan is dus 3 maal IJ volt is 4J volt.
Men kan natuurlijk ook grooter aantal elementjes in serie
schakelen, teneinde nog hoogere spanning te verkrijgen, dit
doet men bij de zoogenaamde ,,anode batterijen”. Hier zijn
40 of meer van deze in serie geschakeld, de spanning bedraagt
dus 60 volt of meer.
Dergelijke batterijen kunnen wel een hooge spanning leveren,
voor het af geven van groote stroomsterkten zijn zij echter niet
geschikt. Dan hebben wij nog een andere batterij, n.1. de
accumulator, kortweg: accu. Dit is een belangrijk onderdeel
van vele radio-installatie’s, we zullen er dus iets langer bij
stilstaan.
In een accu merken wij op een vloeistof, waarin een aantal
platen. De vloeistof is zwavelzuur, dat met water sterk verdund
is, de platen bestaan uit lood, vandaar het gewicht van een accu.
Men merkt op, dat de platen niet alle dezelfde kleur hebben,
er zijn grijze en bruine platen. De grijze platen zijn loodplaten
zonder meer; de bruine platen zijn loodplaten, die met een laag
lood-peroxyd zijn bedekt, dit zijn de positieve platen, de grijze
zijn de negatieve.
De accu geeft eigenlijk zelf geen stroom, we kunnen ze ons
voorstellen als een inrichting om een zekere hoeveelheid stroom
gedurende eenigen tijd als het ware op te bergen, om er dan naar
willekeur af en toe gebruik van te maken. Dit kan geschieden
door het laden van de accu door middel van een andere stroom
bron, b.v. het lichtnet.
De spanning van een accu bedraagt altijd 2 volt. Zij is echter
ook instaat, een grootere stroomsterkte af te geven; de meer
of minder lange tijd dat een accu, na geladen te zijn, stroom
kan leveren hangt af van het oppervlak der platen of van het
aantal platen. Al hebben wij dus een accu met platen, zoo groot
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als de muur van een huis, dan nog zal de spanning van die accu
slechts 2 volt zijn, ze zal echter na elke lading deze stroom
een langen tijd kunnen leveren.
Door meer dan één accu in serie te schakelen, kan men natuur
lijk weer grootere spanningen verkrijgen. Dit is het geval met
onze 4 volts radioaccu's, hier zijn er in werkelijkheid twee accu’s
in serie, gescheiden door een glazen tusschenwand, die in de
bak is ingesmolten. Bij de grootere 6- en 12-volts auto-accu’s
plaatst men dus 3 of 6 accu’s in serie. De capaciteit van een accu
drukt men uit in ampère-uren. Een accu met een capaciteit van 24
a.u. kan b.v. 24 uren een stroom leveren van 1 ampere, 12 uren
een stroom van 2 ampere, 96 uren een stroom van £ ampere
(of 250 milli-ampere) enz.
Wij kunnen op deze wijze gemakkelijk uitrekenen, hoelang
een accu onze lampen in een toestel kan voeden, na elke lading.
Wij hebben b.v. een accu van 24 a.u. en in ons toestel 3 lam
pen, b.v. Philips A 442, A415 en B443.
In de lampgegevens kunnen wij de gioeistroom, die iedere
lamp neemt, vinden.
Dit is voor de A442:
Voor de A415 :
En voor de B443 :
Samen dus

0,06 Ampère
0,08
0,15
0,29 Ampère.

Onze lampen verbruiken dus samen 0,29 ampère of 290
milli ampère; onze accu kan 24 uren een stroom geven van
1 ampère. We kunnen nu gemakkelijk uitrekenen, hoelang zij
0,29 ampère zal kunnen geven, n.1. 2400 : 29 is bijna 83 uur.
Uit de aard der zaak moet dus de accu op gezette tijden worden
geladen. Dit geschied door middel van een zoogenaamde gelijkrichter (waarover later) aan het lichtnet. Ook verder is er steeds
eenig onderhoud aan de accu. Zoo mogen b.v. de platen nooit
droog komen te staan, het verdampte zuur moet daarom af
en toe worden aangevuld met gedestilleerd water. Gebruik voor
een accu nooit gewoon water, hoe zuiver het ook op het
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oog moge lijken, er zullen zich steeds bepaalde stoffen (vooral
zouten) in opgeloste toestand in bevinden, die het zuur, en
daarmede de goede werking van de accu, schaden.
Laat ge uw accu geregeld bij een daarvoor bestemde inrichting
laden, dan draagt men daar veelal wel zorg voor geregelde
bijvulling, het is echter goed, het oog er op te houden.
Verder kan het voorkomen, dat op den duur kleine stukjes
uit de platen loslaten, en de bodem van de accu met een donkere
laag bedekken. Dit is een verouderingskwaal, die funeste gevol
gen kan hebben. Hangt n.1. zulk een stukje tusschen twee platen
in, dan kan kortsluiting in de accu het gevolg zijn en is de accu
onbruikbaar. Dit is al het geval, als de steeds grooter wordende
laag op den bodem de onderkant der platen raakt.
Schoonmaken van de accu is dan de eenige oplossing, men
laat het zuur wegloopen en spoelt de accu goed om met gedes
tilleerd water. Meestal is een accu, als schoonmaken noodig is,
reeds zoo goed als „af” te beschouwen; bij de schoonmaak
moet men bovendien zeer voorzichtig zijn het bruine loodperoxyd niet van de platen te verwijderen. Men late dit werkje
liever over aan een ter zake kundige.
De polen van de accu zijn meestal aangegeven op het glas
of door gekleurde aansluitklemmen. De roode klem is steeds
de positieve pool.
Verder zijn er voor radio doeleinden wel in gebruik de z.g. accuanode’s, dit zijn ook alweer kleine accumulatoren, in serie gescha
keld. Hiervoor gelden dezelfde regels als voor de gewone accu.
Wisselstroom.
De boven omschreven batterijen leveren allen gelijkstroom
dat is een stroom, die steeds constant in één richting vloeit.
We hebben evenwel ook nog een ander soort stroom, n.1. de
wisselstroom.
We kunnen b.v. twee punten hebben met een zeker potentiaal
verschil, A en B; punt A is positief en punt B is negatief. Nu
zou b.v. het potentiaalverschil plotseling kunnen dalen tot
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nul, om daarna weer juist andersom terug te komen, dus punt
A negatief, en B positief. Na eenigen tijd bereikt de spanning
van B een maximum om daarna weer terug te vallen op nul
en weer negatief te worden, A wordt dan weer positief enz.
De punten A en B zijn dus beurtelings positief of negatief. We
zouden ook kunnen zeggen, dat de stroom steeds van richting
wisselt, daarom nu heet een zoodanige stroom een wisselstroom.
De geheele geschiedenis: van positief naar negatief en van
negatief weer naar positief noemt men een periode, het aantal
perioden per seconde is de frequentie van de wisselstroom.
In de practijk geschied dit ,,wisselen” van de stroomrichting
zeer vlug, bij een wisselstroom-lichtnet b.v. wel 50 malen
per seconde; de frequentie is hier dus 50.
Nu zou men zeggen, dat wij bij een lamp, die op een 50
perioden lichtnet is aangesloten, telkens flikkeringen zouden
waarnemen, immers, er is steeds weer een moment, waarop het
spanningsverschil nul is. Dit nu is niet het geval, de lampgloeidraad heeft namelijk niet de tijd voldoende af te koelen,
voordat de stroom weer in tegengestelde richtipg gaat loopen.
Een frequentie van 50 perioden heeft dus voor verlichting of
verwarming geen bezwaar, wij zullen echter later zien, dat
deze frequentie ons in de radio nog parten kan spelen.
Wisselstroom heeft op gelijkstroom een groot voordeel en
dat is de mogelijkheid ze om te zetten in een hoogere of lagere
spanning door middel van transformatoren. Ze kan daardoor
over veel grooter afstanden worden gedistribueerd, met minder
verliezen aan spanning. Verreweg de meeste electrische netten
in ons land voeren dan ook wisselstroom.
Verbindingen*
De beste geleider voor electriciteit is zilver, daarop volgt koper.
Zilver is kostbaar, daarom zijn meestal in electrische toestellen
de geleiders, als verbindingsdraden enz. gemaakt van koper.
Voor verbindingen wordt bovendien veel gebruik gemaakt
van draad, dat, ter isolatie en beveiliging, 'is omgeven met zijde
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of katoen omspinning, rubber, menie, email enz. Koperdraad
is vaak vertind om soldeeren te vergemakkelijken. Gewoon,
niet geisoleerd koperdraad wordt voor de antenne gebruikt, in een
radio-toestel is het minder aan te bevelen door de groote kans op
kortsluiting en andere ongelukken als twee draden elkaar raken.
Hier gebruike men liever het z.g. ,,montagedraad”dat in verschil
lende soorten in de handel is. Voor de batterij aansluitingen
gebruikt men snoer, dit is soepeler, en laat zich bovendien
gemakkelijker om hoeken en kanten leggen, desnoods opkluwen.
Het beste is verder, steeds voor binnenwerk geisoleerd draad
te gebruiken. Willen wij twee geisoleerde draden aan elkaar
verbinden, dan moet natuurlijk op de verbindingsplaatsen
eerst de isolatie worden weggemaakt. Doen wij dit niet, dan
heeft de verbinding geen zin, immers, door de isolatie zijn dan
de draden electrisch nog van elkaar gescheiden.
Schema's.
Een schema is een manier om bepaalde schakelingen vlug en
overzichtelijk weer te geven. Men teekent hierin alle onderdeden
van een toestel, met de onderlinge verbindingsdraden. Het
teekenen van de onderdeelen zelve zou echter een langdurig
en voor velen ook een moeilijk werkje zijn; daarom teekent

Amiterdam

Verbindingsdraden

Rotterdam

Fig. 3.

men dan ook niet de onderdeelen, zooals ze er uiterlijk uitzien,
maar heeft men voor elk een symbolisch teeken. Een schema
is dus een beeld van de verbindingen in het toestel, het lijkt
echter absoluut niets op het toestel, zooals wij het zien, het
heeft er uiterlijk verder ook niets mee gemeen.
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Een draadverbinding Amsterdam-Rotterdam zouden wij
schematisch b.v. kunnen teekenen als figuur 3 aangeeft: we
teekenen hier voor de beide steden een vierkantje, hoewel dit
i

+

+

:

Batterijcel

+

Batterijcellen in serie

+

:

Cellen parallel

■

|

+

+

<Y>

I
'
:

Voltmeier

<A>

■

j|

Ampèremeter
Groote batterij

; i

:
;
:
■

Elkaar kruisende, niet
verbonden draden

Met elkaar verbonden draden

Fig. 4.

in de verste verte niet op een stad lijkt, de twee draden worden
uitgebeeld door twee lijnen, dat is alles. Dit is dus de schemati
sche voorstelling.

;

i
:
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Eenige schema-teekens zijn voorgesteld in figuur 4. Wij
zouden een ieder willen aanraden, de kunst van het ,,schema's
lezen" zien machtig te worden. Lastig is het heusch niet, en
het is van niet te hoog te schatten belang voor het kunnen volgen
van artikelen van meer technische aard in tijdschriften, enz.
Bovendien kan door het schema van ieder toestel binnen 5
minuten de geheele schakeling overzichtelijk worden voor
gesteld. Ook in dit boek zal verderop met schema’s worden
gewerkt.
De wet van Ohm.
Dit is een zeer belangrijke wet voor gelijkstroomketens. De
natuurkundige Ohm, ontdekte, dat als hij in een keten de
spanning verhoogde, de stroomsterkte naar evenredigheid
afnam. Als wij de stroomsterkte uitdrukken door I, en de span
ning door E kan het door Ohm gevonden resultaat worden
E
uitgedrukt door de betrekking —.
Deze factor E : I blijft dus voor hetzelfde keten altijd even
groot. Ohm noemde ze ,,de weerstand" en het laat zich gemakke
lijk inzien, dat als wij in verschillende schakelingen hetzelfde
voltage E hebben, de weerstand van het keten, waarin de stroom
sterkte I het kleinst is, het grootst is. De eenheid voor weerstand
is de ohm, genoemd naar bovengenoemde onderzoeker, ze
wordt vaak afgekort tot het Grieksche teeken omega: D.
Een goede geleider heeft een kleine weerstand en een slechte
geleider een groote weerstand. Van een isolator zou men kunnen
zeggen, dat zij een oneindig hooge weerstand heeft.
Noemen wij de weerstand R dan kan de verhouding tusschen
spanning, stroomsterkte en weerstand worden uitgedrukt door
E
de formule : R = —, wat wil zeggen, dat de weerstand gelijk
is aan de spanning, gedeeld door de stroomsterkte. Dit is de
Wet van Ohm, zij gaat altijd op voor alle gelijkstroomketens.
Hebben wij dus een accu van 4 volt aangesloten op een elec-
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trisch keten en wijst een in het keten opgenomen milli-ampèremeter 10 m.a. aan, dan is de weerstand van het keten:

122 = 400 ohm.
R= —
0,01
Zulk een uitdrukking van de verhouding tusschen R, E en I
noemt men een formule. Het is duidelijk, dat de weerstand gelijk
is aan de spanning gedeeld door de stroomsterkte; dat dus ook
de spanning gedeeld door de weerstand gelijk is aan de stroom
sterkte.
E
Met andere woorden, I = -, dit is de meer gebruikelijke
weg voor het uitdrukken van de wet van Ohm.
De weerstand van een draad hangt af van het materiaal,
de doorsnede en de lengte. Een dikke draad heeft minder weer
stand dan een dunnere, een korte draad minder dan een langere
van dezelfde dikte. Men zegt dat de weerstand recht evenredig
is met de lengte en omgekeerd evenredig met de doorsnede.
Dat wil zeggen, dat de weerstand van een draad twee keer
zoo groot wordt, als zijn lengte twee keer zoo groot wordt;
en twee keer zoo klein, als zijn doorsnede twee keer zoo groot
wordt.
Voor het maken van hooge weerstanden van koperdraad
b.v. zouden wij dus voor één weerstand een enorm eind zeer
dun draad noodig hebben. We zagen echter al, dat de weer
stand ook afhangt van het materiaal, met andere woorden:
niet van alle stoffen is de weerstand even groot. Zoo zijn er
b.v. metalen en legeeringen van metalen, waarvan de weerstand
veel grooter is dan van koper bijvoorbeeld, van zulke metalen
vervaardigt men nu de draad voor weerstanden. Eenige voor
beelden ervan zijn nichroom (een mengsel van nikkel en
chroom) en graphiet.

,

In een electrische schakeling vindt men vaak een schakelaar
om de stroom naar willekeur in of uit te schakelen. Zulk een
schakelaar kan in verschillende vorm voorkomen, het kan een
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druk-trek schakelaar zijn, een ,,tumbler” schakelaar enz. In
het schema gebruikt men evenwel voor een schakelaar altijd

Aan-uit schakelaar

Twee-weg schakelaar

vwwvw
Hoe men een weerstand teekent

\1/

1
o

J Aarde

Antenne
o

5
z

—

<V>

AAAAAAAr-1
Schema met voltmeter, ampèremeter,
weerstand en schakelaar

Fig. 5.

hetzelfde teeken, (fig. 5) het aantal contactpunten wordt aan
gegeven, verder zegt het schema van de uiterlijke vorm der
HISKES, Radio voor Iedereen.
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schakelaar niets. In fig. 5 zijn twee soorten van schakelaars
geteekend, een eenvoudige aan-uit schakelaar, zooals die meestal
zal worden aangetroffen om de stroom van een toestel aan of
uit te schakelen; en een tweewegschakelaar, die iets ingewik
kelder van bouw is. Door deze laatste kan men tegelijkertijd
één keten uit en een ander inschakelen. Op deze wijze kan het
aantal contactpunten nog grooter worden gemaakt, men kan
met soortgelijke schakelaars dan door één handbeweging zeer
vele ketens in- of uitschakelen.
Als weerstanden in serie worden geschakeld is de totale
weerstand gelijk aan de som van alle in serie geschakelde weer
standen. Dit komt hierop neer, dat als b.v. drie weerstanden van
resp. 3, 6 en 8 ohm in serie worden geschakeld, de totale weer
stand is 17 ohm. Men telt de weerstandswaarden dan eenvoudig
bij elkaar op.
Bij parallelschakeling van weerstanden is de uitkomst echter
geheel anders. Bij parallelschakeling van twee weerstanden van
b.v. 6 en 2 ohm wordt de totale weerstand IJ ohm, dat is dus
minder dan de weerstand van één van beiden. De berekening
hiervoor willen wij hier achterwege laten, zij is iets ingewikkelder
Als een schakeling vanuit één punt in verschillende takken
is verdeeld, die later weer bij elkaar komen, dan is de stroomsterkte in het keten, waarin ze zich weer vereenigen gelijk aan
de som van de stroomsterkten in de takken. De stroomsterkte
in iedere tak op zichzelf hangt natuurlijk weer van de weerstand
af, ze is het kleinst in die tak, die de hoogste weerstand heeft.
Verder wordt in de radio vaak gebruik gemaakt van de varia
bele weerstand. Deze bestaat uit een wikkeling van weerstandsdraad, waarover een contactveer kan glijden. Door draaien aan
de knop, die aan het glijcontact is bevestigd, kan men nu meer
of minder van de wikkeling inschakelen en dus meer of minder
weerstand. In figuur 6 vinden we het schemateeken voor een
dergelijke weerstand. De zig-zag lijn stelt hier (schematisch!) de
wikkeling voor, het glijcontact wordt uitgebeeld door de pijl.
Het is zonder meer duidelijk dat in de figuur het gedeelte A—C
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in het keten als weerstand is opgenomen. De geheele weerstand
kan worden ingeschakeld door de knop te draaien, waardoor
Vcrbindingsdraad

AAAAAA/W
A

C *

B

Verbindingsdraad

Fig. 6.

dus de pijl in punt B zou komen. Opgemerkt dient echter,
dat de stand van de weerstand, zooals die in het schema is
geteekend, niets uitstaande heeft met de werkelijke in het
toestel.
Aarde.
Ook de aarde is een geleider voor electriciteit. Hiervan weet
men op handige wijze partij te trekken.
Moet er tusschen twee ver van elkaar verwijderde toestellen
b.v. een verbinding worden gemaakt, dan kan men met één
draad volstaan, als andere geleidende verbinding gebruikt men
dan de aarde. Voor dit doel maakt men aan ieder toestel een
z.g. „aardleiding” dat is een met de aarde verbonden draad.
Een electrische stroom gaat altijd van de positieve pool
naar aarde en van aarde naar de negatieve pool. Men zegt,
dat het potentiaal van de aarde nul is.
Als dus b.v. iemand gewoon op de grond staat en dan een
eind van het lichtnet vasthoudt, zal er een stroom gaan loopen
van het lichtnet naar aarde, maar het is niet aan te raden dit
experiment uit te halen!

HOOFDSTUK II.
ELECTROMAGNETISME.

Magnetisme.

M

AGNETISME. is iets anders dan electriciteit. Het
is een natuurlijke eigenschap van meteorieten en
sommige ijzerertsen. De naam „magneet" is ont
leend aan die van een stadje in Klein-Azië n.1. Magnesia, in
welks omgeving de eerste natuurlijke magneetertsen werden
gevonden.
Ook kan deze eigenschap (en wel even krachtig) te voorschijn
worden geroepen op kunstmatige wijze. Hebben wij b.v. een
magnetisch stuk ijzererts en wrijven wij daarover met een stalen
naald, steeds in dezelfde richting en op dezelfde plaats, dan
zal ook de stalen naald magnetisch worden. Omdat een naald
een handiger en gebruikelijker vorm van magneet is dan een
ruw stuk ijzererts zullen wij deze in onze proeven handhaven.
Als wij, zulk een magneetnaald ophangen aan een draad,
zoodat ze horizontaal hangt, zal zij tot rust komen en dan in
een bepaalde richting wijzen. Brengen we de naald uit zijn stand,
dan zal zij na eenig schommelen weer in precies dezelfde rich
ting tot stilstand komen. We kunnen dan opmerken, dat.de
naald in de richting Noord-Zuid staat.
Alle magneten hebben deze eigenschap, we kunnen ze echter
het best waarnemen aan een lang en smal exemplaar, b.v. een
magnetisch gemaakte breinaald. Op deze eigenschap is een
belangrijk toestelletje gegrondvest, n.1. het kompas. Ook hierin
vinden we een magneetnaald, die zeer gemakkelijk draait en
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derhalve steeds met het eene einde naar het Noorden en met
het andere naar het Zuiden wijst.
Het eindè dat naar het Noorden wijst noemt men de Noord
pool, het einde dat naar het Zuiden wijst de Zuidpool van de
magneet.
t
Brengen wij bij de Noordpool van een vrij opgehangen
magneetnaald de Noordpool van een andere magneet, dan zullen
wij zien, dat de twee polen elkaar afstooten; doen wij hetzelfde
met twee Zuidpolen, dan merken wij hetzelfde op. Houden wij
echter een Noordpool bij een Zuidpool, dan trekken de twee
polen elkaar aan. Hiervoor bestaat een vaste wet: gelijknamige
polen stooten elkaar af, ongelijknamige polen trekken elkaar aan.
Hier is dus blijkbaar ergens een fout gemaakt, immers, bij
de vrij opgehangen magneetnaald wordt de Noordpool van de
magneet aangetrokken door de Noordpool van de aarde en de
Zuidpool van de magneet door de Zuidpool van de aarde.
Hier gaat de regel dus niet op, anders echter altijd.
Een magneet kan alleen worden gemaakt van ijzer of legeeringen van ijzer, we kunnen dus nooit een magneet hebben van
b.v. koper of lood of aluminium. Een staafvormige magneet
noemt men een staafmagneet, is de magneet hoefijzervormig
gebogen, dan heet ze eenvoudig hoefijzermagneet.
Het magnetisch veld.
We hebben reeds kunnen opmerken, dat de magnetische
invloed kan optreden, zonder dat ér contact is tusschen de
magneet en het andere voorwerp. Wij kunnen bijvoorbeeld
een spijker op een stuk papier leggen, houden wij aan de andere
zijde van het papier een magneet, dan zal de magneet de spijker
meetrekken, nochtans is er geen contact tusschen magneet en
spijker. Toch is het duidelijk dat er iets gebeurt in de ruimte
tusschen beide. Plaatsen we in deze ruimte een zeer klein magneetnaaldje, dan zal zij na eenig heen en weer schommelen een
bepaalde stand aannemen; verplaatsen we dit magneetnaaldje,
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dan wijzigt zich ook telkens zijn stand. Konden wij zoo een groot
aantal standen opteekenen, dan zouden wij hiervan zekere
lijnen kunnen bepalen
als in figuur la bij een
staafmagneet. Deze lij
nen heeten de kracht
lijnen,
de ruimte,
waarin de krachtlijnen
loopen heet het mag
netisch veld.
In figuur 1b zien wij
het verloop van de
krachtlijnen tusschen
de polen van een hoefFig. 7.
magneet.
We kunnen het verloop van deze krachtlijnen gemak
kelijk zelf waarne
men. Voor dit doel
<
strooien we een
weinig ijzervijlsel
op een stuk papier
en houden dan een
hoefijzermagneet
(a)
met de polen onder
tegen het papier.
Tikken we dan even
tegen het papier,
IJzer
dan zal het ijzer
vijlsel zich in de
vorm der magne
(b)
tische krachtlijnen
leggen.
Fig. 8.
In figuur la geven
de pijltjes de richting der krachtlijnen aan, d.w.z. de richting
waarin de kracht werkt. Sommige lijnen loopen hier dood, dat
> ’
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beteekent dus verlies. In figuur 7b echter vinden we deze
doodloopende lijnen niet; het is dus duidelijk, dat hier
(tusschen de polen van de magneet) het veld het sterkst is.
De veldsterkte zal dus grooter zijn in kleinere ruimten tusschen
magneetpolen, van deze eigenschap maakt men bij de luidsprekerbouw gebruik. De veldsterkte wordt bepaald door het
aantal krachtlijnen per vierkante centimeter.
Wanneer een stuk ijzer zich tusschen twee magneetpolen
bevindt wordt het tijdelijk zelf een magneet, doordat de kracht
lijnen van de magneet door het ijzer loopen. Ja, zelfs zal het
ijzer de krachtlijnen naar zich toe trekken (fig. 8). Des te grooter
het vermogen van het ijzer is, de krachtlijnen naar zich toe te
trekken, des te grooter is zijn permeabiliteit. Deze permeabili
teit is, zooals we later zullen zien, van groot belang bij het
ijzer van een transformatorkern.

|

Electromagnetisme.
Tot de negentiende eeuw was er niets bekend van de betrek
king tusschen magnetisme en electriciteit. Twee geleerden,
Oersted en Ampère toonden echter door proeven aan, dat
een magneetnaald uitsloeg als zij in de nabijheid van een stroomvoerende geleider werd geplaatst. Het scheen dus dat een electrische stroom een zekere invloed op de magneet uitoefende.
Eenigen tijd later deed Faraday het historische experiment,
dat precies het omgekeerde aantoonde, n.1. dat een magneet
onder zekere omstandigheden een electrische stroom te voor
schijn kan roepen. Hij schakelde namelijk een draadspoel in
serie met een galvanometer (een zeer gevoelige stroommeter).
Schoof hij nu plotseling een staafmagneet in de spoel, dan sloeg
de wijzer van de galvanometer uit, om daarna ook dadelijk
weer op het nulpunt terug te vallen. Werd de magneet weer
uit de spoel getrokken, dan gebeurde hetzelfde. Dit kwam dus
hierop neer, dat er een electrische stroom in de draadspoel
ging loopen, als het aantal krachtlijnen veranderde. Op deze
wijze ontdekte men het electromagnetisme, wat aanleiding gaf
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tot de wording van zeer vele onzer moderne electrische toe
passingen.
En omdat ook zeer veel radio verschijnselen er op gegrond
vest zijn is ze waard dat wij er iets meer aandacht aan schen
ken. Als we een

ryöMÜM$Tli draadsp°el
aansluiten op een
batterij en dan
het eene einde
van de spoel bij
een pool van een
magneetnaald
brengen
(hg. 9),
Fig. 9.
dan zal de mag
neetnaald óf worden aangetrokken, óf worden afgestooten.
Schakelen we de stroom uit door middel van de schakelaar,
dan keert de naald weer in zijn vroegere positie terug, de
spoel heeft dan dus niet langer een magnetische invloed. Het
belangrijke van deze proef is, dat ze aantoont, dat de draadspoel of solenoïde dezelfde werking vertoont als een staafmagneet, het is dus eigenlijk een electrische magneet.
Als nu een stuk ijzer in de spoel wordt geschoven, een staaf
bijvoorbeeld, en herhalen we dan de proef, dan zal hetzelfde
verschijnsel zich voordoen, doch in veel krachtiger mate. Deze
proef kan iedereen gemakkelijk zelf nemen, noodig zijn slechts
wat geïsoleerd draad, een zaklantarenbatterij, een staafje ijzer
en een kompasje. De draad wordt eerst om het staafje ijzer
gewikkeld, om het de spoelvorm te geven, daarna kan men het
van het staafje schuiven. Men kan ook zeer goed de spoel wik
kelen om een potlood en voor het staafje gebruik maken van een
dikke spijker. De schakelaar kunnen we wel missen, we schake
len dan in of uit door eenvoudig de twee vrije draadeinden al
of niet tegen elkaar te drukken. We zullen zien, dat de spijker
in de draadspoel magnetisch zal worden zoodra en zoolang de
stroom door de spoel gaat, en dan andere kleine spijkertjes

ELECTROMAGNETISME

25

zal aantrekken. Verbreken we de stroom, dan vallen de spijkertjes
dadelijk weer. Uit de eenvoudige electromagneet is ook de tele
foon samengesteld, zooals wij zullen zien in het hoofdstuk over
luidsprekers. Staaf- en hoefijzermagneten worden tegenwoordig
kunstmatig gemaakt met behulp van het electro-magnetisme,
van zekere ijzersoorten en van staal. In onze proef verloor het
ijzer zijn magnetisme weer zoodra de stroom werd uitgeschakeld,
het magnetisme van het ijzer is hier dus tijdelijk. Hadden wij
echter inplaats van het ijzerstaafje een stukje staal genomen,
dan zou dit magnetisch gebleven zijn, ook nadat de stroom
wordt verbroken. Op deze wijze zouden we dus een ,.blijvende”
magneet kunnen maken, zoo’n magneet noemt men een per
manente magneet (vergelijk : ,,permanent wave!”).
Het andere verschijnsel, dat een magneet een electrische
stroom opwekt,
iïT
kan ook gemak
2
kelijk worden ge
demonstreerd.
Hiervoor is een
groote spoel
(d.w.z. met zeer
Fig. 10.
vele windingen)
noodig, die wordt verbonden aan een galvanometer of een gevoe
lige milli-ampère meter (fig. 10). Schuiven we een staafmagneet
in de spoel, dan slaat de wijzer van het meetinstrument even uit,
wat er op wijst, dat er op dat oogenblik in de spoel een stroom
loopt. Als de magneet stil in de spoel ligt, is er geen stroom,
alleen bij beweging ervan. Het is duidelijk, dat als de magneet
regelmatig in- en uitgeschoven wordt, we een tamelijk geregelde
stroom zouden krijgen, die telkens van richting verandert,
een wisselstroom dus. Op deze wijze werken de dynamo’s,
hierbij wordt evenwel niet de magneet bewogen, maar draait
een draadspoel tusschen de polen van een krachtige magneet.
Ook de ampère meter en de voltmeter berusten op het electromagnetisme. Hierin bevindt zich een zeer klein draadspoeltje,
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waarin zich een magneetnaaldje of een ijzerstaafje kan bewegen.
Hieraan is de wijzer bevestigd, die over een in volts of ampères
verdeelde schaal loopt.
Een ander, kostbaarder en beter meetinstrument is de draaispoelmeter. Hierin is
—
de wijzer bevestigd aan
een klein spoeltje, van
zeer dun draad gewikI keld en zeer licht. Het
spoeltje is geplaatst
tusschen de polen van
een permanente, vast
Primair
staande magneet. Gaat
Secondair
—
er nu een stroom door
het spoeltje, dan ge
Fig. 11.
draagt deze zich ook
als een magneetje en zal ze zich onder den invloed van de
permanente magneet een bepaalde stand gaan innemen, waar
door de wijzer wordt meegenomen en zich over de schaal
beweegt. Het voordeel van een draaispoelinstrument is, dat ze
gauwer en regelmatiger op een stroom reageert. Wordt b.v.
de stroom verdubbeld, dan zal bij een gewone meter de wijzer
niet tweemaal zoo ver uitslaan, bij een draaispoelmeter echter
zal dit wel het geval zijn.

J

i

Electromagnetische inductie*
Ook met behulp van de schakeling in figuur 12 kunnen wij
weer een eigenaardig verschijnsel tevoorschijn roepen. We zien
hier twee spoelen, de eene is aangesloten op een meetinstrument,
terwijl de andere door een schakelaar op een batterijtje kan worden
aangesloten. De spoelen zijn van geïsoleerd draad gewikkeld
op een kartonnen cylinder, de eene over de andere heen. Ze
hebben echter in geen enkel opzicht verbinding met elkaar,
denk hier wel om. Sluiten we nu de stroom door middel van de
schakelaar, dan zullen we ook hier weer de wijzer van de meter
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even zien uitslaan, toch heeft de tweede spoel op geen enkele
wijze verbinding met de batterij. Mocht een mijner lezers dit
probeeren, dan zal hij vinden,
dat de uitslag grooter is als de j...
batterij krachtiger of het aantal
m
windingen van de tweede spoel
grooter is, maar bovenal als
_
er in de kartonnen koker een
<a>
staafje ijzer wordt geschoven.
Dit is gemakkelijk uit te leg- f""
gen. De eerste spoel wordt een
soort van electromagneet, zoodra de stroom wordt ingescha
keld, dit heeft op de tweede
spoel dus hetzelfde effect, als
wanneer er plotseling eenstaafmagneet in wordt geschoven:
de wijzer van de meter slaat
uit. Men kan de stand van de
twee spoelen wijzigen zoodat
zij naast elkaar komen of in eikaars verlengde, ook dan zal
de meter meer of minder uitslag
vertoonen, ze zal dit echter nooit
A doen als de spoelen rechthoekig
(ÜWW)
|
op elkaar staan. De oorzaak is,
J
dat de tweede spoel zoodanig
moet staan, dat de krachtlijnen,
die zich om de eerste spoel be
vinden (als de stroom er door
gaat) ook door de tweede spoel
Fig. 13.
gaan. Des te meer van die kracht
lijnen er ook door de tweede
spoel gaan, des te grooter is de meter uitslag.
Als er inplaats van een gelijkstroom een wisselstroom door
de eerste spoel loopt, verandert het aantal krachtlijnen steeds,
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we krijgen dan dus in de tweede spoel een regelmatige stroom.
Men zegt, dat de wisselstroom in de tweede spoel wordt geïndu
ceerd, en het verschijnsel zelve noemt men de electromagnetische inductie. Het overbrengen van een stroom van de eene
wikkeling op de andere noemt men transformeeren en het toe
stel, waarmee dat kan gebeuren, b.v. onze twee spoelen, heet
een transformator. Alleen een wisselstroom kan worden getrans
formeerd, het transformeeren komt in de radio veelvuldig voor.
Zelfinductie.
Denken wij ons eens in, dat er door een enkele spoel als in
figuur 14 een wisselstroom loopt. De stroom die dan door de
winding a loopt wekt een
magnetisch veld op om deze
winding, dit veld eindigt niet
plotseling, maar loopt ook om
de windingen b, c, d, enz.
Dit veld, dat dus steeds wis
selt, induceert nu ook een
spanning in de spoel, buiten de aangelegde wisselstroom om.
Dit verschijnsel noemt men het zelfinductie verschijnsel, de
naam laat zich licht begrijpen.
De zelfinductie van een spoel wordt gemeten in Henry’s,
milli-Henry’s of micro-Henry’s. De nadruk leggen wij nog eens
op het feit, dat inductieverschijnselen alleen optreden bij een
telkens in- of uitgeschakelde gelijkstroom, of bij een wissel
stroom. Zij nemen nog in belangrijken mate toe bij de aanwezig
heid van een kern van magnetisch materiaal in de spoel(en).
Hoewel wij het hier alleen over de inductie van spoelen hadden,
heeft iedere vorm van draad inductie, als er een wisselstroom
doorgaat. Ook een enkele, rechte draad heeft inductie, de
inductie wordt echter belangrijk grooter, als de draad tot een
spoel wordt gewonden.
Het is eigenaardig, dat de grootte van de geïnduceerde span-
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ning afhangt van de grootte der stroomwisseling; bij het sluiten
of verbreken van een gelijkstroomketen is deze stroomwisseling
zeer groot, n.1. van nul tot maximum of van maximum tot nul.
Zoo zal een zaklantarenlampje in een keten als omschreven
bij het verbreken van de stroom al een vonkje doen optreden,
terwijl voor het opwekken van een zoodanig vonkje onder
gewone omstandigheden een spanning van ten minste 300 volts
noodig is!

HOOFDSTUK III.
WISKUNDE EN GRAFIEKEN.

w

IJ zien op veler gezichten reeds een verslagen uit
drukking komen bij het lezen van dit woord.
Wiskunde!
Laten wij ons haasten, de lezer gerust te stellen: de ,,wis
kunde’* die wij hier in het kort zullen behandelen is heusch
niet zoo lastig of ingewikkeld! Bovendien is voor hem, die met
succes technische artikelen over radio wil kunnen volgen eenige
kennis ervan noodzakelijk. Daarom is dit hoofdstuk belang
rijk, wij zullen kort en eenvoudig de meest elementaire begrip
pen der wiskunde er in pogen uit te leggen.
Decimalen.
De methode, breuken in decimalen te schrijven is in weten
schappelijke berekeningen de gebruikelijke, ze is eenvoudiger
en overzichtelijker dan ons gewone breuken systeem. In het kort
komt ze hier op neer: heele getallen worden gewoon geschreven,
daarachter wordt een punt of een komma geplaatst, hierachter
schrijft men de breuk, uitgedrukt in tienden, honderdsten, enz.
Het eerste cijfer achter de punt of komma geeft de tienden aan,
het tweede de honderdsten, enz. Bijvoorbeeld 3,5 beteekent
3tö> of 3J.
Eenige andere voorbeelden zijn:
4,17 is gelijk aan 4 en yj en 7^, of 4^.
14 16
3,1416 = 3 10000
81,75 = 81^, of 81}.
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= Sfe of i.

0,025 = IW of Tö0,001 = 7q100.
Om een gewone breuk om te zetten in een decimale deelen
we eenvoudig de teller ervan door de noemer, door een decimaalteeken en eenige nullen achter de eerste te plaatsen. Aldus:
^3 geeft ons: 923) 87,0000 ^0,094
83,07
3,930
3,692
238

Uitkomst: 0,094 (uitgerekend tot in drie decimalen).
Grafische voorstellingen („Grafieken”).
Een grafische voorstelling of kortweg grafiek is een teekening,
die de steeds veranderde verhouding tusschen twee hoeveel-
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heden aantoont. Ze is geteekend op geruit papier (millimeter
papier). Op dit papier zijn twee rechte lijnen getrokken, die
rechthoekig op elkaar staan, de horizontale en de verticale as.
Hun „Zondagsche” namen zijn respectievelijk „absis” en ,.ordi
naat’ •. De assen snijden elkaar in het midden en verdeelen het
papier dus in vier gedeelten (hg. 15). Voor alle metingen is dit
snijpunt het nulpunt en het punt waar we van uitgaan. Positieve
metingen worden op de horizontale as gedaan rechts van het
snijpunt, negatieve links van het snijpunt. Op de verticale as
positieve metingen boven het snijpunt, negatieve onder het
snijpunt. In het overgroote aantal grafieken is alleen het posi
tieve deel aangegeven, de twee assen komen dan geheel links
en geheel onder op het papier te staan. Om metingen te ver
richten zullen we een schaalverdeeling moeten maken, het is
D20
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duidelijk, dat het niet opgaat b.v. afstanden in kilometers uit
te zetten op een stukje papier van een vierkante decimeter.
Natuurlijk behoeft de schaalverdeeling op de horizontale as
niet dezelfde zijn als die op de verticale.
Laten wij eens een grafiek bekijken, die het verloop van de
snelheid aangeeft van een trein nadat deze het station verlaat
(fig. 16). De gevonden punten kunnen wij schrijven in de vorm
van een tabel (tabel I).
Daar er niet zooiets als een negatieve tijd of een negatieve
snelheid is, gebruiken we alleen het positieve deel van de grafiek.
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We kunnen de snelheid van de trein afzetten op de verticale
as en de tijd op de horizontale as.
Tabel I.
Tijd na het verlaten
van het station.
Minuten:
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50

Snelheid van
de trein.
km per uur:
10
15
17
17
13
10
12
14
16

18

Heeft nu de trein 5 minuten nadat ze het station heeft verlaten
een snelheid van 10 kilometer per uur, dan kunnen we het
eerste punt vinden. We zetten daarvoor een lijn verticaal op
elk der assen, het snijpunt dezer lijnen is ons eerste punt, in
de figuur dus punt A. Op deze wijze kunnen we nog meer punten
opzoeken door steeds de snelheid en de bijbehoorende tijd af
te zetten, in de figuur is dit gedaan (de gevonden punten zijn
met een klein cirkeltje aangegeven). Bij vergelijking met de tabel
zal men zien, dat alles precies klopt.
Hebben wij nu een aantal van die punten uitgezet, dan kunnen
wij door die punten een vloeiende lijn trekken en dan op ieder
gewenscht oogenblik de snelheid van de trein aflezen. Uit de
figuur blijkt b.v. dat 12 minuten na het verlaten van het station
de trein een snelheid heeft van 16 km per uur; 26 minuten na
HISKES, Radio voor iedereen.
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het verlaten van het station een snelheid van 12 km per uur;
enz.
De lijn, die wij hebben getrokken heet een curve en uit deze
curve kunnen wij op het eerste gezicht reeds zeer veel afleiden.
Zoo zien wij, dat 20 minuten nadat de trein het station heeft
verlaten de snelheid plotseling afneemt, de trein zou hier een
heuvel kunnen opklimmen; daarna neemt de snelheid echter
zeer regelmatig weer toe. Ook kunnen we afleiden, dat de
gedurende 50 minuten behaalde maximum snelheid ongeveer
17$ km per uur bedraagt. Om op een bepaalde tijd de snelheid
te vinden trekken wij dus verticaal op de tijdas in het punt dat
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Fig. 17.

met die tijd overeenkomt een lijn, vanuit het punt, waarin deze
lijn de curve snijdt, trekken we weer een lijn loodrecht op de as,
waarop de snelheid is afgezet; we kunnen nu op deze as de
bij de tijd behoorende snelheid aflezen. In figuur 16 is hiervan
een voorbeeld gegeven door de stippellijnen, zij toonen aan, dat
na 24 minuten de trein een snelheid heeft van 14 km per uur.
Er is één zwak punt, dat de aandachtige lezer zal opvallen.
Dat is, dat we er niet zeker van kunnen zijn dat de snelheid van
de trein wel werkelijk zoo is als onze curve aangeeft tusschen
twee door ons opgezochte punten in. We kunnen dit voorkomen,
door de punten, die wij vaststellen kort achter elkaar op te nemen
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in elk geval zóó kort, dat de machinist geen kans heeft tusschenbeide te stoppen om madeliefjes langs de spoorbaan te gaan
plukken!
Laten wij nu deze methode eens toepassen op de variatie’s
van een gelijkstroom gedurende een bepaalde tijd. Stellen wij
voorop, dat we met een zuivere gelijkstroom te doen hebben
en dat er intusschen aan het keten, waarin de stroom loopt,
niets wordt verandert, dan zal na 1 minuut de stroom een

Fig. 18.

bepaald maximum hebben, b.v. 2 ampères; na 2 minuten zal
dit ook 2 ampères zijn, na 3 minuten nog 2 ampères, enz.
Zetten wij deze waarden dus in een grafiek uit, dan zal onze
curve een rechte lijn worden, evenwijdig aan de as waarop we
de tijd hebben afgezet (fig. 17).
Laten wij ons nu eens voorstellen, dat wij in een keten een
wisselstroom hebben, waarvan de variatie’s zoo langzaam verloopen, dat een meter op ieder moment de waarde ervan aan
wijst. De stroom zal dan toenemen tot een maximum, afnemen
tot nul, toenemen tot een maximum in tegengestelde richting,
afnemen tot nul, weer toenemen in de eerste richting, enz.
Laten wij de diverse gevonden waarden opstellen in Tabel II.
Omdat er voor de stroom negatieve waarden zijn, zullen we van
uit de stroom-as in een negatief zoowel als in een positief deel
kunnen uitzetten; voor de tijd hebben wij geen negatieve waarden.
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De curve zal er uitzien als in figuur 18. Ze heeft hier de vorm
van een golf; daarom wordt het woord „golf” in de draadlooze
theorie veel gebruikt, zooals we later zullen zien.
Van iedere wisselstroom zal de curve er ongeveer uitzien als
die in figuur 18, ze kan natuurlijk eenigszins ervan afwijken,
de top kan b.v. scherper of vlakker zijn, maar steeds zal de
curve ervan een slangvormige lijn zijn.
Tabel II.
Tijd:

Stroom:

5

3

10
15

5

20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85

90

6
5
3
0
—3
—5
—6
—5
—3
0
3
5
6
5
3
0

Als ons zou worden gevraagd aan de hand van Tabel II te
bepalen, wanneer de stroomsterkte b.v. 4i ampère zal bedragen,
zou ons dit niet moeilijk vallen. Op onze grafiek kunnen we het
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echter weer dadelijk aflezen; we trekken dan weer een lijn vanuit
de stroomas bij het punt dat met 4£ ampère overeenkomt en
kijken, waar deze lijn de curve snijdt. Vanuit dit snijpunt
trekken wij een lijn loodrecht op de tijd-as en vinden dan:
na ruim 8 minuten. Als de variatie’s van de stroom regelmatig
terugkeeren, zijn er natuurlijk meer momenten waarop deze
waarde bereikt wordt. Bij de wisselstroom van een lichtnet
zijn deze variatie’s zeer snel, zóó snel, dat een meter de wisse
lingen niet zoo gauw kan volgen en de wijzer ervan ze dus niet
aantoont.
Laten wij nu nog eens nauwkeuriger een curve bekijken,
die een rechte lijn is. Wij nemen daarvoor een grafiek, die de
verhouding aantoont tusschen de last, die een hijschkraan
optilt en de kracht, die daarvoor noodig is. De verschillende
metingen hebben we genoteerd in Tabel III.
Tabel III.
Last:

Kracht:

Kilo’s.

Paardekrachten.

7
14
21

28
35

2
2,7
3,5

4,0
4,8

Op de horizontale as zetten we de last af, op de verticale de
noodige kracht. We krijgen een aantal punten, welke zuiver
in een rechte lijn liggen en deze lijn kunnen we met een lineaal
trekken. Dat twee punten juist aan weerszijden van de lijn komen
te liggen kunnen we wijten aan onnauwkeurigheid bij het meten.
Figuur 19 toont ons de verkregen grafiek. Is de grafiek klaar,

:
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dan negeeren wij onze Tabel en zoeken alle gewenschte waarden
in de grafische voorstelling op. Wij willen b.v. weten, hoeveel
kracht er noodig is, om 11 kg op te hijschen. Volgens de reeds
beschreven wijze vinden wij gemakkelijk, dat deze 2,4 P.K.
moet zijn. Op dezelfde wijze vinden wij, dat er voor 21 kg
3,4 P.K. noodig is, voor 31 kg 4,4 P.K. voor elke 10 kg toename
van de last is er dus 1 P.K. meer noodig. Bij gelijke toename
van de lading neemt dus ook de noodige kracht gelijkmatig toe;
het gevolg daarvan is, dat
de curve een lineaire is,
d.w.z. een rechte lijn. Als
er een lineaire verhouding
tusschen twee waarden be
£i
staat, zijn zij evenredig met
elkaar. Dit is het geval met
de verhouding tusschen
kracht en last in de figuur,
Last
de kracht is evenredig met
Fig. 19.
de last. Noemen wij de
eerste E en de laatste L,
dan is er een wiskundige weg om deze evenredigheid kort
uit te drukken, n.1. door een teeken, dat veel gelijkt op een 8
die op zijn kant ligt en waarvan een stukje is afgesneden. We
kunnen dus schrijven:
EoL
wat beteekent, dat E evenredig is met L.
Er is eenige ervaring voor noodig, om te bepalen of de gevon
den punten in een rechte lijn liggen, dan wel of zij een bijna
rechte curve vormen. Wanneer de curve de verhouding aangeeft
tusschen twee dingen, die evenredig met elkaar zijn, zal hij
een tamelijk goed vast te stellen vorm hebben; hangen die twee
dingen echter absoluut niet van elkaar af, dan kunnen wij van
den vorm der curve vooruit niets zeggen. In de grafiek van figuur
16 b.v. hangt de snelheid der trein af van den machinist en
niet in het minst van de tijd. Maar in het voorbeeld van de kraan
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hangt de noodige kracht van de last af en doet het er niets aan
af of de machinist vlijtig of lui is. Bij de lineaire (of bijna lineaire)
curve is er een belangrijke factor, n.1. de steilheid van de lijn.
We vinden deze steilheid door vanuit een willekeurig punt
van de curve een lijn te trekken, evenwijdig aan de horizontale
as en één, op passende afstand, vanuit een willekeurig punt
op de curve verticaal, evenwijdig aan de verticale as. We krijgen
nu een soort van rechthoekig driehoekje, als in figuur 19. Noemen
wij de twee zijden van het driehoekje p en q, dan wordt de
steilheid uitgedrukt door de verhouding:

Elk moet worden
q
gemeten in de termen op zijn as. In ons voorbeeld is b.v.
p = 0,8 P.K. en q = 8 kg. De steilheid is nu 0,1 of
Des te
hooger dit cijfer, des te steiler verloopt de lijn.
Tabel IV.
Lengte:

Slingertijd:

Centimeters.

Seconden.

4

10
16
25
30
36

50

0,4
0,63
0,8

1

U
1,2
1,4

Voor het vergelijken van de steilheid in twee verschillende
grafieken moeten we er zorg voor dragen, dat zij op dezelfde
schaal zijn geteekend; het is mogelijk, dat de eene grafiek veel
steiler curve schijnt te hebben dan de andere, doordat b.v.
de schaalverdeeling op de verticale as grooter is. De veiligste
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weg is, voor iedere curve de steilheid afzonderlijk te berekenen.
Laat ons tenslotte nog eens een niet-lineaire curve beschouwen
We zullen als voorbeeld nemen de verhouding tusschen de
lengte van een eenvoudige slinger (b.v. een kogeltje aan een
draad) en de tijd, die één heele slingering (heen en terug)
vraagt. Tabel IV is weer uit de gedane metingen opgemaakt.
Voor de grafiek
zetten we de tijd
af op de verticale
as, de lengte op
de horizontale.
Door de vastge
punten
stelde
trekken wij nu
een zoo vloeiend
mogelijke lijn en
gaan daarvoor uit
van het nulpunt,
want als er geen
lengte is, is er
ook geen slingertijd. Het resul
taat zal zijn als
Fig. 20.
in figuur 20.
Uit de curve blijkt, dat voor een lengte van 5 cm de slingertijd
0,45 sec. is, voor een slingerlengte van 10 cm is ze 0,63, ze
neemt dan dus toe met 0,18 sec. Bij een slingerlengte van 15
cm neemt de slingertijd toe met 0,14 sec. ze wordt dan n.1.
0,77 sec.
We zien dus, dat bij toename van de slingerlengte van telkens
5 cm de slingertijd achtereenvolgens toeneemt met 0,45, 0,18
en 0,14 sec.; deze zijn dus niet telkens gelijk: we zeggen,
dat de verhouding tusschen slingerlengte en slingertijd nietlineair is.
Gebruiken we nu b.v. een radiolamp voor het versterken van
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een wisselspanning, (die b.v. afkomstig is van de klanken van
een orkest) dan hebben we natuurlijk het liefst, dat de output
(de stroom die de luidspreker voedt) evenredig is met de ver
sterkte wisselspanning, dus lineair. Was dit niet het geval,
dan zouden sommige tonen meer worden versterkt dan andere,
dus duidelijker uitkomen, terwijl de andere bijna onhoorbaar
zouden kunnen worden.
Algebra.
Welk een afschrikwekkend woord! En toch is het een der
meest essentieele takken der wiskunde. Wij zullen er hier echter
slechts het zeer oppervlakkige van behandelen, juist zooveel
als we voor onze ,,studie” noodig hebben. Daarvoor is dit ook
al weer niet moeilijk en met een beetje oplettendheid wel te
volgen!
Wij vragen ons af: Wat is algebra?
Als wij iets uitrekenen, gebruiken wij daarbij cijfers om
bepaalde waarden en hoeveelheden aan te duiden. In de algebra
gebruikt men nu inplaats van die cijfers zekere letterteekens.
Dit is in zeer vele gevallen gemakkelijker, doordat de schrijf
wijze in uitvoeriger berekeningen korter en overzichtelijker
wordt.
Wij gaan nu verder met het geven van de hoofdbewerkingen
in de algebra.
Optellen en aftrekken.
De cijfers, waarmee wij gewoonlijk rekenen, hebben alle
een bepaalde beteekenis. In de algebra is dit niet het geval,
d.w.z. dat als wij b.v. de letter x aantreffen deze letter niet juist
een vaste hoeveelheid, (een cijfer b.v.) vertegenwoordigt.
Optelling van twee waarden geeft men aan door het +
teeken en aftrekking door het — teeken. Men schrijft b.v. de
som van x en y als x + y, dit is de heele optelling, al heel gemak
kelijk dus! Er is maar één manier om het anders te schrijven,
n.1. y + x, dit komt natuurlijk op hetzelfde neer.
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De som van x, y, z p en q is dus x + 3’ + z -f p + q, of in
eenige andere volgorde.
Op dezelfde wijze is y afgetrokken van x, x — y; hier kunnen
we de volgorde der letters echter niet andersom nemen, omdat
y — x beteekent: x, afgetrokken van y. Hebben we meer dan
één van bepaalde hoeveelheden, b.v. vier x’en dan kunnen we
dit schrijven als 4x. Hebben we nu meer gelijke termen, b.v.
4x, 6x en 3x, dan kunnen we deze bij elkaar optellen 4x + 6x -f
+ 3x = 13x. Bij aftrekking al weer precies zoo: 6x — 4x = 2x.
Hoeveel is nu 4x — 6x? Dat is — 2x, we trekken dan eenvoudig
de kleinste van de grootste af- en plaatsen voor de uitkomst
het minteeken.
De negatieve term is hier grooter dan de positieve, we krijgen
dus een negatieve uitkomst. Dus is b.v.:

4x + 6x — 3x = lOx — 3x = 7x.
3a — la + 2a — 4a = 5a — 11a = — 6a.
Als de eerste term in een sommetje positief is, wordt het
plusteeken veelal weggelaten, het minteeken wordt echter
altijd gebruikt. Termen als 3x, — 5x, enz. hèeten gelijke termen;
termen als 3x, 2y, — 8a, heeten ongelijke termen.
Vermenigvuldiging.
Voor het vermenigvuldigen van ongelijke termen schrijven
we ze doodgewoon naast elkaar; Aldus:
x X y = xy.
x X y X z = xyz.
2x X 3y = 6xy. (Eerst het coëfficiënt vermenigvuldigen).
Deeling.
Bij deeling van termen schrijft men ze op de gebruikelijke
wijze onder elkaar, gescheiden door een horizontaal streepje.
Bijvoorbeeld:
x : y (x gedeeld door y) = —.
y
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a

a :b=—
b '

xy : ab = —
ab
Als er coëfficiënten zijn, deelen we ze langs de gebruikelijke
weg:
6a 2a
3b
b'
Als de termen gelijk zijn, kunnen we de coëfficiënten op
elkaar deelen en de letters weglaten, b.v.:
6x
6x — 3x = — = 2.
3x
Machten.
Als een term met zichzelf wordt vermenigvuldigd, krijgen
we een macht van die term en het aantal malen, dat de ver
menigvuldiging met zichzelf plaats vindt, wordt uitgedrukt
door een klein cijfertje rechts boven de term. Bijvoorbeeld:
x X x = x2 (kwadraat).
x X x X x = x3 (x tot de derde),
x X x X x X x = x4 (x, tot de vierde).
x X x X x X x X x = x5 (x tot de vijfde) enz.
2a X 3a = 6a2.
4b X- 3b X 2b = 24b3.
3xy X 2xz = 6x2yz.
2abc X ab X ac = 2a3b2c.
Machtsteeken.
Het kleinste cijfertje rechts boven een term als boven heet het
machtsteeken, het wordt veel gebruikt voor het kort schrijven
van groote getallen. Men kan op deze wijze 1000 schrijven
als 103 (immers: 10 X 10 X 10) en 3000 als 3 X 103. Op'
dezelfde wijze is:
4.000.000 = 4 x 106.
10.000.000.000 = 1010.
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Vermenigvuldiging van machten.
Het vermenigvuldigen van termen als x2 en x3 kunnen wij
het best met een voorbeeld duidelijk maken:
x2 = x X x.
x3 = x X x X x.
Daarom is x2 X x3 = x X x X x X x X x, dat is dus x5.
Het blijkt dus, dat wij voor het vermenigvuldigen van (gelijke!)
termen de machtsteekens bij elkaar op moeten tellen. Hier
volgen nog eenige voorbeelden:
a2 X a6 = a8
2a2 X 3a7 = 6a9 (Weer eerst de coëfficiënten vermenig
vuldigen).
x3 X x2 X x9 = x14.
Op dezelfde wijze:
a2b X a3b = a5b2.

a3bc X 3a4b2c3 = 3a7b3c4.
Het spreekt vanzelf dat wij de machtsteekens alleen mogen
samentellen bij gelijknamige termen. Bijvoorbeeld:
a2 X b3 = a2b3 (niet (ab)5).
x3 X y2 X z = x*y2z
terwijl: x3 x x2 x x = x8.
Deeling van machten.
Laten wij nu eens nagaan, hoe wij bijvoorbeeld x3 deelen op x7.
x7
x7 : x3 = —
x3

xXxXxXxXxXxXxxx
X X X X X

We kunnen nu 3 x’en tegen elkaar ,,wegstrepen \ dus:
jtX^X£XxXxXxXx_
x4.

t X jc X £

x7
Dan is — = x4. We moeten hier dus de machtsteekens van
x3
elkaar aftrekken. Nog eenige voorbeelden zijn:

i
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a8
- = a6.
a2
a2x3
---- = ax“
ax
12s4t3a
4^0
tV
3st6b

■

Wortels*
Onder de wortel uit een getal verstaat men dat cijfer, dat met
zichzelf vermenigvuldigd, het getal tot uitkomst heeft. Zoo
is 2 de vierkantswortel uit 4, omdat 2 X 2 = 4, en 3 de vierkants
wortel uit 9, omdat 3x3 = 9.
Behalve vierkantswortels, kunnen wij vele andere wortels
hebben:
3 X 3 X 3 = 27, daarom is 3 de derdemachtswortel uit 27.
2x2x2x2 = 16, daarom is 2 de vierdemachtswortel uit
16.
Men schrijft de wortels als volgt:
De vierkantswortel uit 8 = V8De derdemachtswortel uit 8 = ^8.
De vierdemachtswortel uit 10 = 1^10.
Een wortel kan men ook schrijven als een term, met een breuk
als machtsteeken:
VS = 8^
1^8 = 8*. enz.
want 8^ x 8^ = 8, daarom is 8^ de vierkantswortel uit 8.
Andere voorbeelden zijn:
16^ = 4
12® = 1^Ï22
xï = l^x3 of: 0^x)3.

I
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Negatieve machtsteekens.
We kunnen ook nog negatieve machtsteekens hebben, b.v.
x~2. Laten wij eens kijken, wat dat nu weer beteekent.
Als wij x4 deelen op x2, dan krijgen wij:
x2
= X-2, of:
X4
X2

1

— = — We zien dus, dat:
x4
x2
1

X-2 =

X2*

1

1
Op dezelfde wijze is x-8 = —, a+3 = — enz. We hebben
x8
a-4
dus alleen de breuk om te keeren en het machtsteeken positief
of negatief te maken.

Op dezelfde wijze is:
x4
a2
a~2 x"4
1
a3
— = a3.
a~3
1
Het negatieve machtsteeken wordt veel gebruikt om zeer
kleine hoeveelheden uit te drukken, b.v. 0,000001. Als wij
1
dit cijfer omzetten in een gewone breuk, krijgen we 1.000.000'
Nu is 1.000.000 gelijk aan 10®.
Dus is 0,000001, ^ = 1 x 10“®.
Op dezelfde wijze is 0,000000038 = 38 X 10“9of 3,8 X 10'8.
We zullen vaak microampères volgens deze methode zien uit
gedrukt in ampères, bijvoorbeeld:
3
ampère = 3 X 10”6 ampère.
3 micro-ampère =
1.000.000

1
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Formules en vergelijkingen.
We zullen in de theorie meermalen het woord ,,formule"
tegenkomen. Een formule is een rangschikking van symbolen,
die een speciale beteekenis heeft, ze geeft ons een manier om
er zekere hoeveelheden mee uit te rekenen, b.v. de omtrek van
een cirkel, de inhoud van een bol, de output van een lamp,
de door een generator opgewekte spanning enz. Als de straal
van een cirkel R is en zijn oppervlak A, dan bestaat er tusschen
beide de volgende verhouding:
A = - R2.
Wat wil zeggen, dat het oppervlak van een cirkel gelijk is
aan zijn straal in het kwadraat, vermenigvuldigd met tt. De
laatste is een Grieksche letter, die uitgesproken wordt als
,,pi", en vertegenwoordigt een vaste hoeveelheid, n.1. 3y, of
nauwkeuriger 3,1416. De heele rangschikking als hierboven
heet een vergelijking. In die vergelijking is nu het gedeelte
rechts de formule voor A. Het is vanzelfsprekend, dat als wij
A willen uitrekenen de vaste getallen voor de formule bekend
moeten zijn, want als wij in ons voorbeeld een straal hebben van
6 centimeter zal de oppervlakte veel kleiner zijn dan bij een
straal van 60 centimeters.
Met vergelijkingen kunnen we zeer vele berekeningen maken,
we moeten echter één ding steeds in het oog houden, n.1. dat
als we aan de eene zijde van de vergelijking iets bijtellen, we
dat ook aan de andere zijde moeten doen, anders klopt de bere
kening niet meer. Bijvoorbeeld:
A = 7T R2 + 10 is niet juist, terwijl: A + 10 = w R2 + 10
volkomen juist is, hier is aan weerskanten bij geteld.
De wet van Ohm.
Laat ons nu nog eens de wet van Ohm onder de loupe nemen.

I=M

R
waarin I is de stroomsterkte in ampères, E de spanning in volts
en R de weerstand in ohms.
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V

enigvuldigen we aan beide kanten met R, dan krijgen we :

R = -I X R.

R
rechts
R
wegstrepen
en krijgen dan:
We kunnen nu
IR = E.
Dit wil zeggen, dat de spanning in ieder deel van een keten
gelijk is aan het product van weerstand en stroom.
Bekijken we nu eens een keten als in figuur 21. De totale
45 ohms

C

0

A/VVWWWVVVWV^i
B
5
ohms

A i 100 volts *
-i|h
Fig. 21.

weerstand van het keten, ongeacht de weerstand in de stroom
bron, is 50 ohm. De stroomsterkte I zal dus zijn: -~y ampères,
wat overeenkomt met 2 ampères. De spanning in AB zal dan
zijn RI is gelijk aan (5 X 2) volt = 10 volt, terwijl die in CD
zal zijn RI = 45 X 2 = 90 volt. In dat gedeelte van het keten
waarin de weerstand grooter is dan in AB treedt dus een hoogere
spanning op.
Als wij in de vergelijking: IR = E aan beide zijden gaan
deelen door I krijgen we:
IR _ E
1 ~~r
We kunnen in teller en noemer links weer I wegwerken en
houden dan over:

r-5

i’
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in welken vorm wij de formule reeds in Hoofdstuk I bespraken.
Summa summarum kunnen wij de wet van Ohm dus op drie
manieren schrijven:
(a)

i =fR'

(b)

RI = E

(c)

R-lI'

Weerstanden Parallelgeschakeld.
Wanneer drie weerstanden rlf r2 en r3 parallel worden
geschakeld, wordt hun totale weerstand uitgedrukt door de
vergelijking:
1
1
1
1
. „ ,
fr =---- 1------- 1---- , waarin R de totale weerstand voorstelt.
K rx
r2
r3
Om een formule voor R te krijgen moeten we de breuken
rechts optellen en ze dan omkeeren. Om ze op te tellen moeten
we voor elk een zelfde noemer hebben. Als we — vermenigrï

vuldigen met

r2r3

verandert de uitkomst daardoor niet, want

rV
(De kleine cijfertjes zijn
rxr2r3
V3
hier geen machtsteekens, ze dienen slechts om de verschillende
weerstanden uit elkaar te houden.) Vermenigvuldigen wij de
= 1. We krijgen dan:

tweede breuk met

rir3

dan krijgen we: TlT3- en bij de derde;
W3

bij vermenigvuldiging met —2 geeft ons
rlr2

We hebben
rlr2r3

opzettelijk deze drie breuken gekozen om mee te vermenig
vuldigen, om drie breuken met gelijke noemers te krijgen,
die we dan gemakkelijk kunnen optellen. Onze vergelijking
wordt nu:
HISKES, Radio voor i«d«re«a.

4
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1
r2r3
rlr2
4- riTa
R rxr2r3
r1r2r3
r^rg
We kunnen de drie breuken nu gemakkelijk optellen, de
noemer is steeds dezelfde, en vinden dan:
1
r2r3 + TiT3 + rxr2
R
rir2r3
We draaien dan teller en noemer om:

+

Tir2r3

R=

r2r3 + rir3 + rxr2
Hebben we b.v. twee weerstanden resp. van 6 ohm en van
2 ohm, dan is hun totale weerstand bij parallelschakeling:
6 _ _8_
1*21X6 _ 2_
“
12
+
12
~ 12*
6
X
2
T
2
X
6
R 6 2
12
Dus is R — = li ohm, wat wij ook reeds zagen in Hoofdstuk I.
8
Laat ons nu eens een voorbeeld nemen met vier weerstan
den, van resp. 80, 500, 25 en 1000 ohm.
160
50
8
1
1

I-ï+i-

1

^ lO

MM

R

M—»M—•

80

500

|

_

25

1000

4
+ 4000

Dus is R =

+

““““

+

-+

4000 ' 4000 ' 4000
222
4000*

ohm = ongeveer 18 ohm.
222
Het getal 4000 in iedere breuk werd gevonden, door het
kleinste getal op te zoeken, waardoor 80, 500, 25 en 1000 allen
deelbaar zijn, het is dat getal, dat wij uit de Rekenboekjes kennen
als het ,,kleinst gemeene veelvoud”. Hebben wij weerstanden
van gelijke waarde parallel geschakeld, dan is de berekening al
heel gemakkelijk, we deelen dan de waarde van één ervan door
hun aantal. Twee weerstanden van 10 ohm b.v. geven dan een
totale weerstand van 5 ohm en 5 weerstanden van elk 1000 ohm
hebben tot resultaat 200 ohm.
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De Potentiometer.
De potentiometer is een afgetakte weerstand, die b.v. veel
gebruikt wordt in plaatstroomapparaten, om een spanning te
krijgen, die kleiner is dan de volle op de potentiometer staande
spanning. Het schema ervan vinden we in figuur 22. Als wij een
groote weerstand over het lichtnet schakelen (R) en daarop een
aftakking maken bij C, kunnen wij op deze wijze een deel van

w
w

I

-X—B.

Fig. 22.

de lichtnetstroom verkrijgen. De spanning daarvan is dan gelijk
aan de totaal op de weerstand aangesloten spanning, vermenig
vuldigd metr^r, waarin w de weerstand van BG is en W de weerstand van de heele weerstand, AB dus. Op deze wijze wordt
de potentiometer veel gebruikt in plaatstroomapparaten om voor
de detectorlamp b.v. een lagere spanning af te takken, ze wordt
dan ook wel „spanningsdeeler” genoemd. Er is ook nog een
ander soort van potentiometer, deze bestaat uit een gewone
variabele weerstand, waaraan drie aansluitklemmen zijn aange
bracht n.1. aan ieder einde van de weerstandsdraad één en één
aan de ,,wijzer”. Beide uiteinden der wikkeling worden dan op
de stroombron aangesloten, door de knop, en dus de wijzer
te draaien kunnen we dan op de gewenschte spanning instellen.
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Andere Grafieken.
Het grafiekensysteem met twee loodrecht op elkaar staande
assen hebben wij reeds beschreven, het staat bekend als het
Cartesiaansche systeem en is genoemd naar de geleerde Descartes. Er is nog een ander systeem, waarin de twee assen worden
vervangen door een bepaalde hoek en een bepaalde lengte.

De hoek wordt gemeten in radialen, of in graden van de omge
schreven cirkel, de verhouding tusschen beide is:
2 tt radialen = 360°.
7t

Hieruit zien we, dat 90° (een rechte hoek) - radialen, 60° =
n
- radialen enz. waarbij ir een waarde heeft van 3,1416. Om een
dergelijke grafiek te maken, teekenen we een bepaalde hoek en
zoeken op, welke lengte ermee overeenkomt.

f
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Op de opstaande beenen der hoeken worden nu de resp.
lengten afgezet, door de gevonden punten wordt dan een
vloeiende lijn getrokken. Een voorbeeld is gegeven in figuur 23
waarin de gegevens uit tabel 5 zijn verwerkt. Deze grafieken
methode zal de amateur weinig ontmoeten, ze is bovendien
tamelijk ingewikkeld. Ter wille van de volledigheid wilden we
ze hier echter even aanhalen; op deze wijze wordt o.a. de vorm
van een condensatorplaat bepaald.
Begrijpt de lezer het stelsel echter niet, dan hindert dit niets!
Tabel 5.
Hoek

Lengte

Graden

Radialen

0

0

0

71

30
60

90
120

6

n
3
71

2
271

3

w = 3,1416
2n = 6,2832
37z = 9,4248
47t = 12,5664

HOOFDSTUK IV.
TRANSFORMATOREN EN CONDENSATOREN.

Transformatoren.
RANSFORMATOREN zijn apparaten, die dienen om
een bepaalde spanning om te zetten (te transformeeren)
m een hoogere of een lagere. In de radio worden ze o.a.
ZTT V°°r Verstetkins van
zwskke wisselstroompjes met
u p van de lampen en om van het lichtnet een geschikte

iS
Fig. 24.

Fig. 25.

spanmng te verkrijgen voor gelijkrichting in het plaatstroomapparaat. De werking ervan is gebaseerd op het reeds besproken
inductieverschijnsel.
De transformator bestaat in zijn eenvoudigste vorm uit twee
spoelen van geïsoleerd draad, over elkaar gewonden op een
daarvoor geschikt lichaam, b.v. een kartonnen cylinder. De
twee spoelen hebben weer geen electrisch contact met elkaar.
De schematische voorstellingen voor een transformator zijn ge
geven in de figuren 24 en 25. Figuur 24 stelt een transformator
voor, zooals wij die omschreven; figuur 25 een exemplaar, dat
voorzien is van een kern. Deze kern bestaat uit ijzer of uit een
ijzerlegeering. Het uiterlijk van de transformator met ijzerkern

itna

'11

I
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is vaak als in figuur 26. Gewoonlijk heeft ze vier aansluitklemmen,
(de transformatoren voor plaatstroomaparaten kunnen er meer
hebben) en is het geheel ingesloten in een metalen omhulsel
of ingegoten in isolatiemateriaal. Aan het metalen omhulsel
wordt soms een klem aangetroffen, die geaard kan worden.
De vier aansluitklemmen zijn gemerkt: I.P., O.P., I.S. en O.S.
dit zijn afkortingen van
Engelsche aanduidingen,
resp. ,,Input Primary”,
„Output Primary”, „In
put Secondary” en „Out
put Secondary”; ze zijn
ook wel gemerkt H.T.,
A., G. en G.B. dit beteekent resp. „hightension” (anodespanning),
„anode” (anode of plaat
van de lamp), „grid”
(rooster van de lamp) en
,,grid bias’ * (negatieve
roosterspanning) en slaat
op de diverse onderdeelen, waarmede de klemmen worden verbonden. De met I.P.
en O.P. gemerkte aansluitingen zijn de uiteinden van de
eerste of primaire wikkeling, de met I.S. en O.S. gemerkte
die der tweede of secondaire wikkeling.
Transformatoren worden er in haast iedere afmeting ver
vaardigd, varieerende tusschen eenige centimeters en eenige
voeten hoog, naar gelang van hun bestemming; de grootere
soorten zijn soms geheel in olie gedompeld. Voor ons doel hebben
wij echter gelukkig maar kleine exemplaren noodig. De trans
formator zonder ijzerkern heet een hoog-frequent transformator,
die met ijzerkern een laag-frequent transformator; waarom ze
zoo heeten zal later blijken. Een afbeelding van een laagfrequent
transformator is gegeven in figuur 27.

1
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Een aanwijzing voor de wijze van omzetting der spanning
vinden we in de verhouding van de transformator. Sluiten wij
.v. 100 volt aan op de primaire wikkeling van een transformator,
waarvan de verhouding 1 : 3 is, dan zal de secondaire wikkeling
ons 300 volt geven. Sloten we de 100 volt aan op de secondaire
wikkeling, dan zouden we naar beneden transformeeren en
zou het resultaat zijn, dat de primaire wikkeling ongeveer
33 volt afgaf. De verhouding wordt afgeleid van het aantal
wikkelingen op elk der spoelen. Dus zouden 5000 wikkelingen
op de secondaire spoel en 1000 windingen op de primaire spoel
van een transformator een houding geven van 5:1. Toch is
het niet raadzaam 100 volt op de primaire van een gewone
laagfrequent transformator aan te sluiten, tenzij ze er absoluut
geschikt voor is, we moeten nog rekening houden met een andere
factor, n.L de hoeveelheid stroom, die de draad kan verwerken.
De electrische stroom verwarmt de geleider waardoor ze gaat
altijd eenigszins, bij de zeer fijne draad, waarvan de trans
formator is gewikkeld, kan dit „verwarmen” zelfs een tot gloei
hitte brengen zijn, de draad kan hierdoor gemakkelijk smelten.
Men zegt dan, dat de transformator is „doorgeslagen”.
Het klinkt wellicht wonderlijk, dat wij uit 100 volt 300 volt
weer krijgen, want we weten allen dat we niet iets uit niets
kunnen krijgen. Ter opheldering diene echter, dat de toename
der spanning altijd samengaat met een afnemen der stroomsterkte, zoodat wij bij een stroomsterkte van 1 ampere in een
3 . 1 transformator (in de primaire), in de secondaire een stroom
sterkte van J ampère zullen krijgen.
Een transformator voor het plaatstroomapparaat heeft meestal
nog meer wikkelingen dan slechts twee. Veelal treft men hierin
ook een klein, van dik draad gewikkeld spoeltje aan, hiervan
kan men dan de voor de gelijkrichtlamp benoodigde gloeispanrung afnemen. In gloeistroomtransformatoren is de secon
daire wikkeling dikwijls voorzien van een midden-aftakking.
Zulk een midden-aftakking moet electrisch precies in het mid
den van de spoel zijn aangebracht, dus niet „ongeveer in het

___

___
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midden”; voor een spoel van 1000 wikkelingen b.v. moet zij
zijn verbonden aan het einde van de 500ste wikkeling. Om
misverstand omtrent het bovenstaande te voorkomen, zij nog
medegedeeld, dat onder de „wikkeling” van de transformator
ook wel de geheele draadspoel wordt verstaan.
Een schema van een plaatstroom-transformator met twee
secondaire wikkelingen is afgebeeld in figuur 28. Verder kunnen
er ook nog weer aparte wikkelingen zijn voor het verkrijgen van
de negatieve roosterSecondair
Primair
spanning, de verschil
lende wikkelingen zijn
meestal over elkaar
3001
heen aangebracht.
240 V.
Ook treft men zoog.
plaatstroom-combinatie’s aan, hier zijnde
meest essentieele dee««
len van het plaatstroom-apparaat sa
\ ’
mengebouwd tot een
Fig. 28.
compact geheel, waar
De figuur geeft aan, dat de transformator zoo
danig is gewikkeld, dat bij aansluiting van 240
op een lampvoet voor
volt aan de primaire wikkeling, de ééne secun
de gelijkrichtlamp
daire wikkeling 300 volt geeft-en de andere 4 volt.
reeds is aangebracht.
Electrische energie wordt gemeten in Watts, dit is het product
van ampères en volts. Een keten waarin bij een spanning van
100 volt de stroomsterkte 2 ampère bedraagt, zal dus 100 X 2 =
200 watts energie opnemen. Een ideale transformator nu zou
secondair evenveel watts energie afgeven als ze primair neemt;
zulk een ideale transformator heeft men echter tot nu toe nog
niet kunnen maken, omdat er altijd energie-verliezen zijn. In
laagfrequent-versterk-transformatoren zijn deze verliezen niet
zoo belangrijk, in de plaatstroomtransformatoren bedragen zij
echter dikwijls 20 % of meer. Dat wil dus zeggen, dat de energie
van de secondaire wikkeling niet meer dan 80 % bedraagt

1
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van die, welke de primaire wikkeling opneemt uit het lichtnet.
Het is niet zoo heel gemakkelijk, zelf een transformator te maken,
omdat wij verschillende dingen moeten berekenen, als b.v.
de draaddikte, de afmetingen van de kern, het aantal windin
gen, enz.
De verliezen in een transformator zijn te wijten aan hysteresis-verliezen, magnetische verliezen, lekkage, dwarrelstroomen,
en het verwarmen van de draad.
De eersten ontstaan doordat de ijzermoleculen de wisselingen
van de stroom niet zoo vlug kunnen volgen, of hiervoor moet
een zekere kracht, de coërcitiefkracht worden overwonnen.
Daarom gebruikt men in hoog-frequent transformatoren, waarin
de stroom duizenden malen per seconde van richting verandert,
dan ook geen ijzerkernen. De magnetische verliezen poogt men
te voorkomen door van de kern een gesloten magnetisch keten
te maken. In de oudere transformatoren bestond de kern uit
stukjes ijzerdraad of ijzeren strippen, waarvan de vrije einden
naar elkaar toegebogen waren, de kernen worden tegenwoordig
in een andere en betere vorm gemaakt. De dwarrelstroomen
ontstaan in de kern (die electrisch geleidend is), men poogt deze
kleiner te maken door de kern te vervaardigen van strookjes
ijzer, zoog. lamellen, die onderling van elkaar geïsoleerd zijn.
Een belangrijke factor is de permeabiliteit van de kern,
hieronder verstaat men het vermogen onder de invloed der
electrische stroom magnetisch te worden. Voor het verkrijgen
van een hooge permeabiliteit wordt de kern van speciale ijzerlegeeringen gemaakt. De belangrijkste daarvan zijn siliconstaal en nikkel-ijzer. De eerste is een mengsel van staal en Silicon
(4 % Silicon), de laatste een mengsel van ijzer en nikkel, waarin
het kwantum nikkel tot 50 % mag bedragen.
Condensatoren»
De eenvoudigste condensator bestaat uit twee metalen
plaatjes, van elkaar en van de aarde geïsoleerd. De isoleerende
stof kan verschillend zijn, ze bestaat gewoonlijk uit lucht,
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paraffine-papier, glas of mica. De fig. 29 en 30 geven de schema’s
van resp. een vaste en een draaibare condensator.
Een condensator heeft de eigenschap, electriciteit als het ware
op te kunnen hoopen. Als wij twee ketens via een condensator

Verbindlngs-

Verbindings-

Verbinding*-

Verbinding*-

draad

draad

draad

draad

Fig. 29.

Fig. 30.

hebben verbonden als in figuur 31 wordt dit zonder meer duide
lijk. Sluiten wij daarin n.1. het keten a door de schakelaar daarin,
dan zal er niets gebeuren. Verbreken wij daarna keten a weer
om de schakelaar in b te sluiten, dan zien wij, dat de meter

(b)

(A)

Fig. 31.

even een uitslag aangeeft. Daar de verbinding tusschen meter
en batterij er niet was, kan het dus niet anders, of de stroom,
die dit bewerkstelligde, kwam van de condensator. Dit nu is
ook het geval: door onze eerste manupulatie, het sluiten van
keten a, nam de condensator een zekere hoeveelheid stroom van
de batterij op; deze werd bij sluiting van het keten b (toen dus
keten a reeds weer was verbroken) verbruikt om de wijzer van
het meetinstrument in beweging te brengen. We zien dus, dat
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de condensator bij machte is, een hoeveelheid stroom een poosje
op te bergen. Hoe groot is nu die hoeveelheid? Dit hangt af
van de capaciteit van de condensator.
De capaciteit wordt uitgedrukt en gemeten in Farads, milliFarads, of voor ons meestal, in micro-Farads. De naam Farad
schrijft men kort als: F, micro-Farad als: ^ F. De afstemcondensatoren in ons toestel hebben meestal een capaciteit van
0,0005 fi F, de condensatoren in het plaatstroomapparaat echter
dikwijls van 2 tot 4 p F.
In de praktijk gebruiken we de condensator voor
twee doeleinden, 1. om af te stemmen op het door
ons gewenschte station, 2. als middel om een
gelijkstroom te blokkeeren, waar een wisselstroom
. moet worden doorgelaten.
Hebben wij een condensator van twee platen,
gescheiden door een isolatiestof, waarvan de
diëlectrische constante (waarover wij hier niet
zullen uitweiden) k is, dan wordt de capaciteit
berekend uit de formule:
kA
Fig. 32.
C ~ 4*D
waarin A het oppervlak van een plaat is en D de onderlinge
afstand der platen. Wij zien hieruit al gemakkelijk, dat de capa
citeit op vier manieren kan worden vergroot: le door A, dus
de effectieve oppervlakte van iedere plaat grooter te maken,
2e door D, de onderlinge afstand der platen kleiner te maken,
3e door tegelijkertijd A grooter en D kleiner te maken, 4e door
de isolatiestof tusschen de platen te vervangen door eene,
waarvan k grooter is. Zoo is b.v. k grooter voor mica en glas,
dan voor paraffine en voor deze weer grooter dan voor lucht.
De gebruikelijke weg om een condensator grooter capaciteit
te geven is het oppervlak der platen of (wat op hetzelfde neer
komt) hun aantal grooter te maken.
De twee soorten condensatoren, die in de radio worden
gebruikt zijn dus de vaste condensator, die in iedere capaciteit
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f tot enkele micro-Farads verkrijgbaar is, en de variable conden
sator of ,,draaicondensator’’, waarvan de capaciteit bijna nimmer
hooger is dan 0,0005 micro-Farad.
De vaste condensator bestaat bijna steeds öf uit afwisselend
stukjes bladtin en paraffinepapier of mica, öf uit twee lange,
door paraffinepapier van elkaar geïsoleerde en daarna opgerolde
strooken. De laatste methode wordt vooral toegepast voor de
grootere blokcondensatoren. Aan ieder stel bladtinplaatjes of
strooken is een draadje
Aansluit-soldeerllpjes
of een koperen stripje
bevestigd, dat verbon
den is met twee klemschroefjes of soldeerlipjes op de conden
sator. Als er op een
condensator een hooge
spanning is aangeslo
ten, kan het voor
Gaten voor schroefbevestiging
komen, dat de stroom
Fig. 33.
een vonk veroorzaakt,
die zich in de conden
sator dwars door de isolatie van het eene platenstel naar het
andere begeeft. De condensator is dan „doorgeslagen”, om
zooiets te voorkomen dienen wij te letten op de „doorslagspanning”, die op de grootere condensatoren steeds is aange
geven. Dit is de spanning, waarop de condensator aan de
fabriek is beproefd; om „safe” te zijn onderwerpe men de
condensator nooit aan een hoogere dan de helft dezer spanning.
Er is nog een nieuwere, speciale vaste condensator met een
hooge doorslagspanning en zeer hooge capaciteit: de electrolytische condensator. Deze bestaat uit een metalen spiraal,
waarop een zeer dun, niet-geleidend huidje is aangebracht, dit
is de isoleerende stof, de andere „plaat” wordt gevormd door
een koperen cylinder, terwijl het geheel met een meer of minder
vloeibare stof, het electrolyt is aangevuld. Dit type condensator

62

TRANSFORMATOREN EN CONDENSATOREN

werd tot nu toe slechts op beperkte schaal n.1. voornamelijk
bij de electro-dynamische luidspreker (in de bekrachtiging
daarvan) gebruikt, bedriegen de voorteekenen zich niet, dan
zal dit gebruik waarschijnlijk binnenkort op grooter schaal
plaats vinden.
Bij de electrolytische condensator geve men steeds goed acht
op de aansluitingen aan positieve en negatieve klem, worden deze
verwisseld, dan werkt de condensator geheel als een kleine
weerstand. Bij het gewone type condensator komt dit er niet
op aan.
De variabele of draaicondensator is zoo gemaakt, dat we de
capaciteit ervan kunnen wijzigen. Ze bestaat uit twee platen
stellen, de vaste en de draaibare platen, de laatste kan men door
middel van een knop meer of minder ver tusschen de vaste
draaien, hierdoor wordt de capaciteit dus grooter of kleiner.
De isoleerende tusschenstof bestaat hier uit lucht of uit dunne
plaatjes bakeliet of mica. Als afstemcondensator is die met
lucht-isolatie nog steeds te prefereeien. De as van de draaibare
platen steekt door de frontplaat, door middel van een schroefje
is de knop er op bevestigd. De draaicondensator zelve zoowel
als de knop kunnen voorzien zijn van een fijnregeling, waardoor
de condensator nauwkeuriger regelbaar is. Zulk een condensator
is afgebeeld in figuur 34. Bij een ander type variabele condensator
wordt de draaibare plaat dichter bij of verder van de vaste
geschroefd, dit type wordt nimmer gebruikt als afstemconden
sator, wel in zeefkringen en als antenne-seriecondensatortje.
Dan hebben wij nog de differentiaal-condensator. Deze heeft
twee stellen vaste platen tegenover één stel draaibare, de laatsten
kunnen afwisselend tusschen beide stellen vaste draaien, zoodat
de capaciteit in de eene helft toeneemt als ze in de andere helft
afneemt. Deze condensator wordt veel gebruikt als terugkoppelcondensator en kan een zeer soepele regeling der terugkoppeling
geven.
De vorm van de platen der draaicondensator is ook belangrijk.
In de oudere typen is deze half-cirkelvormig, deze vorm heeft

i

Fig. 34. Een variabele condensator.
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echter plaats moeten maken voor anderen, n.1. de frequentierechtlijnige,de golflengte-rechtlijnige en de logarithmische vorm.
De eerste wordt afgekort als S.L.F. naar de Engelsche betiteling:
„straight line wavelength”.
Deze aanduidingen vragen een nadere verklaring. Als wij bij
een condensator met cirkelvormige platen de schaal 40° ver
draaien, dan zal daardoor twee maal zooveel oppervlak der
draaibare platen tegenover de vaste platen komen, dan bij een
stand van 20 °. De verhouding tusschen de stand der schaal in
graden en de capaciteit is hier dus een rechtlijnige. Dit wil
echter niet zeggen, dat daarom ook de verhouding tusschen
condensatorstand en de ontvangen golflengte een rechtlijnige
curve zal opleveren; waarom zullen wij later zien. Tengevolge
daarvan kan het voorkomen, dat wij op een bepaalde plaats in
het graadbereik op de knop een heele rist stations vlak op elkaar
hebben, die dan zeer moeilijk onderling vrij zijn te ontvangen.
De verhouding tusschen de golflengte en de condensatorstand
in graden is gra
fisch weergege
ven in figuur 35; -I®0
/
we zien onmid- o»^
dellijk, dat een verschil van één £170
graad een golf- g»
lengteverschil
c 60
van verscheidene -o
meters kan be- (jJ°
dragen. Van 120
500
200
300
400
100
0
tot 180 graden
Golflengte (in Meters)
b. v. moet een
Fig. 35.
golflengtegebied
van ongeveer 175 meters worden bestreken, over 60 graden
van de schaal dus. Daarom is het verkieselijker, dat de curve
een rechtlijnige is, als de stippellijn aangeeft. Hier is dus de
verhouding tusschen de ontvangen golflengte en de conden-
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satorstand in graden een rechte en is de curve lineair. Dit is
dus de golflengte rechtlijnige (S.L.F.) condensator, de vorm
van de platen daarvan is
afgebeeld in figuur 36.
Bij de frequentie recht
S.LE
lijnige (S.L.F.) conden
Fig. 36.
sator is de platenvorm
iets langgerekter (fig. 36,
rechts), hier is de verhouding tusschen de condensatorstand
en de ontvangen frequentie een rechtlijnige. De platenvorm
van de logarithmische condensator lijkt veel op die der S.L.W.
deze vorm wordt veel gebruikt, waar meerdere condensatoren
op één as zijn gemonteerd.

i

HOOFDSTUK V.
WISSELSTROOMEN EN RADIOGOLVEN.

w

Wisselstroomen.

IJ hebben een wisselstroom reeds omschreven als
een stroom, die regelmatig tot een zeker maximum
oploopt, dan afneemt tot nul, in tegenovergestelde
richting weer een maximum bereikt, weer afneemt tot nul, enz.
De heele geschiedenis als hierboven noemen wij één periode,
dit is dus een volledige heen- en terugreis van de stroom in
een keten. Daar de wisselingen regelmatig zijn, herhalen deze
perioden zich steeds, de één na de
P
ander, zoodat wij een bepaald aantal
perioden per seconde kunnen vinden.
Dit aantal perioden per seconde is de
1
frequentie van de wisselstroom. Voor A
de wisselstroom van een lichtnet is
Fig. 37.
deze frequentie meestal ongeveer 50,
voor radio-golven b.v. kan zij eenige millioenen bedragen.
We zien dus wel, dat de frequentie’s van verschillende wissel
stroomen zeer ver uit elkaar kunnen loopen.
Wij zagen al eerder, dat als wij het verloop van een wissel
stroom grafisch gaan uitbeelden, we een slangvormige lijn
krijgen, deze lijn heet een sinuslijn of een sinusoïde. Dit woord
komt van de naam sinus, een in de driehoeksmeting gebruikte
waarde. Zoo noemt men in de rechthoekige driehoek (fig. 37) de
zijde pq gedeeld door de zijde Ap de sinus van hoek A. Alle
waarden van deze sinus zijn door eenige geduldige lieden uitge
rekend en in tabellen verzameld tot een hoek van 90°, een
HISKES, Radio voor iedereen.
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rechte hoek dus; voor de grootere hoeken zijn ze uit de kleinere
gemakkelijk te vinden. Als nu de sinussen van hoeken van
0 tot 360 graden grafisch worden uitgezet, krijgen we de sinus
lijn van figuur 38, dezelfde lijn stelt het verloop van een wissel
stroom voor.
Door het eigenaardig verloop van een wisselstroom is het
moeilijk er een zekere waarde aan toe te kennen, de waarde is
eigenlijk gedurende elke periode geen oogenblik dezelfde.
10

'
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270*
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Fig. 38.

Bekijken wij de figuur eens goed, dan vinden wij, dat de ge
middelde waarde eigenlijk nul bedraagt, immers, tegenover
elke positieve halve periode staat een even groote negatieve.
Men heeft echter onderzocht, welke wisselstroom er noodig was,
om een even groote verwarming te veroorzaken als een gelijk
stroom van bepaalde sterkte. Was de stroomsterkte van de
gelijkstroom 5 ampère, dan noemde men de effectieve of middel
bare waarde van die wisselstroom, die een even groote hoeveel
heid warmte opwekte: 5 ampère.
Ook kunnen wij een zekere, maximale- of topwaarde onder
kennen, dit is de waarde, die de wisselstroom in zijn maximum
(in de curve in een „top** dus) heeft. Nu is:
I eff = \ V2 . Imax.
wat wil zeggen, dat de effectieve waarde ongeveer 0,7 maal de
topwaarde is. Bij spanningen kunnen we deze formule eveneens
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gebruiken, we nemen dan natuurlijk in plaats van de letter I
de letter E.
Een belangrijk verschil tusschen wisselstroom en gelijk
stroom hebben wij reeds opgemerkt. Sluiten we op een conden
sator n.1. een gelijkstroom aan (fig. 39), dan wordt deze door de

Fig.

Fig. 40.

condensator niet doorgelaten; een wisselstroom schijnt evenwel
wel te worden doorgelaten. De stroom loopt dan n.1. op tot een
bepaald maximum, gedurende deze tijd wordt de condensator
geladen, tijdens het weer afnemen der stroom geeft de conden
sator de opgenomen lading weer af, om daarna door de weer
oploopende stroom geladen te worden, enz. De meter zal dan
dus een blijvende uitslag vertoonen.
Capacitieve reactantie.
Uit het bovenstaande kunnen wij afleiden, dat de grootte der
lading, die de condensator telkens opneemt, afhangt van de
capaciteit van de condensator. De hoeveelheid electriciteit, die
de condensator per seconde verwerkt hangt echter ook af van
een andere factor, n.1. van de frequentie der wisselstroom. Hier
door kan men spreken van een bepaalde wisselstroomweerstand
of capacitieve reacantie van een condensator. Uit de aard der
zaak is deze wisselstroomweerstand grooter, naarmate de
frequentie der wisselstroom lager is, en kleiner, naarmate de
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capaciteit grooter is. De wisselstroomweerstand wordt uitge
drukt door de formule:
1
R ==
2n f . C
waarin n = 3,1416, f = de frequentie en C de capaciteit (in
Farads). Laten wij aan de hand van deze formule nu eens de
wisselstroomweerstand bepalen van een condensator van 4 rjF
voor het lichtnet van 50 perioden.
De formule is:
1
R=
2n f. C
ingevuld wordt dit:
1
R=
2.3,14.50.0,000004
dus is:
1
= 796 ohm ruim.
R=
0,001256
Inductieve reactantie.
Sluiten wij een wisselstroom aan op een spoel, dan zal deze
wisselstroom tengevolge van de zelfinductie daarvan telkens
tegenspanningen in deze spoel doen optreden.
Door deze tegenspanningen ondervindt de wisselstroom als
het ware een weerstand, waar de gelijkstroom geen of bijna geen
weerstand vindt. Deze wisselstroomweerstand is nu grooter,
naarmate de veldveranderingen sneller zijn, wanneer dus de
frequentie der wisselstroom hooger is; of naarmate de zelf
inductie van de spoel grooter is. De wisselstroomweerstand
in een spoel heet de inductieve reactantie, ze wordt uitgedrukt
in de formule:
R = 2n fL ohm.
waarin weer is 3,1416, f de frequentie en L de zelfinductie in
Henry’s. Wij gaan maar dadelijk aan de hand van deze formule
weer een sommetje maken. Stel, dat wij een smoorspoel hebben
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met een zelfinductie van 20 Henry en nu graag willen weten,
hoe groot de weerstand daarvan is voor een frequentie van
50 perioden.
R = 2 .3,14.50.20
dus:
R = 628000 ohm.
Voor 100 perioden is de weerstand twee maal zoo groot, voor
1000 perioden twintig maal zoo groot, enz. Van deze eigenschap
maken wij gebruik in de zoog. „smoorspoelen”. Een bepaalde
spoel kan voor een wisselstroom een zeer hooge weerstand
hebben, terwijl de weerstand voor een gelijkstroom betrekkelijk
klein is. De naam smoorspoel zegt reeds genoeg, deze spoel
wordt gebruikt waar een wisselstroom moet worden geblok
keerd, terwijl gelijkstroom wordt doorgelaten. We kennen twee
soorten van smoorspoelen: de hoog-frequent smoorspoel, die
geen kern heeft en dient om hoogere frequentie’s te ,,smoren’*
en de laag-frequent smoorspoel, die is voorzien van een kern.
Tabel VI.
Ind. react.
react. voor
een spoel Voor 50 Henry Cap.
Frequentie: voor van
een condensator Voor 2 fx F.
van 0,0001 u F.
200 micro H.
50

0,06 ohm

15.000 ohm

33.300.000 ohm

10.000

12

3.000.000 ohm

167.000 ohm

1.000.000

1200

300.000.000 ohm

1670 ohm

1670 ohm
8.33

„

0,0833

„

In Tabel 6 vinden we ter vergelijking voor verschillende
frequentie’s de capacitieve zoowel als de inductieve reactantie.
We zien, dat een condensator van 2 F voor een frequentie van
50 perioden een weerstand heeft van 1670 ohm, terwijl een spoel
van 100 Henry diezelfde frequentie een weerstand biedt van
30.000 ohm. Wij kunnen dus een zoodanige spoel gebruiken
om de wisselstroom tegen te houden, deze wisselstroom gaat

i
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gemakkelijker door de condensator van 2 rjF. Op deze wijze
geschiedt het zoogenaamde ,,filteren”, waarmee we nog wel
nader kennis zullen maken.
Faseverschuiving*
Wij weten al, dat wij bij een electrische stroom twee eenheden
kunnen onderscheiden, n.1. de spanning en de stroomsterkte.
Bekijken wij nu figuur 38, dan kunnen wij ons afvragen, of deze
beide waarden zich gedragen als de curve aangeeft, met andere
woorden: of zij beide tegelijkertijd maximaal, nul, enz. zijn.
In normale gevallen, bij aansluiting van een wisselstroom op
een weerstand b.v. is dit het geval, men zegt dan, dat spanning
en stroom in fase zijn. Bij aansluiting van een wisselstroom op
een condensator echter niet. Als wij van de curve in figuur 38
de diverse steilheden gaan bepalen, zullen wij vinden, dat
deze het grootst is daar, waar de curve telkens de nullijn snijdt;
de stroomverandering is daar dus het grootst.
In de schakeling van figuur 39 wekt de condensator telkens
een tegenspanning op, het is begrijpelijk, dat deze tegenspanning
het grootst is als de stroom het kleinst is; dus in de curve telkens
als de sinuslijn door de nullijn gaat. Gingen wij dus ook hiervoor
in figuur 38 een curve teekenen, dan zou deze telkens door de
nullijn gaan bij 90°, 270°, 450°, enz.
Hier zijn dus spanning en stroom niet tegelijkertijd minimaal
en maximaal, men zegt, dat er tusschen spanning en stroom een
faseverschuiving optreedt van een kwart-periode, of dat de
spanning 90° bij de stroom na-ijlt.
Beschouwen wij nu eens het geval van een wisselstroom, die
is aangesloten op een spoel. We weten al, dat door het veranderen
der stroom een tegenspanning ontstaat, des te grooter de stroom
verandering is, des te grooter is de tegenspanning. We kunnen
dus ook hier weer aan het meer of minder steile verloop van
de curve in figuur 38 de grootte van de tegenspanning nagaan.
Als de curve bijna horizontaal verloopt, zooals in de toppen
even het geval is, is deze tegenspanning natuurlijk klein, terwijl

WISSELSTROOM EN RADIOGOLVEN

71

bij de grootste steilheid der curve ook de tegenspanning het
grootst is; dit is dus weer waar de curve telkens door de nullijn
gaat. Ook hier zal dus een faseverschuiving van een kwartperiode zijn op te merken, we zeggen, dat hier de stroom 90°
bij de spanning na-ijlt.
Capaciteit en zelfinductie in serie*
Nu gaan wij het geval eens combineeren, eerst een spoel en
een condensator in serie geschakeld en aangesloten op een
wisselstroom (fig. 41), daarna parallel geschakeld (figuur 42).
In het eerste geval heb
ben wij twee weerstanden
in serie geschakeld, immers
een condensator zoowel als
een spoel bieden een wissel
stroom een zekere weer
stand. Om nu de totale
weerstand in het keten te
vinden mogen wij evenwel
niet de twee weerstanden
bij elkaar optellen als bij
Fig. 41.
een gelijkstroomketen. We
hebben hier een ander geval: de stroom in het keten ijlt
90° na bij de spanning in de spoel, terwijl in de condensator
de spanning na-ijlt bij deze stroom, eveneens 90°. De twee
spanningen zijn dus in tegenfase en heffen elkaar gedeeltelijk
op, in condensator zoowel als in spoel kan de spanning het
grootst zijn. In welk van beiden, hangt van de wisselstroomweerstand, het grootst is, die der condensator of die der spoel,

mmmnn

dus resp. 2nfL of

. Om nu de wisselstroomweerstand van

het keten te bepalen, trekken we eenvoudig de grootste van de
kleinste af. Deze totale wisselstroomweerstand heet de impe
dantie.
Onmiddellijk springt hier een eigenaardigheid in het oog,

A
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n.1. het geval waarin de wisselstroomweerstanden van spoel en
condensator even groot zijn. De impedantie is dan nul, want
2TTfC — 27rfL = 0; tengevolge daarvan is de spanning ook
nul en de stroom zeer hoog (theoretisch oneindig hoog). Dit
is een zeer belangrijk verschijnsel, het heet serie-resonantie.
Gaan wij nu eens een wisselstroomketen bekijken met een
condensator en spoel
parallel. Ook hier heb
ben we weer een phaseverschil, waardoor
C* twee stroomen elkaar
L.
tegenwerken. Let wel:
twee stroomen, bij de
serieschakeling waren
het twee spanningen,
Fig. 42.
die elkaar tegenwerk
ten! Om de resulteerende stroom te vinden, moeten wij ook
hier de kleinste van de grootste aftrekken, dit is dus de stroom,
die een in het keten opgenomen amperemeter zou aanwijzen.
Ook hier kunnen wij weer een eigenaardig geval, n.1. wanneer
beide stroomen even groot zijn. De ampèremeter zal in dit geval
geen stroom aanwijzen, het is alsof de kring condensator-spoel
een oneindig hooge weerstand vormt. Men noemt dit parallelresonantie. Serie- zoowel als parallelresonantie zijn in de
radiotechniek zeer belangrijk, we zullen er nader kennis mee
maken bij de behandeling der afgestemde kringen.

©

De Oscillator*
Een oscillator noemen we een keten, waarin een spoel en een
condensator zijn aangesloten op een wisselstroom. De stroomwisselingen, die dan in het keten loopen, heeten de oscillaties.
De frequentie van deze oscillaties hangt geheel af van de grootte
van spoel en condensator; moeten wij dus op verschillende fre
quenties kunnen instellen, dan moet een van beide variabel
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zijn. In de radio ontvangers en zenders zijn dit zoo goed als
altijd de condensatoren, in sommige gevallen zijn de spoelen
variabel, door een aftakking, die men naar willekeur op de spoel
kan maken.
Resonantie.
Alle takken der wetenschap, die zich met oscillaties bezit
houden, krijgen te doen met het resonantieverschijnsel.
Alle stoffen, welke ook maar in de minste graad elastisch
zijn, hebben hun eigen vaste frequentie. Dat wil zeggen, dat
als zulk een stof wordt uitgerekt en daarna plotseling losgelaten,
ze niet onmiddellijk in haar oude vorm terugkeert, doch eerst
een soort van heen en weer slingering uitvoert, een trilling.
Ieder weet wel, hoe duidelijk dit verschijnsel b.v. optreedt bij
een eindje elastiek, ook de toon, die door de trilling ontstaat,
is hierbij duidelijk waarneembaar. Nog duidelijker voorbeeld
is de vioolsnaar, deze wordt door de strijkstok in een trillende
beweging gebracht, de toon die hierdoor ontstaat is, mits de
snaar steeds dezelfde spanning heeft, ook steeds dezelfde.
De klank ontstaat, doordat het trillende voorwerp op zijn
beurt de lucht in trilling brengt, deze lucht draagt de trillingen
weer over op ons trommelvlies en.... wij hooren. Alle geluiden,
die wij hooren of kunnen hooren, komen op deze wijze in ons
oor, het zijn dus trillingen der ons omgevende lucht. In een
luchtledige ruimte zal dan ook geen enkel geluid optreden.
Al schoot men in zoo’n ruimte een kanon af, dan zou nog niemand
het kunnen hooren, immers de stof, die het geluid overbrengt:
de lucht, ontbreekt! Brengen wij in de buurt van een piano een
bepaalde klank voort, dan zullen wij kunnen waarnemen dat
in de piano een bepaalde snaar hierdoor gaat meetrillen. Het
zelfde kunnen we opmerken bij twee gelijkgestemde violen;
wordt op één ervan een snaar aangestreken, dan trilt de overeen
komstige snaar op de andere viool ook, zij het dan in minder
sterke mate.
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Dit is het resonantie-verschijnsel, het meetrillen van een
snaar b.v. heet resoneeren.
In de electriciteit is het evenzoo. Ook hier heeft ieder afge
stemd keten zijn eigen frequentie, deze hangt af van de grootte
van condensator en spoel. Hebben wij twee afgestemde ketens,
die beide dezelfde frequentie hebben, dan zal door de trillingen
in één der ketens het andere gaan resoneeren, er zullen in dit
resoneerende keten dan zwakke wisselstroompjes gaan loopen,
die geheel overeenkomen met de wisselstroom in het eerste
keten.
Radiogolven.
Als wij in een condensator-spoel keten een wisselstroom laten
loopen en dan het keten verbinden met een antenne en een
aardleiding, worden er trillingen opgewekt, die zich naar alle
zijden gelijkmatig voortplanten. Hebben wij op eenige afstand
een soortgelijke inrichting, waarin door ons geen wisselstroom
is toegevoerd, dan zullen toch in dit tweede keten zwakke
wisselstroompjes optreden, mits de condensator, spoel, antenne
en aaidleiding in beide ketens even groot zijn. We zeggen dan,
dat het tweede keten op het eerste is afgestemd, tengevolge
daarvan gaat het resoneeren. Er wordt dus door het eerste keten
electrische energie afgegeven aan antenne en aardleiding, welke
op hun beurt de energie weer schijnen af te geven aan de
ruimte. Omdat de wisselstroom, die de uitgestraalde trillingen
tot gevolg heeft, sinusvormig is, moeten dus ook de trillingen
deze vorm hebber. Konden wij op precies hetzelfde moment
op verschillende afstanden van de uitstralende antenne de
waarde der trillingen bepalen, dan zouden wij vinden, dat deze
verschillend zijn. Het verloop van de trillingen is in figuur 43
weergegeven, hier is horizontaal de afstand afgezet; we merken
op, dat voor verschillende afstanden ook de waarden verschillen.
Deze trillingen zijn nu de radiogolven, het zijn dus die
trillingen, welke in de ruimte ontstaan door onze antenne,
waarin de wisselstroom uit ons condensator-spoel keten vloeit.
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Er moet nu echter een tusschenstof zijn, die als drager van
de trillingen dienst doet. Bij het geluid is dit, zooals we reeds
zagen, de lucht, hier kan dit evenwel niet het geval zijn, want
radiogolven planten zich ook heel goed voort in het luchtledige!
Daarom heeft men aangenomen, dat wij dit te danken hebben
aan een onzichtbare en onwaarneembare stof, die men de

+

a

E
o
tn

Afstand

Fig. 43.

aether noemt. Deze aether is dus slechts een product der menschelijke fantasie, men moest echter voor de ontbrekende
schakel (het voortplanten van de golven van zender naar ont
vanger) een uitlegging hebben, zoodoende ontstond de eather
theorie. Men moet deze eather niet verwarren met de gelijk
namige scheikundige stof, die wij ter onderscheiding liever
ether schrijven. De radio-eather denkt men zich als een onzicht
bare, volkomen elastische stof, die overal in het wereldruim
aanwezig is.
We hebben nu dus drie dingen gezien, en wel: le We kunnen
in de ruimte bepaalde trillingen opwekken, 2e We kunnen de
frequentie van die trillingen naar willekeur regelen, 3e We
kunnen deze trillingen op een afstand weer opvangen.
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Golflengte en Kilocycles.
De afstand tusschen twee toppen van een radiogolf noemt
men de golflengte het symbolische teeken voor „golflengte” is
X, de Grieksche letter lambda. De maximum hoogte van een
golf (in de grafiek!) noemt men de amplitude. De snelheid,
waarmede de golven zich in de ruimte voortplanten is ont
zettend groot, n.1. 300.000 km per seconde! Dit is ook de
voortplantingssnelheid van het licht, het licht bestaat namelijk
ook uit radiogolven, en ook hier is weer de eather de stof, die
de golven overbrengt. Alleen is bij een licht-golf de golflengte
zeer veel kleiner dan bij de ons bekende radiogolven, ze hangt
hier af van de kleur en wordt gemeten in duizendste deelen
van een millimeter. Ons oog is dus eigenlijk ook een soort van
■ radio-ontvanger, het is echter alleen gevoelig voor zeer korte
golflengten!
Nu wij weten, wat golflengte, frequentie en voortplantings
snelheid zijn, kunnen wij de volgende vergelijking opstellen:
V

'-7

waarin X de golflengte is, V de voortplantingssnelheid en ƒ
de frequentie. De voortplantingssnelheid is steeds dezelfde, wij
behoeven verder dus slechts öf de golflengte, öf de frequentie
te weten, om met de formule te kunnen werken.
Omdat V bekend is, n.1. 300.000 km per seconde, kunnen
we ook schrijven:
ƒ = 300000
Weten wij nu de golflengte van een station, dan is de frequen
tie gemakkelijk te berekenen. Hebben wij b.v. een station op een
golflengte van 300 Meter, dan is:
300 X ƒ = 300.000
300.000
= 1000 Kilocycles.
dus ƒ =
300
Inplaats van het woord Kilocycles zegt men ook wel Kiloperioden, 1 Kilocycle is gelijk aan 1000 perioden. In ons voor-
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beeld is de frequentie dus 1.000.000 perioden per seconde.
Van een radio station is meestal óf de golflengte opgegeven,
óf de frequentie, soms beide, wat natuurlijk het gemakkelijkst
is. Is één van beide bekend, dan is de andere met behulp van
onze formule altijd te vinden, voor het gemak kunnen we ze
op drie manieren schrijven:

V =fx

f-Xl
V
De frequentie hangt af van het product van zelfinductie en
capaciteit, dus ook de golflengte. Ook hiervoor is er een formule,
welks afleiding wij hier weer achterwege willen laten. Zij luidt:
X = 1885 VC X L
Dit wil dus zeggen, dat de golflengte (in meters) gelijk is aan
het product van zelfinductie (in micro-Henry’s) en capaciteit
(in micio-Farads), vermenigvuldigd met 1885.
Gesteld dat we een spoel hebben met een zelfinductie van
200 micro-Henry en een condensator van 0,00035 micfo-Farad
en nu weten willen welk een frequentie door deze twee in een
afgestemde kring wordt opgewekt. Wij schrijven dan:
X = 1885 VC X L, dus:
X = 1885 V 200 X 0,00035,
= 1885 V 0,07,
= 1885 X 0,264 = 498 meters.
V 300.000
= 602 Kp. = 602.000
De frequentie is dan : ƒ = j =
498
per sec.
De grootste golflengte, die wij met onze condensator nog
kunnen bereiken is dus ongeveer 498 meters, de kleinste is
meestal niet te berekenen, omdat zelden van een variabele
condensator de minimum-capaciteit wordt opgegeven.
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Modulatie.
Het radiostation, wekt dus een trilling op, welke door de
antenne wordt uitgestraald. De golf geeft regelmatig het beeld
van fig. 43 weer, indien wij ze grafisch uitbeelden, ze heet
draaggolf.
Voor het uitzenden van klanken als muziek en spraak echter
moeten de trillingen daarvan omgezet worden in hoogfrequente
trillingen en deze hoogfrequente trillingen moeten als het ware
op deze draaggolf worden ge-ent. Dit vindt plaats door modulatie.
Bij deze modulatie voegt men bij de draaggolf de trillingen, die
van muziek of spraak afkomstig zijn, hierdoor krijgt de draag
golf grafisch voorgesteld een geheel ander uiterlijk.
Laten wij dit „samenvoegen” eens wat nauwkeuriger bekijken.
In figuur 44 is eerst een gewone trilling weergegeven, daar
onder een zelfde trilling, waarvan de frequentie echter tweemaal
zoo klein is (één periode duurt tweemaal zoo lang). Voegen wij
beide trillingen samen, dan zal het resultaat zijn als de derde
teekening aangeeft. We vinden deze derde teekening, door op
dezelfde afstanden op de tijd-as de stroomsterkten van beide
bij elkaar opgeteld uit te zetten. Zoo is b.v. z gelijk aan x-j-y en
r = p+q enz. voor zoover beide waarden positief zijn. Is één
ervan positief en de andere negatief dan tellen we de beide als
gebruikelijk op, dus b.v. 6 opgeteld bij —8 = —2.
We kunnen het resultaat van de samenvoeging nu van twee
kanten bekijken. In (a) tellen we voor de afstand A—D drie
perioden, in (b) over dezelfde afstand de helft daarvan, n.1.
anderhalve periode, in (c) echter weer drie perioden; n.1.
A—B, B—C en C—D. Vanuit dit oogpunt bekeken is het dus
een curve, die de wisselstroom van eenzelfde frequentie als in
(a) weergeeft, echter is hiervan (van de eerste) de amplitude
gemoduleerd.
We kunnen echter ook zeggen, dat (c) geen nieuwe trilling
is, maar een samenvoeging van de trillingen (a) en (b), waarbij
de verhouding tusschen amplitude en tijd dezelfde blijft.
*
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Uit (c) zullen dus deze beide trillingen weer te vinden zijn.
Het belangrijke voor ons is nu, dat wij een dergelijke samen
gestelde golf uit twee oogpunten kunnen bekijken, n.1. Ie als
E
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een golf van een bepaalde frequentie, waarvan de amplitude is
gemoduleerd, 2e als een samenstelling van twee golven van
verschillende frequentie.
In een omroepstation wordt nu een trilling van hooge fre*
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quentie opgewekt en de amplitude ervan wordt gemoduleerd
door de van de microfoon afkomstige wisselstroompjes. Het
resultaat daarvan is afgebeeld in figuur 45, waarin de stippellijn
de draaggolf aangeeft en de gestreepte lijn het resultaat van
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Fig. 45.

de modulatie. Deze laatste geeft natuurlijk geen beeld van de
vorm der golf, ze dient alleen om het verloop der modulatie
duidelijk voor te stellen.
Ontvangst.
Er moeten vele dingen met een eathergolf gebeuren, eer en
aleer wij de spraak en muziek, die ze overbrengt, kunnen hooren.
1. De draadlooze golven moeten worden opgenomen door
een geleider.
• 2. Die eene golf, die wij wenschen te ontvangen, moet worden
gescheiden van de golven van andere stations.
3. De hoogfrequente wisselstroom moet worden omgezet
in stroompjes, waarvan de frequentie overeenkomt met de voor
ons hoorbare klanken. Dit geschiedt door de detector.
4. Daarna moeten deze stroompjes worden versterkt.
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5. Na voldoende te zijn versterkt moeten de electrische
stroomvariatie’s worden omgezet in geluidsvariatie's.
6. Alle deze veranderingen moeten zonder vervorming
geschieden. Het zou precies verkeerd zijn, als de omroeper zei:
„Neen” en onze luidspreker gilde: „Ja!”.
7. Soms worden de trillingen in het hoogfrequente stadium
nog eerst versterkt, dus voordat ze door de detector worden
gelijkgericht, dit heet hoog-frequent versterking.
Het eerste wordt verwezenlijkt door antenne en aardleiding,
het tweede door het afstemmen, het derde door gelijkrichting,
hetzij met een lamp, hetzij met een kristal, waarover later.
Het vierde wordt bereikt met laag-frequentversterking en het
vijfde door het gebruik van telefoons of luidsprekers. Al deze
dingen moet onze installatie dus doen. In de volgende hoofd
stukken zullen de onderdeelen, die een of meer dezer functies
te verrichten hebben, worden besproken. Het volgende hoofdstuk
is om te beginnen gewijd aan de antenne, de afstemmethoden
en de kristal-ontvangers.
In het zendstation worden de laag-frequente trillingen omge
zet in hoogfrequente, zoodanig, dat deze hoogfrequente tril
lingen correspondeeren met de trillingen der door instrument
of mond voortgebrachte klanken.
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HOOFDSTUK VI.
ANTENNE’S, AFGESTEMDE KRINGEN EN KRISTAL
ONTVANGERS.

Antenne en aardleiding.
| J
r*

R valt over de antenne weinig te zeggen, het is dat deel
van het ontvangtoestel, dat de eathergolven ,,opneemt”
*4 uit de ruimte, d.w.z. zij wordt door die golf, waarop ze
is afgestemd, in trilling gebracht. Deze trilling moet men zich
niet voorstellen als een mechanische trilling, zooals bij een
stukje elastiek of een vioolsnaar b.v. het geval is; het boven
staande wil alleen zeggen, dat er in de antenne zeer zwakke
wisselstroompjes gaan loopen bij afstemming op een station.
Omdat deze stroompjes zoo zwak zijn, moeten wij zorg dragen
voor een goede isolatie van de antenne, hiervoor dienen de
meestal porceleinen of glazen isolatoren.
Wat de afmetingen van de antenne betreft is voor een groote
gevoeligheid de hoogte het belangrijkst, hoe hooger hoe beter.
De lengte zij nooit te groot, 15 meter is al voldoende.
Antennes ziet men in velerlei vormen, voor gewone ontvangst
doeleinden is horizontale antenne het meest aan te raden, deze
bestaat uit één enkele horizontale draad, waaraan de invoerleining verticaal bevestigd is.
Om zijn vorm noemt men deze antenne wel een T antenne,
loopt het horizontale deel ervan schuin af, dan moet de invoerleiding steeds worden bevestigd aan het laagste punt.
Rollen kippengaas, oude emmers en dergelijke ,,natuur
monumenten” die men hier en daar aantreft hebben als antenne
absoluut geen doel. Het eigenaardige is, dat de eigenaars van
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dergelijke machine’s steeds beweeren, dat hun „antenne's”
beter zijn dan het normale type, laat u echter niets wijsmaken,
want zij zijn in werkelijkheid minder goed!
De invoerdraad neemt men liefst van geïsoleerd draad,
deze draad mag niet al te dicht langs metalen dakgoten enz.
loopen, voor de invoer door het raamkozijn nemen we de voor
dit doel verkrijgbare invoerbuizen.
Verder is er in de antenne-aarde leiding meestal een zekering
opgenomen, die ons beveiligt ingeval van blikseminslag. De
veelal hooge antenne immers is voor de bliksem een gevoelig
punt. Velen maken zich op dit punt echter noodeloos bezorgd,
want inslag op een antenne komt gelukkig slechts sporadisch
voor.
Ook is inplaats van een zekering wel een schakelaar opgeno
men, men moet dan echter zelf bij ieder onweer de antenne op
aarde schakelen, terwijl een zekering nimmer werk vraagt.
Nu is het, dank zij onze moderne lampen, niet meer nood
zakelijk de antenne zoo ideaal mogelijk te bouwen. Een goed
toestel zal zelfs al heel aardig werken op een simpel draadje,
dat in de kamer langs het plafond is gespannen! Voor de ont
vangst van de zwakkere stations zal een goede luchtantenne
echter beter zijn.
Met de aardleiding is het al evenzoo gesteld. Voor de luister
vink, die uit zijn toestel wil halen, wat het kan geven moet
deze zoo goed mogelijk zijn, men kan echter al zeer goed uit
komen met een beetje minder, mits het ontvangtoestel ,,up
to date” is.
De beste aardleiding bestaat uit een dikke draad, vastgesol
deerd aan een tot in het grondwater ingegraven koperen plaat,
waarvan de afmetingen dan minstens 50 cm in het vierkant
moeten bedragen.
Overigens speelt hier de grondsoort een groote rol. Zoo zal
in de veenstreken een draad, die tot in het veen reikt al een zeer
goede aardleiding kunnen geven; het kan dan zeer goed voor
komen, dat de aardleiding niet meer dan een halve meter de
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grond in gaat. De oorzaak daarvan is, dat het veen zeer water
houdend is, het water in het veen is al het grondwater, althans
een, door het veen opgezogen, deel ervan.
In een zandstreek echter zal men voor een aardleiding van
dezelfde kwaliteit veel dieper moeten gaan, in sommige streeken
zal het dan onmogelijk zijn het grondwater te bereiken. Overigens
is dit ook alweer geen streng vereischte en zullen de meeste
nieuwere toestellen alweer goed werken op een eenvoudig draadje
dat een halve meter de
grond inloopt.
Vaak wordt de waterBinnenkant
Buitenkant
of gasleiding aanbevolen
voor dit doel. Wij zijn
'Antenne
het hier evenwel lang
niet mee eens, het is ons
TOESTEL
n.1. meermalen gebleken,
dat deze een zeer slechte
'Aarde
aardleiding kunnen ople
veren. De verbinding
van deze buizen onder
ling geschiedt namelijk
met behulp van menie,
Fig. 46.
hennep, enz. hierdoor
kan de electrische weerstand van zulk een leiding zeer groot
zijn; bovendien wordt de lengte van zulk een aardleiding buiten
sporig groot! Voor een kristal-ontvanger moeten antenne en
aardleiding zoo goed mogelijk zijn.
Inplaats van de aardleiding gebruikt men ook wel eens een
zoogenaamd ,,tegenwicht”. Deze bestaat uit èen eveneens
geïsoleerde draad, die dichter langs de grond is gespannen dan
de antenne zelve. Zij komt echter slechts sporadisch voor en
is van minder belang voor ons.
De aansluitingen van een onweer-schakelaar zijn gegeven
in figuur 46. Het pijltje geeft de richting van een schakelarm
aan, die men naar boven of naar beneden kan zetten. In de
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eerste stand is de antenne verbonden met het toestel, in het
tweede geval regelrecht met de aarde. In dit geval zal bij een
eventueele bliksem-inslag de bliksem zijn weg onmiddellijk
naar de aarde nemen.
Afstemmen*
Afstemmen noemt men het instellen op een bepaalde golf
lengte met uitzondering van alle andere. Met uitzondering van
al de andere.... dit is in vele gevallen tegenwoordig gemakke
lijker gezegd dan gedaan! De eather is immers overvuld van
diverse stations, welke er allen prijs op schijnen te stellen,
hun buurman te overschreeuwen!
Het afstemmen op een bepaalde frequentie geschiedt door
middel van de variabele condensator in ons afgestemd keten,
dit spoel-condensator keten kan óf direct in de antenne-aardleiding zijn opgenomen, óf in de antenne-aardleiding is een
spoel opgenomen, die dan met de spoel in onze afgestemde
kring is gekoppeld. In het eerste geval kunnen wij het antenne
keten afstemmen, n.1. door aan de condensator te draaien; in
het tweede geval niet, of eenigszins door de spoel in de antenneleiding uitwisselbaar te maken.
Door de eathergolven ontstaan er in ons antenne-aarde
keten zeer zwakke hoogfrequente wisselstroompjes. Zoo zal
de sterkte van het electrisch veld op 65 km van een zendstation
op een punt, ongeveer 3J meter boven de beganen grond plus
minus 0,01 volt bedragen, dat is dus bitter weinig. Gingen wij
een stuk van b.v. 15 centimeter van deze antenne met ons toestel
koppelen, dan zouden wij een input krijgen van ongeveer 0,0005
volt, dit is zeer weinig. Bovendien heeft de antenne eenige
zelfinductie en tegenover de aarde eenige capaciteit, ze vormt
dus eigenlijk een afgestemde kring, waarvan de afstemming
afhangt van deze twee.
Om deze redenen is in het antenne keten een spoel opgenomen,
hetzij de spoel uit onze eerste afgestemde kring, hetzij een
andere, met de spoel uit die kring gekoppelde spoel. Wij bren-
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gen nu als het ware een groot stuk uit de antenneleiding (de
spoel kunnen we immers ook beschouwen als een opgewikkeld
stuk der antennedraad) tegenover onze afgestemde kring of
in combinatie met onze afstemcondensator.
De spoel kan in serie dan wel parallel met de condensator
worden geschakeld, vaak ook is de spoel voorzien
\1
van een aftakking (fig. 48a). In figuur 48a is de
spoel variabel, men kan hier de aftakking naar wil
lekeur op verschillende plaatsen instellen. Deze
methode komt in omroepontvangers zoo goed als niet
voor, in korte-golf ontvangers en zenders, waarin de
)
spoelen vaak uit slechts enkele windingen van dik
)
draad bestaan, is ze beter uit te voeren. In de fig. 48c
(
en d is de inductieve koppeling weergegeven, hier is
)
de afstemkring niet dadelijk in de antenne-aard<
leiding opgenomen, maar er inductief mee gekoppeld
door middel van een tweede spoel, zooals wij reeds
jt bespraken. Deze tweede spoel wordt dikwijls zoo
aangebracht, dat wij de stand ervan ten opzichte van
de andere spoel kunnen wijzigen, en op deze wijze
/
de koppeling meer of minder groot kunnen maken.
Bij inbouwspoelen zijn de spoelen meestal geza
menlijk
op één koker gewikkeld, waaromheen dikwijls
Fig. 47.
een metalen bus is aangebracht. Deze bus dient ter
afscherming, d.w.z. zij moet voorkomen, dat de spoel tengevolge
van zijn zelfinductie een niet gewenschte koppeling maakt met
eenig ander onderdeel.
Doordat de wikkelingen van de spoel zeer dicht bij elkaar
liggen, spelen zij eenigermate de rol van de platen in een con
densator hierdoor zal de spoel steeds eenige capaciteit hebben.
Deze capaciteit heet de eigen capaciteit van de spoel, opdat
ze ons geen parten speelt wordt ze zoo klein mogelijk gehouden.
Bij de moderne inbouwspoelen komt de mogelijkheid, de
spoelen ten opzichte van elkaar niet van stand worden veranderd,
de koppeling is hier dus onveranderlijk, alle spoelen zijn over
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of naast elkaar op één koker gewikkeld. De grootte der koppeling
hangt dan alleen af van de afstand der spoelen onderling en
van het aantal wikkelingen. Veelvuldig wordt hierbij ook de
\I/

V

Naar toestel

Naar toestel

(a)

z

Variabele
zelfinductie

(b)

/
<-

Naar toestel

Naar toestel
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\L/

*

Naar toestel

Naar toestel

z

z
X

/
,

z

•

J
J

■

■

j

Naar toestel

((J) Naar toestel

Vaste Inductieve
koppeling

Inductieve
koppeling
(variabel)
T

Fig. 48.

auto-transformator methode aangetroffen, waarvan fig. 49 een
beeld geeft. We kunnen ons de afgetakte spoel in de figuur
ook indenken als twee spoelen, waarvan (bij C) één einde van
ieder aan de ander is verbonden. Spoelen zijn dikwijls van zeer
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dun draad gewikkeld, voorzichtigheid is daarom geboden; een
uitschietende schroevendraaier kan de ragfijne wikkelingen
gemakkelijk beschadigen!
Onder de inbouwspoelen nemen twee soorten tegenwoordig
een groote plaats in, n.1. de litze-spoel en de bandfilter-spoel.
Litze-spoelen zijn gewikkeld van z.g. litze-draad, dit is draad,
dat bestaat uit een
V
aantal zeer dunne sa
mengevlochten ader
tjes, eigenlijk zouden
we het beter snoer
A
kunnen noemen. Deze
Naar toestel
spoelen kunnen tegen
over de van gewoon
£
draad gewikkelde
groote voordeelen op
7
leveren, daar de weer
stand ervan zeer klein
kan worden gehouden
Naaf toestel en tengevolge daarvan
B
de selectiviteit groot.
Bij het gebruik dezer
Fig. 49.
spoelen moet men, wil
men het volle profijt
ervan trekken, er acht op slaan, dat de condensatoren en
lampvoeten van goede kwaliteit zijn, immers, wat helpt
ons een lage weerstand van de spoel, als de in het keten
opgenomen condensator eenige malen zooveel meer verliezen
oplevert.
Wat onze tegenwoordig toch al zoo broodnoodige selec
tiviteit betreft kunnen de litze-spoelen echter een concurrent
worden van het bandfilter, dat ook vooral toegepast wordt voor
het verkrijgen van een uiterst scherpe selectiviteit. Bovendien
hebben de eerste het voordeel, dat één variabele condensator
kan vervallen, en ze ook met succes in oudere toestellen kunnen
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worden toegepast, zonder dat daardoor het aantal bedienings
knoppen wordt vermeerdert. Op het bandfilter komen wij later
terug.
Selectiviteit*
Wat hieronder wordt verstaan, mag als bekend worden ver
ondersteld, we bedoelen daarmee het vermogen van het toestel,
alleen één bepaalde frequentie te kunnen ontvangen, terwijl
de andere worden afgesneden. Wij zullen op onze condensator
schaal voor elk station een punt vinden, waarop dat station het
krachtigst doorkomt, draaien we dan naar links of rechts,
dan zal naar weerskanten het geluid afnemen. Des te sneller
nu de geluidssterkte afneemt, des te beter. We zullen dan niet
zoo gauw overlast krijgen van de naastliggende stations, die
weinig met het door ons beluisterde in golflengte verschillen.
Hooren wij echter een station over b.v. vijf graden van de schaal,
dan zal er in deze vijf graden allicht nog een ander station liggen,
het gevolg is, dat geen van beide vrij van de ander te ontvangen
is. En daar de stations tegenwoordig vlak bij elkaar zitten is
het met de selectiviteit van vele toestellen treurig gesteld. De
selectiviteits-achteruitgang is dus niet altijd te wijten aan het
verouderen van het toestel, maar voor een groot deel ook aan
het opdringen en steeds sterker worden der omroepzenders.
De selectiviteit hangt van verschillende dingen af. Eén
ervan is de weerstand.
Als wij in een afgestemde kring, die is aangesloten op een
antenne en een aardleiding telkens de weerstand wijzigen en
voor iedere weerstand een curve maken van de sterkte der h.f.
wisselstroompjes in verhouding tot de frequentie, zullen wij
eenfig. krijgen als fig. 50. Horizontaal is de frequentie uitgezet,
verticaal de sterkte der stroompjes, terwijl voor vier verschil
lende weerstandswaarden een curve is aangegeven. We zien
dat bij een lage weerstand de sterkte der ontvangen wissel
stroompjes aan weerszijden van het resonantiepunt snel afneemt,
dit zal dus de beste selectiviteit opleveren. We kunnen ons ook
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voorstellen, dat op de horizontale as de condensatorstand is
afgezet, bij een hooge weerstand is de sterkte der stroompjes
kleiner en loopt ze gelijkmatiger naar beneden, de selectiviteit
is dan dus minder dan bij een lage weerstand.
Onder weerstand verstaan we de hoog-frequente weerstand,
het is dus in de eerste plaats al goed, draad te gebruiken met
zoo laag mogelijk
h.f. weerstand. Deze
weerstand is even
wel niet voor elke
frequentie dezelfde,
ze neemt toe met
de frequentie en
met de draaddiaE
o
meter. Dit weerstandseffect noemt
men de demping.
We zeggen, dat een
keten met hooge
weerstand sterk ge
Hooge weerstand
Rcsonanticpunt
dempt is.
In de tweede
Frequentie
plaats heeft de verISÏ

Fig. 50.

houding g invloed
op de selectiviteit. Des te grooter deze is, des te beter is de
selectiviteit, het is dus beter een groote spoel te hebben met
een kleine condensator, als omgekeerd (waarbij de aanduidingen
„klein” en ,,groot’* betrekking hebben op zelfinductie en
capaciteit, niet op de afmetingen!).
Ook de aard der onderlinge koppeling heeft invloed op de
selectiviteit. Hieronder verstaan wij de mate, waarin de antenne
spoel invloed uitoefent op de afgestemde spoel. Bij de meest
vaste koppeling gaan alle krachtlijnen van de eerste spoel door
de laatste, deze koppeling is echter onbereikbaar. We kunnen
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het effect van verschillende koppelingen weer afleiden uit de
grafiek in figuur 51. Hierin zijn drie curve’s geteekend, respec
tievelijk voor een vaste, middelmatig vaste en losse koppeling.
We zien, dat de
grootste selectiviteit
wordt verkregen,
door de koppeling
los te doen zijn,
vastere koppeling
komt overeen met E
een verminderen 8
der selectiviteit.
°°
Resumeerende
kunnen we dus zeg
gen, dat voor een
zoo groot moge lijke
selectiviteit de kop
peling los moet zijn,
de weerstand klein
Frequentie
en de verhouding t
Fig. 51.
groot. Er is echter een andere factor die ons belet deze dingen
zoo ver door te drijven, als wij dit wel zouden wenschen.
Zij banden»
Laat ons nog eens terugkomen op onze bespreking van de
door een station uitgezonden gemoduleerde hoogfrequente
wisselstroompjes. We hebben al gezien, dat wij een amplitudegemoduleerde golf kunnen beschouwen als een combinatie
van verschillende frequenties. Als de modulatie een gevolg is
van de klanken van een vol orkest, krijgen we een lange reeks
van klank-frequenties b.v. van 50 tot 10.000. We kunnen dan
dus de draaggolf beschouwen als te zijn samengesteld uit ver
schillende frequenties, die varieeren frequenties, die varieeren
tusschen x —10.000 en x + 10.000; als x de frequentie van
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de draaggolf zelve is. We krijgen dus een soort van frequentieband, die onder en boven de frequentie van de draaggolffrequentie uitsteekt. Deze frequentie-banden noemt men de
zij banden.
Gesteld nu, dat wij een zeer selectief toestel hebben, dat
afgestemd op het resonnantiepunt een bepaalde stroom ont
vangt, echter van frequenties, die 3000 perioden aan weers
kanten van het resonantiepunt slechts weinig
doorlaat. De curve als in
figuur 51 zal dan een
scherpe piek hebben; en
in de practijk zal het
E
gevolg zijn, dat alle
o
frequenties boven 3000
co
worden afgesneden en
een groot deel der hooge
tonen óf sterk vervormd,
óf in het geheel niet uit
onze luidspreker komen.
Frequentie
Een viool zal dan klinken
Fig. 52.
als een fluit en de rijke
toon van vele instrumenten en stemmen zal verloren gaan.
Zoo krijgen wij dus door (te) hooge selectiviteit vervorming!
Wat wij noodig hebben is een curve, die meer de vorm heeft
van fig. 52. De breedte van de top moet ongeveer 9000
perioden zijn, om alle tonen goed te doen doorkomen; heb
ben wij een zoodanige selectiviteit, dan behoeven wij ook
nimmer bang te zijn voor storing door andere zenders. Een
internationale overeenkomst bepaalt n.1. dat omroepstations
tenminste 9000 perioden (9 Kilohertz) frequentieverschil
moeten hebben.
We zien, dat ongeveer hetzelfde resultaat bereikt wordt in
curve 2 van figuur 51, middelmatige koppeling zal dus het beste
zijn, zoowel voor selectiviteit als voor de kwaliteit der weergave.
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Men kan ook een speciale afstem inrichting gebruiken om een
curve als in fïg. 52 zoo ideaal mogelijk te krijgen. Dit vindt
plaats met behulp van het bandfilter.
Het bandfilter.
Dit is een product der laatste jaren toen zich de vraag naar
een zeer hooge selectiviteit, zonder natuurlijk hooge tonen te
verliezen, in steeds sterkere mate kenbaar maakte.
Als wij twee afgestemde kringen koppelen, door een spoel
of door een conden
Y
sator, zullen wij bij
afstemming van deze
"Naar toestel
ketens en bij een niet
te vaste koppeling een
ƒ
curve krijgen, onge- —7
veer als in figuur 52.
Naar toestel
De breedte van de top
J
wordt grooter, als de
koppeling vaster
•=
wordt, en hangt verder
af van de waarden van
Fig. 53.
de zelfinductie of con
densator, door middel waarvan de twee kringen met elkaar
gekoppeld zijn. Voor een goede werking moeten deze zeer
nauwkeurig gekozen worden, voor de doorsnee amateur is
het dan ook onmogelijk, zich zelf een goed bandfilter te
vervaardigen. Bandfilterspoelen zijn in verschillende soorten
in de handel verkrijgbaar. Bij deze bandfilters zijn de spoelen
zeer nauwkeurig gelijk van zelfinductie gemaakt, tengevolge
daarvan zullen de condensatoren steeds dezelfde stand hebben, en kunnen ze op één as gemonteerd worden. Er zijn
twee soorten van bandfilters, het inductieve en het capacitieve.
De lezer zal deze namen reeds hebben begrepen, bij de eerste
zijn de twee kringen gekoppeld door middel van een spoel, bij
de laatste door een condensator. Bij de afstemcondensatoren
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treft men meestal zoogenaamde ,,trimmers” aan, dit zijn kleine
regelbare condensatortjes, die dienen om velschillen tusschen
de kringen te compenseeren. Zij zijn parallel aan de afstem>f
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Naar toestel

7
Naar toestel

Fig. 54.
l

condensatoren geschakeld en behoeven slechts één keer voor
goed te worden ingesteld. Bij koppeling door middel van een
gemeenschappelijke spoel (fig. 54) moeten de spoelen der kringen
i

A

iScherm
I
Naar toestel

1

t

;
r

Naar toestel

Fig. 55.

onderling zeer goed worden afgeschermd door een metalen
scherm, dat met ,,aarde” is verbonden. Ook figuur 53 toont
een inductief gekoppeld bandfilter, hier zijn de spoelen der
kringen zelf onderling gekoppeld. In figuur 55 is een capacitief
filter afgebeeld, de koppeling vindt hier plaats door de conden
sator C.
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Natuurlijk kunnen aan het bandfilter nog verscheidene dingen
worden toegevoegd; wij noemen slechts: inductieve antennekoppeling, schakelaars voor overschakelen van kort op lang
en omgekeerd, de noodige aftakkingen daarvoor, enz.
Zeefkringen.
Vele luisteraars hebben soms hinder van één krachtig station,
dat een aantal andere stations hevig stoort, vooral zij, die vlak
in de buurt van
V
een omroepstation
wonen. Een speciaal
toestelletje voor het
wegwerken van zulk
een station staat
bekend onder de
naam van zeefkring.
Het bestaat in zijn
eenvoudigste vorm
uit een gewone af
gestemde kring, die
in de antenneleiding wordt opge
nomen (fig. 56).
Fig. 56.
Door afstemming
van deze kring is
Naar anlenne-aansluiting
het mogelijk het
storende station geheel of bijna geheel weg te werken. De
zeefkring kan nog worden uitgebreid met aftakkingen op de
spoel, zoodat ze voor een grooter golfbereik kan dienen; met
een klein variable seriecondensatortje, enz. Diverse zeefkring
schema’s zal men steeds in radio tijdschriften kunnen vinden.
In ons land is zeer bekend geworden de zeefkring De Rop.
Een zeer effectvolle zeefkring kan voorts worden verkregen
door voorschakeling van een bandfilter.
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Kristalontvangers.
De kristalontvanger is wel het eenvoudigste en goedkoopste
radio toestel dat er bestaat. Het vraagt bovendien geen enkele
stroombron, is eenvoudig in de bediening en door iedereen
gemakkelijk te maken. De eenigste eischen, die het stelt, zijn
een goede hooge antenne en een goede aardleiding. Er is
echter ,,een maar”, en dat is, dat deze ontvanger slechts kan
worden gebruikt op niet te groote afstand van een zendstation
en dan nog nimmer een
voor een luidspreker vol
doende krachtig geluid
zal leveren.
Voor de tijd der radiolampen vondt ontvangst

A

T

Fig. 57.

B

Fig. 58.

altijd plaats met kristalontvangers, toen deze echter kwamen,
heeft het kristal zich niet meer kunnen handhaven, en verdween
ze langzamerhand. Voor hen, die dicht in de buurt van een
zender wonen, is het intusschen misschien aardig de proef eens
te nemen met een dergelijk toestelletje, temeer ook, omdat de
stations tegenwoordig tientallen malen Sterker zijn dan vroeger.
Wij voor ons gelooven, dat de kristal ontvanger in vele gevallen
nog wel, of beter gezegd, wel weer genoegen kan opleveren.
Bovendien kan ze' uit enkele onderdeelen, die de meeste
amateurs wel in hun bezit zullen hebben, in minder dan geen
tijd worden gebouwd.
Het essentieele deel ervan is het kristal, hiervoor worden
verschillende soorten gebruikt, gangbaar zijn zinkiet, koper-
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pyriet en carborundum met staal. Een goed kristal kan b.v.
worden gemaakt van een stalen naald, die tegen een stukje
carborundum drukt.
De werking van het kristal is gebaseerd op het feit, dat ze
een electrische stroom slechts in één richting doorlaat, in de
andere richting vertoont ze een zeer hooge weerstand. De
ontvangen wisselstroompjes worden daardoor slechts gedurende
een halve periode telkens doorgelaten, hierdoor worden ze
omgezet in een soort van gelijkstroom.
De kristal ontvanger zal alleen voldoende geluid geven voor
een koptelefoon en moet dus
hiermede worden beluisterd.
In fig. 57 is het schema van
een eenvoudige ontvanger ge
B
geven, ze bestaat hier uit niets
anders dan een spoel, waaraan
Metalen
antenne en aardleiding zijn bekertje**--*
verbonden, een draaicondenDraad
sator, het kristal en een tele
foon. Voor de spoel kan een
eenvoudige honigraatspoel ge
nomen worden, welke dan
Aansluitdraad
uitwisselbaar kan zijn. Het
Fig. 59.
kristal kan in een metalen
bekertje worden geklemd, vroeger werd hiervoor dikwijls een
huls van een buks patroon genomen; terwijl de stalen naald
door middel van een spiraalveertje op het kristal gedrukt wordt.
Gedurende de ontvangst ontregelt het kristal zich eenigszins,
door het verplaatsen van de naald zoekt men dat punt van
het kristal op, waarvoor de ontvangst het luidst is. In de fig. 58
en 59 komen de letters A en B overeen, in de eerste is dus A
het kristal en B de naald.
Kristallen zijn ook in de handel verkrijgbaar en dan dikwijls
gemonteerd in een glazen buisje, om stof te mijden. Het prin
cipe is echter steeds hetzelfde.
HISKES, Radio voor Iedereen.

7

98 ANTENNE’S, AFGESTEMDE KRINGEN EN KRISTAL-ONTVANGERS

In de figuren 60 I en II vinden we nog twee schema’s voor
kristal ontvangers. In de eerste is inductieve antennekoppeling
toegepast, in de tweede is een z.g. variometer spoel opgenomen.
Dit is een samenstelling van twee spoelen, waarbij de eene
v

H

i
r

Fig. 60.

binnen de andere draaibaar is. Hierdoor kan het aantal kracht
lijnen, dat van de eene spoel door de andere gaat worden
gewijzigd, en dus de koppeling onderling.
Zij, die er lust toe hebben, en niet te ver van een zendstation
wonen, kunnen met de kristal ontvanger wellicht aardige proeven
ondernemen.

HOOFDSTUK VIL
DE LAMP.

Edison effect.

ï

N het eerste hoofdstuk zagen we al, dat iedere stof is opge
bouwd uit een groot aantal electronen, die met een bepaalde
snelheid draaien om een centrale kern. Nu neemt de snel
heid der electronen toe met de temperatuur, wordt de tempe
ratuur zeer hoog, dan kan zelfs de snelheid zóó groot worden,
dat er electronen naar buiten worden geslingerd. Bij sterke ver
hitting geeft de electronenwerking een lichtverschijnsel, wij
zeggen dan, dat het metaal rood- of witgloeiend is.
Deze eigenschap van een metaal, electronen uit te zenden,
als het tot gloeihitte wordt gebracht, noemt men het Edisoneffect. Men spreekt ook wel van electronen-emissie, wat precies
hetzelfde wil zeggen.
Als wij dus een dun draadje aansluiten op een batterij, dan
zal door de stroom de draad, mits ze dun genoeg is en de stroom
sterk genoeg, al spoedig tot gloeien worden gebracht en zullen
er door deze gloeiende draad licht worden verspreid entegelijkeitijd zullen er electronen door de draad worden uitgezonden.
Van de eerste eigenschap maken wij een dankbaar gebruik in
onze gloeilampen, opdat het draadje niet verbrand is ze inge
sloten in een ballon, waaruit de zuurstof geweerd is. Van de
tweede eigenschap wordt in de radio-lampen gebruik gemaakt,
hier is het licht absoluut bijzaak. Als een electroon, dat een
negatieve lading heeft, uit het atoom wordt weggeslingerd,
krijgt het atoom een positieve lading, immers, het heeft een
gedeelte negatieve electriciteit verloren. Het atoom zal dan het
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electron aantrekken, deze heeft dan echter, als de snelheid in
het begin gioot genoeg is geweest, dan al een te groote afstand
afgelegd om naar het atoom terug
getrokken te worden, bovendien
wordt ze voortgestuwd door andere
electronen, die iets later van het
• • •
•• • • •
atoom werden weggelingerd.
•
•
Bij een gloeiende draad krijgen
.
* wij dus rondom de draad een soort
van electronenwolk, waarvan de
dichtheid afneemt, naarmate de af
stand van de draad grooter wordt.
Fig. 61.
Een en ander is afgebeeld in hg. 61.
-waarin de electronen zelf natuurlijk duizenden malen te groot
zijn geteekend.
De twee-electrodenlamp of diode*
Als wij nu onze gloeidraad gaan omgeven door een metalen
cylinder, die een positieve lading heeft, zullen de weggeslingerde
electronen hierdoor worden
aangetrokken en zal de aan
e
•8
•
trekkingskracht van het atoom
•\
nog minder uitwerking heb
ben. Vele der electronen zullen
dan op de cylinder terecht
komen, als nu cylinder en
gloeidraad een deel van een
keten vormen, zal dit keten
door de electronen worden ge
sloten en zal de overgang
-H«v
der electronen van gloeidraad
naaf cylinder het vloeien van
Fig. 62.
een stroom tengevolge hebben.
Sluiten wij dus een batterij aan volgens fig. 62 en wordt
de gloeidraad tot gloeihitte gebracht, dan zullen er electronen

1 -Y*

•
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vloeien in de richting F -► P -»■ X -»■ Y -> F, aangenomen,
dat wij P met de positieve pool der batterij hebben verbonden
en F met de negatieve.
Doordat de electronen op de cylinder terechtkomen, wordt
hier ineen gedeelte der lading geneutraliseerd, tengevolge daarvan
zal er een electrische stroom gaan loopen, juist in tegengestelde
richting: P-^F->Y->X-»P. Door de electronenstroom
wordt het tekort aan electronen in F regelmatig aangevuld en is
tengevolge daarvan de electrische stroom, die gaat loopen constant.
De metalen cylinder noemt men de anode of plaat, door de
spanning aan deze plaat te verhoogen zullen
meer electronen door de plaat worden aan
getrokken, bij een voldoende hooge spanning
zullen theoretisch alle door F uitgezonden
electronen op de plaat belanden. Practisch is
dit evenwel niet te bereiken.
Laat ons fig. 62 eens bekijken, de electron
B daarin wordt aangetrokken door de plaat
P en bovendien voortgestuwd door de elec
tronen dicht bij de gloeidraad, deze zal dus
waarschijnlijk de plaat dadelijk bereiken.
Het electron A echter heeft een aantal electionen voor zich
en een aantal achter zich en in sommige gevallen zal de plaatspanning niet kunnen verhelpen dat het electron eenigermate
op zijn plaats blijft. Hierdoor zal er zich dus een ophooping
van electronen rondom de gloeidraad kunnen bevinden, dit
noemt men de ruimtelading.
Evenals bij de lichtlamp gaat men ook in de radiolamp de
lucht zorgvuldig wegpompen, soms zijn de lampen gevuld
met het een of ander gas. Dit gas moet natuurlijk van zulk een
samenstelling zijn, dat het geen verbinding aangaat met de
gloeidraad, veel worden gebruikt: argon, nitrogeen en neon.
Een lamp met een gloeidraad en een plaat heeft twee electroden, ze heet dan een twee-electroden lamp of diode. Sche
matisch is ze weergegeven in fig. 63, de rechte lijn geeft de plaat

;
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aan, de gebogen lijn de gloeidraad terwijl de cirkel (die soms
ook in het schema wordt weggelaten) de glazen ballon voorstelt.
In fig. 64 is een schema gegeven van de aansluitingen aan een
diode. De gloeidraad wordt verhit door een accumulator,
waarvan de spanning 2, 4 of 6 volt kan bedragen, dit hangt van
de aard der gloeidraad af. Bij de wisselstroomlampen betrekt
men deze spanning door tusschenschakeling van een trans
formator van het lichtnet. De plaatspanning, ook wel hoogof anodespanning is hooger, ze kan worden ver
kregen van een droge
batterij, een anode-accu,
of, door een speciaal
toestel, het plaatstroomapparaat, weer van het
Anodesp.
lichtnet.
Als de plaat een nega
tieve lading krijgt, zullen
de electronen worden afgestooten en zal er geen
stroom vloeien. Voeren
wij dus aan de plaat een
Glocistr.
wisselstroom toe, dan zal
Talleen gedurende de posi
Fig. 64.
tieve perioden een stroom
vloeien, we krijgen dan dus een soort van gelijkstroom. We
kunnen dit type lamp dus steeds gebruiken, waar wisselstroom
moet worden omgezet in gelijkstroom, b.v. in een gelijkrichter
voor het laden van accumulatoren, in een plaatstroomapparaat, enz.
Als er in de ballon der lamp een weinig van een bepaald gas
is gelaten, heet de lamp gasgevuld. Dit heeft het voordeel,
dat de electronen andere uit de gas atomen drijven, en dus
een hoogere stroom veroorzaken, het leven van de lamp wordt
dan echter bekort door het opeendrijven der positieve ionen
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(dat zijn atomen, waaruit één of meer electronen zijn ver
dwenen) in de gloeidraad.
In de eerste radiolampen waren de gloeidraden gemaakt van
een stof, die voor het uitzenden der electronen een zeer hooge
temperatuur eischte. Dit vroeg veel stroom, de lampen
werden om hun lichtgevend vermogen (men kon er gemakkelijk
bij lezen!) helgloeiende lampen genoemd. Daarna kwamen de
lampen met gloeidraden, waarin zich o.a. thorium bevond,
deze vroegen
minder hooge
temperatuur en
gaven daarenbo
ven een betere
E
emissie. Boven
o
dien was de le
75
vensduur langer.
CL
Tenslotte kwam
de lamp, zooals
wij die nu ge
bruiken. De
gloeidraad be
Plaalspanning
staat daarin uit
nikkel of platina,
Fig. 65.
dat bedekt is met
barium-oxyd of een door de fabrikant geheim gehouden ander
oxyd. Deze lampen kan men in het geheel niet zien gloeien.
De plaatstroom- en plaatspannings curven van een luchtledige
en een gasgevulde lamp zijn gegeven in hg. 65 (resp. A en B).
De schakeling voor het doen van metingen voor een derge
lijke curve is gegeven in figuur 66. De plaatspanning wordt
telkens gewijzigd en dan de bijbehoorende plaatstroom afge
lezen van de milli-ampère meter. De grootere steilheid van B
toont de grootere stroomsterkte der gasvullingslamp aan.
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Dc drie Electrodenlamp of Triode.
De diode werd uitgevonden door Sir. J. A. Fleming, een
Engelschman, maar
een belangrijke vor
dering voor de radio
was het gevolg van
het werk van een
Amerikaan, Dr. Lee
de Forest. Dit was
het aanbrengen van
een spiraalvormig
,,rooster’1 tusschen
gloeidraad en plaat.
Omdat er daardoor
drie electroden ko
men, noemt men
zulk een lamp een
triode of drie-electrodenlamp. In fig.
Fig. 66.
67 is de schema
tische voorstelling van de triode gegeven. In de eerste radiolampen was de plaat een cylinder,
daarbinnen lag het spiraal (kurketrekker) vormige rooster, waar
binnen weer het gloeidraadje. In
de moderne lampen is dit meestal
anders, vaak is de plaat twee
maal rechthoekig omgebogen en
plat, het rooster heeft de vorm
van een platgedrukte spiraal,
terwijl soms de gloeidraad VGloeidraad
vormig is. Het geheel is soms
horizontaal in de ballon aange
bracht, soms verticaal, of wel in een stand daar tusschen in.
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De lamp heeft vier aansluitpennen aan de voet, één voor de
plaat, één voor het rooster en twee voor de gloeidraad. Deze
pennen zijn in een bepaalde standaarduitvoering gerangschikt,
om verkeerde aansluitingen te voorkomen; de plaat-pen is iets
van de drie andere verwijderd, tegenover de plaat-pen bevindt
zich de rooster-pen. De constructie van een lamp en de formatie
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Fig. 68.

G.

der pennen vindt men in fig. 68. De lamp wordt in het toestel
geplaatst in een fitting, de lampvoet, waarin busjes in dezelfde
formatie zijn gerangschikt, deze busjes zijn verbonden met
aansluitklemmen, waaronder men de draadleidingen kan vast
zetten. Men kan dus de lamp in of uit het toestel plaatsen,
zonder de verbindingen met de pennen eerst los te maken.
De lamp is van binnen meestal zilverachtig, dit komt van
sommige dampen, die bij het luchtledig maken ontstaan en zich
dan aan de binnenkant van de ballon afzetten.
De lamp moet natuurlijk stevig genoeg gemaakt zijn om niet
te hevige schokken te kunnen verdragen, toch kan het soms
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voorkomen, dat binnen in de lamp kortsluiting ontstaat, doordat
b.v. de gloeidraad „doorzakt” en dan het rooster raakt; of
doordat het rooster contact maakt met de plaat. Een goed
geconstrueerde lamp zal deze fouten daarom niet licht vertoonen,
ze worden dan ook als fabricage-fouten aangemerkt en worden
bij opzending naar de fabriek vergoed met een nieuw exemplaar.
Lampen met doorgebrande gloeidraden, of die hun emissie
zoo goed als verloren hebben, komen echter nimmer voor
vergoeding in aanmerking!
Om na te gaan of de gloeidraad soms stuk is, schakelen we

w

<s>

Fig. 69.

deze in serie met een voltmeter en een batterijtje. Slaat de
wijzer van de meter uit, dan is de gloeidraad intact, bij niet
uitslaan is ze gebroken of doorgebrand. De spanning van het
batterijtje mag natuurlijk niet hooger zijn dan de gloeispanning
van de lamp (fig. 69).
Op dezelfde wijze kunnen we onderzoeken of plaat en rooster,
of rooster en gloeidraad soms contact maken. We sluiten dan
aan de beide draadeinden deze aan, natuurlijk mag dan de wijzer
der voltmeter niet uitslaan. Het rooster heeft tot taak, de
ruimtelading op te heffen en tevens de lamp in staat te stellen
niet alleen als gelijkrichter, maar ook als versterker te werken.
Dit kan, doordat het rooster dichter bij de gloeidraad staat dan
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de plaat, hierdoor zal een kleine positieve lading van het rooster
een veel grooter aantrekkende werking op de electronen uit
oefenen, dan een groote positieve lading van de plaat. Een kleine
positieve roosterspanning zal dus een evengroote plaatstroomverandering tot gevolg hebben als een veel hoogere plaatspanning. Daartegenover zal een negatieve roosterspanning een
val der plaatstroom tengevolge hebben in dezelfde verhouding
tot de plaatspanning, het rooster zal dan de electronen afstooten,
en een minder groot aantal zal de plaat bereiken. Bij een positieve

X

I

Plaatse

_L

Gloeistr.

X
Fig. 70.

roosterspanning zullen er een gedeelte der electronen door de
windingen van het rooster naar de plaat gaan, een ander deel
echter komt op het rooster terecht. Hierdoor ontstaat een
roosterstroom, die in fig. 70 wordt aangewezen door de microampère meter. Om de werking van een lamp na te gaan, gaan
wij met deze schakeling telkens de roosterspanning wijzigen
en de bijbehoorende plaatstroom noteeren. Zetten we dan deze
waarden uit in een grafiek, dan krijgen wij een zoogen. karak
teristiek van de lamp. We kunnen ook de roosterspanning
wijzigen en dan de bijbehoorende roosterstroom noteeren, of
de verhouding tusschen plaatspanning en plaatstroom nagaan.
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Wij kunnen dus drie curven krijgen in één grafiek; meestal
wordt de eerste door de
fabriek verstrekt. Fig. 71
geeft de plaatspanningplaatstroom curve, Fig. 72
de roosterspanning-plaatstroom
curve en Fig. 73 de
E
o
roosterspanning-roosterI
stroom curve. De tweede
treffen wij meestal in de
lampen-catalogus aan, de
plaatstroom voor een posi
Anodespennlng in volts
tieve roosterspanning is
meestal niet geteekend, daar
Fig. 71.
dit niet noodig is. We zien,
dat de einden van de curve zijn afgerond, doch dat het deel
daartusschen een rechte lijn is. Als nu de lamp als versterker
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Fig. 72.
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Roosterspanning

Fig. 73.

moet werken, hebben we het liefst, dat de plaatstroom in rechte
verhouding staat tot de roosterspanning, met andere woorden,
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we moeten het zóó inrichten, dat de lamp werkt in het rechte
deel der curve; alle variaties worden dan in dezelfde mate versterkt. We bereiken dit, door het rooster een kleine negatieve
spanning te geven, we gebruiken daarvoor een klein batterijtje,
dat op iedere 1£ volt aftakbaar is, de roosterbatterij. De meest
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Fig. 74.

geschikte negatieve roosterspanning is voor elke lamp meestal
door de fabrikant reeds aangegeven.
Nu willen we eens zien, wat we zooal uit een lamp-karakteristiek kunnen opmaken. De onderste curve werd verkregen
bij een plaatspanning van 100 volts, zij snijdt de verticale as
bij 4 m.a. De volgende curve, voor een plaatspanning van 150
volts, snijdt de verticale as bij 6 ma. We zien dus, dat de plaatspanningsverandering van 50 volts een plaatstroomverandering
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van 2 milliampère tengevolge heeft. Nu gaan wij eens zien,
hoe een groote wijziging der roosterspanning er noodig is,
om hetzelfde effect te bereiken. Daarvoor gaan wij vanuit het
punt op de verticale as, waar de onderste curve de as snijdt,
2 m.a. naar beneden, we komen dan in het punt B. Vanuit
dit punt trekken we een horizontale lijn, tot waar deze lijn
de curve snijdt, A. Vanuit A gaan we nu weer naar beneden
en komen dan uit in — IJ volts negatieve roosterspanning.
Dus zal IJ volt verschil in de negatieve roosterspanning het
zelfde effect hebben als 50 volts verschil in de plaatspanning.
We komen zoo tot de versterkingsfactor van de lamp, (g):
de plaatspanning die een variatie in de plaatstroom veroorzaakt.
g=
de negatieve roosterspanning, die hetzelfde
effect daarop heeft.

50
— = 33.

li

De versterkingsfactor van deze lamp is dus 33.
De volgende factor is de steilheid. We kunnen volgens de
in Hoofdstuk III behandelde methode ook hier de steilheid
van het rechte deel der curve gaan bepalen en zullen dan vinden:
1,3 m.a. per volt. De steilheid duidt men aan door de letter S,
des te grooter ze is, des te grooter zal de plaatstroomvariatie
zijn bij eenzelfde roosterspanningsvariatie.
Onze volgende ontdekking is de inwendige weerstand van de
lamp. Deze wordt aangeduid als: Ri, zij staat met de verster
kingsfactor en de steilheid in verbinding volgens de vergelijking:
g = S X Ri
we deelen door g aan weerskanten en krijgen:
g

s

In ons voorbeeld dus:

Ri =

Rl-

33

1,3 m.a./volt
33

0,0013 amp./volt

= 25000 ohm.
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Lampen worden er in verschillende soorten gemaakt, waarbij
de afmetingen en onderlinge afstand der electroden wisselen,
hierdoor veranderen ook g, S en Ri. Zoo zal b.v. een versterkerlamp een groote steilheid en een lage inwendige weerstand
hebben, een lamp voor weerstands-versterking een kleine
:
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Fig. 75.

versterkingsfactor en een hooge inwendige weerstand , enz.
Men zou zeggen, dat voor een versterker-lamp een hooge
versterkingsfactor het eenige noodzakelijk was, we zien echter,
dat als g toeneemt, de inwendige weerstand ook toeneemt en
S kleiner wordt. Deze moeilijkheid heeft men voor een groot
gedeelte weten te overkomen in een ander type lamp, dat geen
triode is, en waarop wij later terugkomen. In fig. 75 is de karakte
ristiek gegeven van een andere lamp. De lezer trachte nu aan
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de hand van de gegevens de steilheid, versterkingsfactor en
inwendige weerstand te bepalen. Zij zijn: S 1,25 m.a. volt,
g 13,5 en Ri 10,700 ohm. Opgemerkt dient te worden, dat dit
alle „statische” curven zijn, waarvan de gegevens dus zijn
opgenomen terwijl de lamp geenerlei werk in een ontvanger
deed.
Van de roosterbatterij wordt slechts zeer weinig stroom door
de lamp afgenomen, zij kan dus zeer lange tijd meegaan, alvorens
ze vernieuwing behoeft. Een te lage roosterspaning verkort het
leven van de lamp.
Tot voor eenige jaren was het „mode” een variabele weer
stand van maximum 30 ohm in serie met de gloeistroomleiding
op te nemen. Hiermede kon men de gloeispanning instellen
op de door de lamp gevraagde, in die tijd gebruikte men n.1.
wel eens accu's of batterijen, die een te hooge spanning gaven
en dus zonder voorschakelweerstand de gloeidraad der lamp
door zou branden. In de latere jaren zijn deze gloeiweerstanden
evenwel meer en meer verdwenen.
Men moet er op letten, dat de polen der verschillende batte
rijen steeds juist worden verbonden; het zal duidelijk zijn,
dat als wij b.v. de negatieve pool der anodebatterij aan de plaat
aansluiten, er in de lamp geen electronenstroom zal zijn, het
toestel zal dus niet werken.
Zeer voorzichtig moeten wij zijn, gloeispanning en anodespanning niet te verwisselen. Doen wij dit, dan komt de volle
anodespanning op de gloeidraad, die daardoor onvermijdelijk
doorbrandt. Dit zijn allen fouten, die door beginnende amateurs
veelvuldig worden gemaakt.
Voor onze gewone ontvanglampen is een roosterbatterij van
maximum 18 volts meestal voldoende, de meeste typen lampen
zullen geen hoogere roosterspanning vragen. Voor krachtversterkerlampen echter, die in het algemeen al hoogere span
ningen vragen, is een batterij tot minstens 50 volts noodig.
Dit zal dan dus een kleine anodebatterij moeten worden.
De trioden kunnen in het algemeen in vier typen worden
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onderscheiden, n.1. hoogfrequent-lampen, detector-lampen,
laag-frequent-lampen en eind-lampen. Het eerste type heeft
een kleine steilheid en een klein roosterspanningsbereik, terwijl
de curve rechtlijnig verloopt; de tweede soort komt veel met
de eerste overeen, bij de derde soort is het roosterspannings
bereik ten opzichte van de curve grooter; terwijl dit bij eindlampen nog grooter is en deze tevens een groote steilheid hebben.
Plaatsen wij b.v. een hoogfrequent-lamp op de plaats van een
eindlamp, dan zal dit al het mooie van de ontvangst wegnemen.
Als de roosterspanning te groot wordt treedt er vervorming
op, de lamp raakt dan zoogenaamd „dichtgeslagen”. Om ver
vorming te voorkomen moeten we de lamp dus steeds laten wer
ken in het rechte deel der curve.
De schermroosterlamp*
Bij deze lamp is er een extra rooster aangebracht tusschen
het gewone rooster en de plaat: het schermrooster. Het schermrooster wordt, evenals de plaat, verbonden aan de positieve pool
van een spanningsbron. Omdat er nu een electrode meer is,
moet er noodzakelijk ook een aansluiting meer zijn; bij deze
lamp is er op de top der ballon een extra-aansluiting aangebracht.
Dit is de plaat-aansluiting, het schermrooster is verbonden
met de pen, die anders de plaatpen zou zijn (fig. 76).
In fig. 77 zijn de plaatstroom-plaatspanningscurves geteekend
voor een schermroosterlamp. De schermroosterspanning is
hierin constant gehouden, terwijl de anodespanmng telkens
werd gewijzigd en de bijbehoorende plaatstroom afgelezen.
We merken op, dat de curve eerst even op- doch dan weer
naar beneden loopt, vóór de anodespanning even hoog is dan
de schermroosterspanning, wordt zij grooter dan deze, dan
verloopt de curve meer regelmatig. De verschillende curven
zijn opgenomen voor verschillende waarden der roosterspanning.
De steilheid en daarmede de inwendige weerstand is voor alle
drie der curven verschillend, deze invloed heeft de rooster
spanning. Ook geeft een zeer kleine roosterspanningsverandering
HISKES, Radio voor Iedereen.
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reeds een zeer groote plaatstroomverandering, terwijl deze
roosterspanningsvariaties niet naar verhouding evenredige plaatstroomvariaties tengevolge hebben. Daardoor is de lamp niet
geschikt als laag-frequent versterker, ze wordt gebruikt als
hoogfrequent versterker.
In enkele gevallen wordt deze lamp tegenwoordig ook wel
Plaat
Schermrooster

Plaataansluittng

S

Rooster
Gloeidraad

Rooster

/
/
Gloeidraad

Schermrooster

Fig. 76.

als detector gebruikt, ze biedt dan eenige voordeelen en zal
haar plaats als zoodanig dan ook wel handhaven.
Uit de curven kunnen wij dus opmaken, dat wij de plaatspanning steeds hooger moeten houden dan de schermroosterspanning, en dat de steilheid der lamp klein is en dus de inwen
dige weerstand groot. In fig. 78 zijn de curven (plaatspanning-
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plaatstroom) gege
ven van een nor
male triode en van
een schermroosterlamp, we zien nu
duidelijk het ver
E
o
schil in steilheid en
daarmee samenhan
Ta
J2
CL
gend het verschil
in inwendige weer
stand. Alleen de
lijnen, dus niet de
stippellijnen verge
lijken
we hier.
Plaatspannlng In volts
Als een hard sig
Fig. 77.
naal wordt ontvan
gen, b.v. van een niet ver verwijderde krachtzender, is de
spanningsvariatie,
die daardoor ont
staat, soms te
groot voor de
schermroosterlamp, hierdoor kan
ze zoo gaan wer
ken, dat de curve
op enkele plaatsen
niet
rechtlijnig
verloopt; dit heeft
vervorming der
weergave ten ge
volge. Er is echter
/
een speciaal type
i
schermrooster!_--Plaatspanning
lamp, met een
„variabele steilFig. 78.

I

!

1

;

!

I
r

116

DE LAMP

heid”; de steilheid is hier regelbaar, door de roosterspanning
te regelen. Dit voorkomt deze moeilijkheid en levert tevens
een goede geluidsterkte-regeling.
Voor de zeer lage roosterspanning van de schermroosterlamp
worden veelvuldig als spanningsbron de enkele elementjes
uit een zak-batterij gebruikt ook zijn er kleine batterijtjes met
een spanning van 0,9 volt voor dit doel in de handel.
De pentode.
Deze lamp heeft vijf electroden, ze heeft n.1. nog weer een
Plaat

Geaard rooster
Hulprooster
Stuurrooster

VIV

•<a>

Gloeidraad
Stuurrooster

Hulprooster
aansluiting

tb;
Gloeidraad

(0

Plaat
Fig. 79.

rooster meer, zoodat we nu krijgen: één gloeidraad, één plaat
en drie roosters. Het rooster, dat zich het dichtst bij de plaat
bevindt, is binnen in de lamp reeds verbonden met de gloeidraad,
zoodat we vijf aansluitingen ovefhouden. Aan de zijkant van de
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huls der lamp is een extra aansluiting aangebracht, de lamp
past dus, evenals de schermroosterlamp, in iedere normale
lampvoet. De schematische voorstelling, het uiterlijke aanzicht
en de voet zijn weergegeven in figuur 79. Het hulprooster is
hier aangesloten aan de zijklem, deze wordt verbonden aan een
stroombron van even hooge of hoogere spanning dan de anodespanning. Soms ook heeft de lamp vijf pennen, de vijfde neemt
dan de plaats in
van de aansluitklem
op de huls en staat
in het centrum der
vier andere. Hier
voor moet natuurlij k e
een speciale vijfpens 8
lampvoet worden %
J2
CL
gebruikt.
Het derde rooster
is hier verbonden
aan de gloeidraad,
ze heeft tot taak de
eventueel teveel om
de plaat zijnde elecPlaatspanning
tronen naar deze
Fig. 80.
gloeidraad te voe
ren. Het kan n.1. voorkomen, dat door de groote snelheid der
de plaat bereikende electronen andere electronen uit de plaat
worden „geschoten”; deze worden nu door het derde rooster
afgevoerd.
Een plaatstroom-plaatspannings karakteristiek van zulk een
lamp is gegeven in fig. 80; we zien, dat na een bepaalde mini
mum plaatspanning de toename der plaatstroom zeer gering is.
In figuur 81 vindt men de curven van een schermroosterlamp
en een pentode, op dezelfde schaal geteekend. Het verschil in
curve en daarmee het verschillend gebruik is daarin duidelijk
zichtbaar.
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Dc indirect verhitte lamp.
In dit type lamp is de gloeidraad aangebracht in een hol
cylindertje, waarop een stof is aangebracht, welke in hooge mate
het vermogen heeft, electronen te emitteeren. De gloeidraad
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kan hierbij door tusschenschakeling van een transformator
direct worden aangesloten op het lichtnet; ze heeft slechts tot
taak, het emitteerende cylindertje te verhitten. De huls heeft
weer vijf pennen in de reeds beschreven vorm, de pen in het
midden is verbonden met het buisje, dat de kathode heet.
De andere pennen komen overeen met die der reeds besproken
trioden. Hier is dus de gloeidraad alleen aangebracht om voor
voldoende hooge temperatuur te zorgen, dat er wisselstroom
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door vloeit doet hier niets terzake. Uit de aard der zaak zal
de gloeidraad hier veel steviger zijn dan bij de gelijkstroomlamp.
Schematisch is deze lamp weerge
geven in fig. 82. Het voordeel
ervan is natuurlijk, dat de telkens
Plaat
weer oplading behoevende accu
vervalt.
Rooster
Er zijn tegenwoordig ook lampen
voor indirecte voeding uit het
Kathode /
gelijkstroomnet, deze hebben een
hoogere gloeispanning. Philips
VerhiHenJe
maakt deze lampen voor een
gloeidraad
gloeispanning van 20 volts, de
stroomsterkte, die de lamp neemt
Fig. 82.
is 0,18 ampère. Deze lampen kun
nen dus worden gebruikt, waar inplaats van een wisselstroomeen gelijkstroom-lichtnet is.
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Afgeschermde lampen*
De laatste tijd gaan de fabrieken lampen maken, die aan de
buitenzijde met een dun metaallaagje zijn bespoten, dat door
een dun draadje met één der gloeidraadpennen is verbonden.
Het doel hiervan is, de lamp af te schermen voor invloeden van
andere in de buurt zijnde onderdeelen.
Een andere fabriek bouwt de heele lamp in, in een metalen
afschermbus, het doel is hier hetzelfde.
Meervoudige lampen*
Sporadisch wordt hier en daar de meervoudige Loewe lamp
aangetroffen, hierbij zijn meerdere lampen samen aangebracht
in één ballon, we kunnen daarmee dus in een drie- of vierlamps
toestel met één lamp toe.
Het nadeel van deze lampen is, dat indien één der lampen
defect raakt, de heele combinatie practisch onbruikbaar is,
ze worden dan ook slechts zelden aangetroffen.

j
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Wcrkkaraktcristick*
Zooals reeds opgemerkt zijn de tot nu toe gegeven karakteris
tieken alle gemaakt in gevallen, waarin de lamp geen „werk”
doet in het toestel. Is dit het geval, dan worden de curven allen
vlakker. De karakteristiek heet dan de dynamische — of werkkarakteristiek. De in een karakteristiek aangegeven dingen komen
dus nooit precies overeen met de gedragingen van de lamp
als ze in het toestel staat; in ruwe trekken kunnen wij er echter
onze gegevens uit afleiden.

_
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HOOFDSTUK VIII.
DE LAMP ALS GELIJKRICHTER.

»

w

Gelijkrichting of detectie.

E zagen reeds, dat voor een draadloos signaal
hoorbaar kan worden gemaakt, wij de hoogfrequente
wisselstroom moeten omzetten in een varieerende
gelijkstroom. De variaties van deze gelijkstroom moeten boven
dien evenredig verband houden met de modulatie van de
ontvangen golf. Dit omzetten noemt men gelijkrichting men
spreekt hier van detectie. Het woord gelijkrichting wordt
meer gebruikt waar het er om gaat een gewone (laag-frequente)
wisselstroom in gelijkstroom om te zetten. De lamp, die voor
deze detectie zorgt, heet de detector.
Aan onze reeds besproken antenne- en aardleiding en afge
stemde kring kunnen wij nu dus een detector toevoegen, daarna
kunnen wij de ontvangen seinen met een hoofdtelefoon beluis
teren. We krijgen dan het volgende: in de antenne gaan
tengevolge van de golven zeer zwakke wisselstroompjes
loopen, met onze afstemkring kiezen wij die golflengte, die wij
wenschen en door de detector worden de hoogfrequente
wisselstroompjes omgezet in varieerende gelijkstroom, waarvan
de variaties in de telefoon hoorbaar zijn, mits ze voldoende
krachtig zijn.
Wij zullen nu deze detectie eens aan een nadere beschouwing
onderwerpen.
Hiervan kunnen wij drie methoden onderscheiden, n.1.:
(a) roosterdetectie,
(b) plaatdetectie,

s
I
-
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(c) „power gfid” detectie.
We beginnen met plaatdetectie, omdat deze het gemakke
lijkst te begrijpen is.
Plaatdetectie*
Laat ons de karakteristiek-curve van fig. 83 eens bekijken.
/
E
o
V,
ra
J2
Q-

pj

E.
o
75
J2

Roosterspanning in volts

Q-

+

**«8

N

Fig. 83.

A
I
I

Roosterspanning

♦

Men ziet, dat de curve
aan het ondereinde
een bocht vertoont,
deze bocht is vergroot
geteekend in fig. 84,
teneinde een en ander beter te kunnen nagaan. Stellen wij nu,
dat wij het rooster een wisselspanning toevoeren als in de fig.
door het sinuslijntje is aangegeven. OY is dan de nullijn. De
uitslag links van de nullijn geeft dan een plaatstroom evenredig
met de lengte OA, de uitslag rechts van de nullijn evenredig
met een plaatstroom PB. We zien, dat de rechter halve periode
een grooter plaatstroomvariatie veroorzaakt dan de linker, de
positieve halve periode heeft daardoor dus meer effect op de
plaatstroom dan de negatieve (fig. 85 en 86).

'
'
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Als wij nu de inkomende golf zoodanig kunnen maken, dat

i'

•:

r

f!

Fig. 86.

alleen de positieve halve perioden worden doorgegeven door
de lamp hebben wij een voldoende gelijkrichting. Dit nu doen

;
;
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Plaatsp.
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Gloeistr.

Ui

J +

Neg. Roostersp.

Fig. 87.

i

wij, door de lamp een afzonderlijke roosterspanning te geven
en op deze wijze de lamp in het meest geschikte deel der bocht
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van de karakteristiek te laten werken. Een complete schakeling
voor plaatdetectie is weergegeven
\
in fig. 87, dit is het schema van
/
een é^n^amPs"ontvangerAls wij dus een golf hebben
E
o
in den vorm van fig. 88, waarin
2
Tijd
de dunne lijn de frequentie en
de dikke lijn de modulatie aan
geeft, zal deze er gelijkgericht
uitzien als in fig. 89. De varieerende gelijkstroom heeft dan de
Fig. 88.
vorm van fig. 90, deze variaties
zijn zeer snel en brengen de luidspreker of telefoon in werking.

l

Roosterdetectie ♦
Een schakeling voor deze detectiemethode geeft fig. 91.
Hierbij is er tusschen afstemkring en rooster een vaste conden1

I2

I

E

o
£

«75

tn

Tijd

Tijd

Fig. 89.

Fig. 90.

sator geschakeld, terwijl verder tusschen rooster en gloeidraad
een hooge weerstand (1— 5 millioen ohm, of wel 1—5 meg-ohm)
is geschakeld; deze laatste wordt ook wel parallel aan de genoemde
condensator geschakeld, ze staat dan via de spoel in verbinding
met de gloeidraad. De condensator heet de roostercondensator,
de weerstand de lekweerstand. Er wordt geen afzonderlijke
roosterspanning gebruikt, de lekweerstand is verbonden met
de positieve gloeidraadpool. De capaciteit van de rooster
condensator is veelal 300 m.m.F., in vele gevallen kan echter
ook een kleinere capaciteit verkieselijk zijn.
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Deze detectie methode houdt nauw verband met de curve
van de roosterspanning-roosterstroom verhouding der lamp.
Als wij de lamp in het juiste deel der bocht in deze curve laten
werken (precies als wij het bij plaatdetectie deden in de bocht
der plaatspanning-plaatstroom curve) zullen de positieve halve
perioden van een varieerende roosterspanning meer rooster-

V
+

Plaatsp.

x
X
Gloeistr.

i

Fig. 91.
T

stroom tengevolge hebben dan de negatieve halve perioden.
Dat wil zeggen, dat gedurende elke positieve halve periode der
toegevoerde roosterspanning meer electronen het rooster zullen
bereiken, en dan dus het potentiaal daarvan meer negatief
wordt, de roostercondensator voorkomt het afvloeien dezer
electronen. Hierdoor ontstaat nu een toename der plaatstroom,
het negatieve rooster stoot de (negatieve!) electronen af.
De negatieve halve periode der toegevoerde roosterspanning
zal een afnemen der plaatstroom tengevolge hebben, uit
de aard der zaak echter in mindere mate. We krijgen dus
weer een varieerende plaatstroom, waarin de positieve halve
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periode der roosterspanning meer effect heeft dan de negatieve.
De lekweerstand vormt een verbinding tusschen rooster en
afstemkring met de positieve accu-pool. Was deze lekweerstand
niet aanwezig, dan zou de negatieve lading van het rooster zóó
groot kunnen worden, dat geen enkel van de gloeidraad afge
slingerd electron werd doorgelaten, de lamp zou dan in het geheel
niet werken. De hooge weerstand stelt de electronen nu in

E
o
SC
ü
o
o
cx.

+

'Roosterspanning. o

I

Variatie van het
roosterpotentiaal

<a>
(b)

Fig. 92.

staat, voor een gedeelte weg te vloeien, maar niet zóó vlug,
of het rooster krijgt zijn negatief potentiaal.
In fig. 92 zien we de roosterspanning roosterstroom curve,
in de bocht van de curve werkend wordt de wisselspanning
toegevoerd. Deze wisselspanning wordt voorgesteld door het
sinuslijntje, het amplitudeverschil geeft de modulatie aan.
De variatie van het roosterpotentiaal is weergegeven in (b),
in fig. 93 is het verband tusschen deze variaties en de plaatstroom aangegeven.

I
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Vergelijking van de twee detectie-methoden»
Het is belangrijk eens na te gaan, welke detectie-methode
wij onder verschillende omstandigheden voor het meeste succes
kunnen gebruiken. In hg. 94 zijn twee curven geteekend, welke
voor beide methoden de verhouding aangeven tusschen de
plaatstroom en de tusschen gloeidraad en rooster aangelegde

ij

:
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g
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Variatie der
plaatstroom
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Roosterspanning
in volts
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Fig. 93.
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wisselspanning. We zien, dat voor roosterdetectie de steilheid
der curve grooter is als de aangelegde wisselspanning klein is,
en tevens constanter; voor plaatdetectie echter is de steilheid
en constantheid grooter, als deze wisselspanning grooter is.
Roosterdetectie is dus het best te gebruiken waar de toegevoerde
wisselspanning zwak is, waar deze krachtiger is gebruiken we
plaatdetectie.

■

I
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„Power grid”-detectie*

*

Dit is een nieuwere detectiemethode. De naam is een Engelsche, letterlijk vertaald „kracht-roosterdetectie”, de Engelsche
uitdrukking is ook in ons land de gangbare.
rv

%
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Deze methode lijkt veel op roosterdetectie, men werkt echter
met een hoogere plaatspanning en een kleinere waarde der
lekweerstand, n.1. ongeveer 250.000 ohm. De condensator kan
een capaciteit hebben van 0,0001 m.F. Men kan zeggen, dat
deze methode de voordeelen van de beide vorige in zich vereenigt
een krachtiger wisselspanning wordt met minder vervorming
verwerkt als bij roosterdetectie, terwijl ze een gevoeliger
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Aangelegde
wisselstroom
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Fig. 94.

methode oplevert als bij plaatdetectie. Ook is een belangrijke
factor, dat de modulatie diepte der draaggolf beter wordt
doorgegeven.
Voor deze methode worden speciale lampen vervaardigd,
waarbij niet alleen door de fabrikant de roosterspanning-plaatstroom karakteristiek doch ook die der roosterspanning-roosterstroom verhouding.
In een toestel zonder h.f. versterking, waar dus de eerste
lamp detector is zal deze methode de plaats der roosterdetectie
echter niet kunnen innemen; tenzij onmiddellijk in de buurt
van een krachtig station.

!
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De diode»
I

De diode wordt soms toegepast om een zoogenaamde „licentievrije” schakeling te verkrijgen. Ze wordt dan gebruikt als
detector, als versterker is deze lamp natuurlijk niet bruikbaar.
Verder treffen wij deze lamp veelvuldig aan als gelijkrichtlamp
op een plaatstroom-apparaat; ze dient dan, om in vereenfging
met een transformator de wisselstroom van het lichtnet om te
zetten in een bruikbare gelijkstroom.
Keuze*

;

i
i

;
;

i
H

I
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Welke detectie methode zullen wij nu in bepaalde gevallen
kiezen? Roosterdetectie wordt nog steeds het meest aange
troffen, ze is voor een toestel zonder h.f. versterking altijd
het beste.
Voor een detector, die voorafgegaan wordt door twee of
meer trappen h.f. versterking is plaatdetectie het best.
„Power grid” detectie kan men toepassen voor b.v. een
detector, voorafgegaan door één trap h.f. versterking en dicht
in de nabijheid van een krachtig station.

HISKES, Radio voor iedereen.
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HOOFDSTUK IX.
HOOGFREQUENT VERSTERKING.

Versterking*
AAT ons eens een gelijkstroomketen bekijken als in
fig. 95. Daarin zijn twee weerstanden in serie geschakeld,
Wi en W2 en aangesloten op een batterij. Noemen
we als gebruikelijk de spanning E, de stroomsterkte I en de
totale weerstand in het
keten Ri R2, dan is,
als wij de inwendige
weerstand der batterij
verwaarloozen, de wet
van Ohm toe te passen:
Ri T" R2
I =
w2
W!
E
De spanningsval aan
Fig. 95.
weerstand Wx is nu R2
I, dus:
E
Ri + R2
R! x
x E.
Ri + R
R2
Ri + R2
x E.
Op dezelfde wijze is de spanningsval aan W2 :

Wvwvwv—vwwv—

.
:

r2

Hebben wij nu b.v. in een keten van spanning van 10 volt,
terwijl de totale weerstand van het keten 100 ohm bedraagt,
dan zal de spanningsval aan een gedeelte van 75 ohm weerstand
75
van dat keten zijn: — 10 volt = 7,5 volt. We kunnen dus
100
van drie kwart deel van de weerstand drie kwart van de totaal

I
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aangelegde spanning aftakken. Dit hadden wij ook al bij de
potentiometer in Hoofdstuk III.
Gelijksoortige berekeningen kunnen wij toepassen op wisselstroomketens, waarin condensatoren en spoelen een zekere
weerstand vormen, we kunnen hier echter niet met dezelfde
waarden rekenen. In zulk een keten wordt de verhouding tusschen
stroomsterkte en spanning aangegeven door de vergelijking:

waarin Z de impedantie is, welke afhangt van de capaciteit,
zelfinductie en wisselstroomweerstand van het keten. De
impedantie in een wisselstroomketen kunnen wij noemen de
som van alle weerstanden daarin. Voor zeer lage frequenties
is de wisselstroomweerstand gelijk aan de gelijkstroomweerstand; voor hoogere verschillen ze echter. Uit de vergelijking
blijkt, dat de spanningsval gelijk is aan IZ, als C en L (capa
citeit en zelfinductie) een waarde hebben van nul, dan wordt
de impedantie teruggebracht tot R. Zijn de omstandigheden
zóó, dat Z gelijk is aan R, dan wordt de spanningsval IR en
kunnen we op dezelfde wijze rekenen als bij een gelijkstroom,
met dit verschil, dat R nu de wisselstroomweerstand aangeeft.
Laat ons nog eens terugkomen op de werking van een lamp.
Als tusschen rooster en gloeidraad een wisselspanning wordt
toegevoerd, wordt het rooster afwisselend positief en negatief
ten opzichte van de gloeidraad. Ten gevolge daarvan varieert
ook de stroom in het plaatketen, naarmate het rooster ten
opzichte van de gloeidraad meer of minder positief is, bereiken
meer of minder electronen de plaat. Laten we de lamp zóó
werken, dat telkens een halve periode geen plaatstroom ten
gevolge heeft, terwijl de andere halve periode daartegenover
veel meer effect heeft, dan werkt ze als gelijkrichter. We kunnen
de lamp echter ook in het rechte deel der curve laten werken,
beide halve perioden, positieve zoowel als negatieve hebben
dan hun invloed op de plaatstroom, de lamp werkt dan dus als
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versterker. De plaatstroom varieert dan evenredig met de
variaties der aan het rooster toegevoerde wisselspanning. Wij
hebben nu in het plaatketen een spanning, die bij een impedantie
Z en een stroomsterkte I gelijk zal zijn aan IZ. Is b.v. de topwaarde der plaatstroom variaties 1 milli-ampère en de impe
dantie van een deel van het plaatketen 10.000 ohm, dan zal
de spanning in het plaatketen zijn: 0,001, 10,000 10 volts.
Het spreekt vanzelf, dat de versterking van deze wisselstroompjes
E

F

0
H

S.............
B

7

7

K

L

Fig. 96.

niet alleen te danken is aan de lamp, de spanningsval komt door
onze anodebatterij, ze is slechts een gevolg van de zeer zwakke
door ons ontvangen wisselstroompjes.
In fig. 96 is een lampketen geteekend. In de eerste plaats
zien we daarin het plaatketen ABCDEFA, dit is een electrisch
keten, want als de lamp werkt, overbrugt de electronenstroom
de ruimte tusschen gloeidraad en plaat BG. Dan hebben we
het gloeistroomketen ABL en tenslotte het roosterketen
BGHIB. Laat ons het plaatketen eens goed bekijken.
De wisselstroomweerstand in de lamp, van B naar C, zullen
we Ra noemen en de wisselstroomweerstand van DE — Ri,
waarbij we aannemen, dat deze laatste weerstand geen capaciteit

HOOGFREQUENT VERSTERKING

133

of zelfinductie heeft. Dan is, als we de wisselstroomweerstand
der anodebatterij verwaarloozen, de spanningsval van DE
Ri
X E, waarin E de totale wisselspanning in het keten
Ri -j- Ra
Ra
is. De spanningsval aan BC zal zijn:
x E.
Ri 4- Ra
Als nu Ra zeer groot is en Rx zeer klein, dan zal er aan DE
een groote spanningsval zijn. Als Rj grooter wordt gemaakt,
zal er aan Rx ook een grootere spanningsval optreden.
Deze spanningsval nu kunnen wij weer toevoeren aan rooster
en gloeidraad van de volgende lamp. Het zal duidelijk zijn,
dat we een grooter spanningsval krijgen, naarmate de stroomsterkte in het plaatketen grooter is, de spanningsval aan de
weerstand varieert dus evenredig met de spanning aan het
rooster. We maken voor de versterking dus gebruik van de
spanning in het plaatketen, niet van de stroomsterkte. Een
aan roosterketen toegevoerde wisselspanning van 1 volt kan
dus een plaatspanning van 10 volt of meer veroorzaken, hoe
groot deze laatste is hangt af van de versterkingsfactor en van
de waarden van wisselstroomweerstand in het keten en inwendige
wisselstroomweerstand der lamp.
Hoogfrequent versterking.
Hoogfrequent versterking noemt men de versterking der
hoogfrequente wisselstroompjes, voor zij worden gelijkgericht
door de detector. De golven wekken in onze antenne en in de
afstemkring zwakke wisselstroompjes op, deze kunnen zóó
uiterste zwak zijn, dat ze moeten worden versterkt, om met
succes door de detector te worden gelijkgericht, vooral wanneer
zij van een zwakke of ver verwijderde zender afkomstig zijn.
Een toestel met h.f. versterking zal dus voor deze stations
gevoeliger zijn dan een toestel, dat enkel bestaat uit een de
tector, gevolgd door eenige trappen laagfrequent versterking.
We hebben reeds opgemerkt, dat hoogfrequente wissel-
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stroomen bijzondere eigenschappen hebben, we er willen hier
nog even de nadruk op leggen, opdat de lezer niet geneigd
wordt, ze als een ,,gewone” wisselstroom te beschouwen. Wij
stelden reeds vast, dat de capacitieve reactantie van een con
1
densator
ohm. Nu is het duidelijk, dat des te grooter
2 rr /C

ƒ is, des te grooter de reactantie wordt. Een condensator van
5 mm. F (5 micro-micro Farads) zal dus een capacitieve reac
tantie hebben:
1
1011 ,
= —— ohm.
2 77 ƒ x 5 X 10 -12ƒ
Nemen wij, voor een ruwe berekening, 77 = 3, dan wordt dit:
3,3 X 1010
ohm.
ƒ
Als nu ƒ 1000 kilohertz, dan krijgen we een reactantie van:
3,3 X 1010
= 33.000 ohm.
106
Dit moge vrij veel schijnen, maar als wij de weerstand van
capaciteit en zelfinductie parallel geschakeld aannemen op
(waarin L de zelfinductie is in Henry’s, C de capaciteit in
Farads en R de weerstand in ohms) en als dan de spoel een
zelfinductie heeft van 2000 micro-Henry’s, de condensator een
capaciteit van 0,0003 micro-Farad en de weerstand 10 ohm
is, krijgen we een weerstand van:
2 X 10 ~3
ohm.
0,0003 X 10 X 10
Noemen wij dit R, dan is:
2 X 10 -3 X 106
R=
ohm.
3 X 10 ~3
2 X 10®
—-— = 6,7 X 105 ohm (ongeveer) = 670.000 ohm.
We zien dus, dat zulk een afstemketen, geplaatst in de plaat-
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kring, van een lamp, voor een frequentie van 10* perioden een
twintig maal zoo hooge weerstand heeft dan een condensator
van 5 m.m.F.
Twee parallelloopende draden van 1 mm doorsnede en op
een afstand van 1 mm van elkaar hebben een capaciteit van 1
micro micro Farad voor elke 10 cm lengte, deze lengte heeft
een reactantie van 165.000 ohm. Zoo zien we, dat capaciteitsinvloeden in de lamp,
b.v. tusschen plaat en
rooster, tusschen parallel
loopende verbindingsdraden tusschen de lamppennen, enz. bij hoog
E
o
frequente wisselstroomen
V,
een groote invloed kun
15
J2
nen hebben.
CL
De Triode als h*f.
versterker*
Bij h.f. versterking
leggen wij de wisselspan
Roosterspanning in volts
ning aan tusschen rooster
en gloeidraad van de
Fig. 97.
lamp, zondar dat wij
gebruik maken van rooster condensator of lekweerstand, alleen
heeft het rooster een negatief potentiaal ten opzichte van de
gloeidraad. In fig. 97 kunnen we zien, dat we, opdat er geen
roosterstroom loopt en de verhouding tusschen roosterspanning
en plaatstroom recht is, de lamp moeten laten werken in het
rechte deel van de karakteristiek links van de verticale as.
De afstemkring kan ook worden verbonden aan de negatieve
zijde der gloeidraad, die dan tevens aan aarde komt; dit zal
men zelfs meestal aantreffen, we zullen echter later zien, dat
hoewel deze methode theoretisch correct lijkt, ze in de practijk
op bezwaren kan stuiten.

!
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Achter de h.f. versterker lamp kunnen we de detector plaatsen,
ook wel een tweede h.f. lamp; het aantal h.f. of l.f. versterktrappen kan men naar willekeur uitbreiden. De koppeling van

V
P.sp. + 1
-> P.sp. + 2
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I
Fig. 98.

een h.f. lamp met de detector kan op verschillende wijzen
geschieden, n.1. door:
(a) transformator koppeling,
(b) afgestemde plaatkring koppeling,
(c) weerstands koppeling,
(d) smoorspoel koppeling,
(e) Idzerda koppeling en een variant op (a), waarbij de
transformator wordt afgestemd door een variabele condensator.
Transformator koppeling*
Hierbij is de primaire wikkeling van een h.f. transformator
in het plaatketen opgenomen, de secundaire wikkeling dezer
transformator is verbonden aan rooster en gloeidraad der vol
gende lamp. In fig. 98 vinden we een schema.
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Hier is plaatdetectie toegepast, dus is een klein batterijtje
opgenomen tusschen het eene einde der secondaire wikkeling
en gloeidraad. De transformator is een h.f. transformator, ze
bezit dus geen kern.
Het schema geeft dus een complete tweelamps ontvanger,
met één h.f. versterklamp, gevolgd door een detector, resp.
Lx en L2. Zulk een toestel zal geen voldoende krachtig geluid
kunnen geven voor een luidspreker, er wordt dus een hoofd
telefoon gebruikt. De
plaatspanning van h.f.
lamp en detector zijn
verschillend, meestal
geeft men de h.f. iets
meer dan de detector.
H.F. transformatoren
worden er in verschillende
vormen gemaakt, hetzij
met
aansluitklemmen,
hetzij met vier pennen. In
Fig. 99.
het laatste geval passen
deze pennen in een mede geleverde fitting of voet, juist als
bij de lamp. Ze bestaat uit twee draadspoelen, die met elkaar
gekoppeld zijn. Een dergelijke transformator zou men zelf
kunnen wikkelen op een goed geschellakte kartonnen of op
een ebonieten koker (figuur 99). Worden op deze wijze beide
spoelen in dezelfde richting gewikkeld, dan moet het begin der
primaire worden verbonden met de plaat, het begin der secon
daire met het rooster. Deze koppelmethode heeft nadeelen. De
reactantie is voor lagere frequenties kleiner dan voor hoogere
frequenties en wij willen juist graag, dat deze zoo hoog mogelijk
is. Bovendien hebben beide spoelen eenige capaciteit tusschen
de windingen, dit gevoegd bij de zelfinductie, zal de transfor
mator een bepaalde resonantie-frequentie hebben, waarvoor ze
een maximum impedantie heeft; deze frequentie zal dus meer
worden versterkt dan andere. Het beste wat we kunnen doen is
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dus, over beide wikkelingen een variabele condensator te plaat
sen, we kunnen dan op een gewenschte frequentie afstemmen.
Nog beter echter kunnen we de primaire wikkeling een hoogere
weerstand geven en dan de secondaire afstemmen. Deze methode
is weergegeven in fig. 100. De secondaire wikkeling moet nu
de juiste zelfinductie hebben, om met de condensator de ge-
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Fig. 100.

wenschte golflengte op te leveren, dit kan geschieden door de
secondaire spoel verwisselbaar te maken, of door met behulp
van een schakelaar naar believen een gedeelte ervan uit te
schakelen, b.v. door dit gedeelte eenvoudig kort te sluiten.
Deze laatste methode wordt in inbouwspoelstellen vaak toegepast.
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Afgestemde plaatkring koppeling»
Bij deze koppelmethode is een complete afgestemde kring
in de plaatkring der h.f. lamp opgenomen. Als de weerstand
klein is, is de impedantie bij resonantie zeer groot en wordt er
een hooge spanning ontwikkeld. Deze spanningsvallen (die dan
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optreden aan de uiteinden van het keten) worden aan het rooster
der volgende lamp gelegd, met tusschenschakeling van een
condensator. De koppeling is hier dus capacitief, niet, als bij
transformator koppeling, inductief. Bij een roostercondensator
moeten we een lekweerstand hebben, we krijgen hier dus roosterdetectie of ,,power grid” detectie. Het schema geeft fig. 101.
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De condensator voorkomt dat de spanning der anodebatterij
op het rooster komt, de waarde ervan kan ongeveer 0,0001 m.F.
zijn. De spanningsval in de plaatkring der h.f. lamp is hier niet
direct aangelegd tusschen gloeidraad en rooster, een blik op
het schema leert ons echter, dat, als we de weerstand der batterij
verwaarloozen, tusschen deze twee electroden het grootste
spanningsverschil bestaat.
Smoorspoel koppeling*
Deze methode lijkt veel op de laatste, inplaats van de spoel
is echter een h.f. smoorspoel genomen, terwijl de condensator
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geheel wordt weggelaten. Deze koppel methode wordt veel
gebruikt in de in ons land sporadisch voorkomende kofferontvangers.
De smoorspoel heeft een natuurlijke eigen frequentie, als
nu de smoorspoel een hooge zelfinductie heeft bij lage eigen
capaciteit, ligt deze zeer hoog, en dan alleen kan de methode
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voldoening schenken. Slechte goedkoope smoorspoelen geven
daardoor soms onaangenaamheden, de fout ervan is, dat de
waarden van zelfinductie en eigen-capaciteit niet voldoende zijn.
Weerstandskoppeling*
Hierbij wordt in de plaatkring der h.f. lamp een weerstand
opgenomen, die zoo is vervaardigd, dat ze geen zelfinductie
heeft. Aan deze weerstand ontstaat een spanningsval, om echter
de plaat voldoende potentiaal te geven, moet de toegevoerde
spanning hooger zijn dan bij de vorige methoden. Het resoneeren
van afgestemde plaat koppeling of smoorspoel koppeling, komt
hier niet voor; voor hoogere frequenties wordt echter de wissel-
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stroomweerstand kleiner en worden capaciteitsinvloeden grooter.
Daardoor is deze methode voor frequenties, hooger dan 300.000
(of golflengten, lager dan 1000 meter) niet loonend. Fig. 102
geeft een tweelamps schema hiervoor met roosterdetectie.
Idzerda koppeling»
Hierbij wordt de plaat weer gevoed dóór een h.f. smoorspoel,
de koppeling met de volgende lamp vindt plaats door middel
van een klein condensatortje. Tusschen rooster en gloeidraad
dezer lamp is een afgestemde kring geplaatst, die door het
condensatortje (de „scheidingscondensator”) met de plaat der
voorgaande lamp is verbonden. De roostercondensator kan
worden behouden, tusschen plaat der h.f. lamp en rooster der
detectorlamp krijgen we dus eigenlijk twee in serie geschakelde
condensatoren. Deze verbinding wordt dus: plaat h.f. lamp,
scheidingscondensator, afgestemde roosterkring, roostercon
densator, eene einde lekweerstand, rooster detectorlamp. De
koppelcondensator kan het best een kleine waarde hebben,
0,0001 m.F. is al groot genoeg.
Resultaten.
Alle tot nu toe gegeven schakelingen kunnen onder zekere
omstandigheden slechte resultaten opleveren. Dit is een gevolg
van koppeling tusschen plaat- en roosterketen, o.a. via de plaatrooster capaciteit, gegil en gefluit zijn hiervan het gevolg.
Dit kan worden voorkomen door van de nu volgende methode
gebruik te maken.
Neutrodyne schakelingen.
Een Engelschman en een Amerikaan vroegen enkele weken
na elkaar in hun land patent op een methode om deze h.f.
koppeling te overkomen. Hun schakeling werd neutrodyne
schakeling genoemd, de werkwijze wordt (verkeerd!) wel eens
neutrodyniseeten genoemd, de juiste benaming zou moeten
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luiden: neutraliseeren. Een schema voor deze methode geeft
hg. 103.
De hoogspanning (plaatspanning) wordt gelegd aan de aftak
king van een middenafgetakte spoel, of aan de doorverbinding
van twee gelijke spoelen het einde der spoel, dat anders aan
de anodebatterij is verbonden, is nu aangesloten op een kleine
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Fig. 103.

variabele condensator, waarvan het andere platenstel met het
rooster is verbonden. Deze laatste is de neutrodyne-condensator (N.C.).
De bedoeling is nu, dat er een klein gedeelte der h.f. stroom
wordt teruggevoerd naar het rooster door de neutrdyne con
densator; deze moet echter tegengesteld in phase zijn met die,
welke door de plaat-roostercapaciteit naar het rooster wordt
teruggevoerd, en ze op deze wijze opheffen of neutraliseeren.
Fig. 104 geeft een schema. De neutrodyne condensatoren
moeten één keer worden ingesteld, daarna komt men er nooit
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meer aan, tenzij een andere lamp wordt geplaatst, dan moet
de instelling opnieuw plaats hebben. Deze instelling geschiedt
als volgt.
De gloeistroomverbinding naar de h.f. lamp wordt ver
broken, nadat men heeft afgestemd op een krachtig station.
Nu draait men de neutrodyne-condensator zoo, dat men bijna
\1/
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geen, of in het geheel geen geluid meer krijgt, luisteren met een
koptelefoon verdient aanbeveling, daar de juiste stand vrij
critisch is. Daarna wordt de gloeistroom weef aangesloten aan
de lamp en is de instelling eens en voor altijd goed. Voor meer
dere trappen h.f. versterking stelt men, na de gloeistroom der
eerste lamp weer te hebben ingeschakeld, de condensator der
tweede h.f. lamp in, eveneens bij verbreking van de gloeistroomleiding dezer lamp, enz.
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Afscherming.
Een andere methode om koppeling der h.f. stroomen te
voorkomen vinden we in afscherming. Hierbij worden er
tusschen de onderdeelen, die geen koppeling mogen maken,
een metalen plaat geplaatst, welke met aarde wordt verbonden.
Op deze wijze worden spoelen vaak geheel in aluminium of
koperen bussen geplaatst en lampen met een metaallaag bespoten.
Ook afstemcondensatoren, welke op één as zijn gemonteerd,
als onder beschreven, moeten van elkaar worden afgeschermd.
Voor een effectieve afscherming heeft een enkel geaard plaatje
weinig invloed, het beste is dan, de onderdeelen geheel in een
geaard metalen doos aan te brengen, juist als bij een afge
schermde spoel dus.
Eenknops bediening.
Om éénknops bediening te verkrijgen, gaat men thans alle
afstemcondensatoren op één as monteeren, ze worden dan alle
door middel van één knop gedraaid.
Onmiddellijk springt in het oog, dat hiervoor niet alleen
alle condensatoren vrij nauwkeurig onderling gelijk moeten
oploopen, maar ook de afstemspoelen allen nauwkeurig gelijke
zelfinductie moeten hebben.
Om kleine capaciteitsverschillen in de condensatoren op te
heffen schakelt men parallel hierover wel kleine draaicondensatortjes, die dan eens en voorgoed worden ingesteld. Hoewel
schrijver dezes deze methode reeds eenige jaren geleden toe
paste, is het idee kort geleden uit Engeland naar ons land
overgewaaid en kregen de condensatortjes ook in ons land weer
een Engelsche naam, als zoovele dingen in de radio! Men
noemt ze: „trimmers”.
H.f» Lampen.
Door de lampenfabrikant worden steeds ruimschoots gegevens
van de lampen vermeld, b.v. betreffende het gebruik, steilheid,
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versterkingsfactor, enz. Men zal opmerken, dat h.f. lampen
steeds een groote versterkingsfactor hebben, terwijl in de
karakteristiek de curve zich uitstrekt over een klein roosterspanningsbereik. Voor weerstandskoppeling moet de h.f. lamp
een groote inwendige weerstand hebben. Voor afgestemde
plaatkring- of transformatorkoppeling moet deze laatste kleiner
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Fig. 105.

zijn. Zoo kan aan de hand van deze gegevens ieder de voor zijn
doel het meest geschikt zijnde lamptype in de catalogus opzoeken.
Terugkoppeling.
Deze „versterk’* methode is reeds zeer lang in gebruik,
hierbij wordt een gedeelte der h.f. energie in de plaatkring
teruggevoerd naar de roosterkring en op deze wijze weer op
het rooster der lamp gebracht. Men kent twee soorten van
terugkoppeling:
(a) inductieve en
HISKES, Radio voor Iedereen.
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(b) capacitieve.
De eerste is de
/
eenvoudigste (fig.
/ M.
105). Hierbij is de
plaatspoel gekop
Lz
peld met de roosterspoel, deze spoe
len kunnen ten
opzichte van elkaar
S*
worden gedraaid,
° L.
O
zoodat de graad der
c,
kD
koppeling
kan wor
ö
den
gewijzigd.
De
r°
pijl door de spoelen
Fig. 106.
in de figuur bedoelt
dit aan te geven. De
T
spoel in de plaat\l/
kring (de „terugkoppelspoel”) kan
dus dichter bij of
verder van de roosterspoel worden ge
plaatst; des te ver
der nu de spoelen
van elkaar worden
geplaatst, des te
7
losser is de kop
peling, en des te
zwakker het geluid.
Is de koppeling
J
vast, dan treedt een
Fig. 107.
gefluit op, dit is het
„genereeren” van
de lamp, in deze
toestand vervormt het geluid. Dit genereeien ontstaat als volgt.
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Een kleine roosterspanningsvariatie brengt een plaat
st roo mverandering
met zich en daar
mede een verande
ring van het mag
netisch veld der
plaatspoel. In dit
veld bevindt zich
echter ook de roosterspoel, zoodat de
variatie daarin ge
ïnduceerd wordt.
Hierdoor ontstaat
weer een roosterspanningsvariatie,
tengevolge daarvan
weer een plaatstroomvariatie, enz.
Voor een onver
vormde ontvangst
mag het stadium
van genereeren niet
worden toegelaten.
Er is echter nog
een andere factot.
De h.f. trillingen
kunnen n.1. bij toe
stellen zonder h.f.
versterking in het
antenneketen wor
den geïnduceerd,
ons ontvangtoestel
wordt dan als het
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ware een kleine zender en buurman zal zich ergeren aan de
fluitstoringen, die hij krijgt. Dit verschijnsel staat bekend onder
de naam van ,,de Mexicaansche hond”, waarom het zoo heet
weten wij niet, dat het zeer hinderlijk kan zijn, echter wel!
Daarom: laat uw toestel zoo weinig mogelijk genereeren!
De tweede methode wordt het meest gebruikt en vindt op
verschillende wij zen
V
Eén
toepassing,
manier is in fig. 106
gegeven. Hierin is
L2 de terugkoppelspoel en C2 de terugkoppelcondensator.
Deze terugkoppe
ling, de capacitieve,
heeft dit voor, dat
de koppeling der
spoelen onveran
derlijk kan zijn, de
terugkoppeling
2
vindt plaats, door
de condensator te
draaien; ze wordt
daarom bijna steeds
Fig. 110.
toegepast bij inbouwspoelen. De terugkoppelspoel kan dan gewoon naast of wel
over de roosterspoel worden gewikkeld. De graad van koppeling
tusschen plaatspoel en roosterspoel wordt hier dus gewijzigd
door aan de condensator te draaien, in deze schakeling is de
plaatspoel een deel van de roosterspoel. Het nadeel van deze
methode is, dat „hand-effect” kan optreden, naderen we de
knop der terugkoppelcondensator met de hand, dan ontstaat
er tusschen deze hand en de platen een ander condensatortje,
hierdoor kan de terugkoppeling worden beïnvloed.
Een andere methode geeft fig. 107. Hier is er geen gemeen-
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schappelijke verbinding tusschen plaat- en afstemspoel. Boven
dien is het draaibare platenstel aan aarde verbonden, waardoor
minder gauw hand-effect optreedt. Een schakeling die hier veel
op gelijkt en bekend staat als de „Reinartz schakeling”, geeft
fig. 108. In de plaatkring is een h.f. smoorspoel opgenomen,
welke de h.f. energie tegen houdt en de l.f. energie doorlaat.
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Fig. 111.

Een andere variant is het gebruik van de differentiaal conden
sator (fig. 109). Neemt de koppeling van de spoel toe, dan neemt
de reactantie af; automatisch neemt dan in de andere helft
der condensator de capaciteit af en wordt de reactantie grooter,
met andere woorden: ze biedt daar de h.f. stroom een moeilijker
weg naar aarde. Deze methode levert een zeer soepele terug
koppeling op. In de figuren 110 en 111 vindt men nog twee
schema’s van eenvoudige éénlamps toestellen met terugkop
peling. Bij het gebruik van de laatste schakeling kan burenstoring licht optreden!
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Fig. 112 geeft een tweelamps ontvanger, één lamp h.f.
versterking, geneutraliseerd en met transformator koppeling,
gevolgd door de detector. De letters P en S geven de primaire
en secondaire spoel aan, de eerste bestaat niet uit twee deelen,
doch uit één wikkeling met een middenaftakking, waarvan de
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plaatspanning is verbonden. T.C. is de terugkoppelcondensator,
N.C. de neutrodyne condensator.
Door de vervolmaking der h.f. lampen is de terugkoppeling
den laatsten tijd van minder belang geworden. Ze wordt echter
nog steeds algemeen gebruikt, daar ze tevens een handige sterkteregeling geeft.
De Schermroosterlamp.
Deze lamp heeft als h.f. lamp zoo goed als alle andere lampen
verdrongen. De constructie van de schermroosterlamp werd
in het vorige hoofdstuk reeds besproken. De plaatsing van het
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schermrooster tusschen rooster en plaat deed de plaat-roostercapaciteit tot een minumum afnemen en daarmede de kans op
h.f. koppeling door deze capaciteit. Men heeft deze capaciteit
kunnen reduceeren tot ongeveer 0,005 m.m.F., dat is dus al
zeer weinig! Zulk een lamp kan een inwendige weerstand
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hebben van 230.000 ohm en een versterkingsfactor van 200,
bij een steilheid van 0,87 m.a. volt. Desondanks zullen wij deze
waarden in het practisch gebruik niet kunnen behalen. Een
lamp met bovenstaande gegevens bleek in de practijk een
versterkingsfactor van 50 op te leveren.
Het schermrooster wordt aangesloten op een positieve
spanning, terwijl ze door een vaste condensator met aarde is
verbonden. De koppeling van plaatkring met de volgende lamp
kan op één der reeds beschreven manieren plaats vinden.
Fig. 113 geeft een schema voor een toestel met schermrooster
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h.f. lamp, hier is de afgestemde plaatkring-koppeling toegepast,
de spanning aan het schermrooster kan ongeveer 75 volt bedra
gen. De schermroosterspanning wordt ook wel verkregen,
door ze door middel van een weerstand van de plaatspanning
af te nemen, daar de schermroosterstroom zeer klein is, kan
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dit een hooge weerstand zijn (0,1 k 0,75 meg ohm).
Figuur 114 geeft een ander schema, hier wordt plaatdetectie
toegepast. De stippellijn geeft hier een geaard scherm aan.
De hooge graad van versterking, die met de schermroosterlamp wordt verkregen leidt licht tot een verminderde selec
tiviteit, daarom is afstemming van de roosterkring van beide
lampen of van plaatkring der h.f. lamp en roosterkring der
detector noodig. Ook het bandfilter kan natuurlijk zeer goed
worden toegepast.
Vaak voedt men het schermrooster via een variabele weer
stand, dit levert een goede geluidsvolume-regelaar. In sommige
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schakelingen is een geluidsterkte-regeling aangebracht in den
vorm van een gloeiweerstand voor de h.f. lamp.
Batterijen*
Omdat er voor de stroomvoeding der lampen een stroom
bron noodig is, hebben wij hiervoor in de schema’s eenvoudigheidshalve de gewone batterijen geteekend. Natuurlijk kan de
plaatspanning even goed worden afgenomen van een plaatstroomapparaat en als de lampen wisselstroomlampen zijn, de gloeispanning van een transformator.
We zagen reeds, dat we deze twee nooit mogen verwisselen
bij aansluiting. Verder moeten we bij het maken van verbin
dingen letten op het gevaar van „kortsluiting”. Als wij b.v.
de twee accu-polen door een draad verbinden, terwijl de accu
tevens is aangesloten op de lampgloeidraden, zal al de stroom
door deze draad gaan, slechts een te verwaarloozen klein deel
door de gloeidraden. De accu is dan „kortgesloten” wat voor
de levensduur ervan funest is. De stroomsterkte in de kort
sluitende draad kan zeer groot worden, daar de weerstand
ervan klein is, tengevolge daarvan kan de draad roodgloeiend
worden. Om der wille van uw accu is het echter beter, dit
maar te gelooven en de proef niet zelve te nemen.
Evenmin als de accu zal eenig ander onderdeel in het toestel
bevredigend werken, als het door een metalen voorwerp is
kortgesloten.

HOOFDSTUK X.
LAAGFREQUENT VERSTERKING.
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Laagfrequent Versterking*

E kunnen de ontvangen signalen ook verder gaan
versterken na dat ze zijn gelijkgericht door de
detector, dit noemt men laagfrequent versterking.
Hoogfrequent versterking gebruiken we dus tusschen antenne
en detector; laagfrequent versterking tusschen detector en
luidspreker.
Bij l.f. versterking werken we uit de aard der zaak met minder
hooge frequenties, practisch van 50 tot 5000; koppeling zal
hier dus niet voorkomen; koppeling tusschen h.f. en l.f. gedeelte
van het toestel is echter onder bepaalde omstandigheden wel
mogelijk.
De twee meest gebruikte methoden zijn:
(a) weerstandsversterking.
(b) transformatorversterking.
Weerstandsversterking*
De schakeling is dezelfde als in het vorige hoofdstuk, alleen
worden de weerstanden en de condensator hier achter de
detector geplaatst in plaats van achter de h.f. lamp (fig. 115).
We maken weer gebruik van de spanningsval, die er onder
de invloed van de varieerende plaatstroom aan de uiteinden
van de in het plaatketen opgenomen weerstand ontstaat; deze
spanningsval wordt aan rooster en gloeidraad der volgende lamp
aangelegd. De grootte van de spanningsval wordt bepaald door
de verhouding van de weerstand tot de inwendige lampweerstand,
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deze laatste moet dus groot zijn. De fabrikanten geven steeds
aan, welk type lamp voor weerstandsversterking het meest
geschikt is.
Weerstandsversterking heeft het voordeel, dat ze geen voor
liefde voor een bepaalde frequentie heeft, theoretisch is de
versterking dus vrij van vervorming. De methode heeft echter
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ook nadeelen; in de eerste plaats is een vrij aanzienlijke plaatspanning noodig om de plaat op een voldoende hoog potentiaal te
krijgen, en in de tweede plaats is de versterking niet zéér groot.
Transformatorversterking is een krachtiger versterkingsmethode.
Transformatorversterking*
Hiervoor worden l.f. transformatoren, dus met ijzerkern
gebruikt, waarvan de wikkelingsverhouding veelal 1 :3 of
1 : 5 is.
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Tot voor eenige jaren gaf deze methode niet altijd even groote
voldoening, hooge zoowel als lage tonen werden n.1. afgesneden,
de kwaliteit der weergave liet derhalve soms veel te wenschen over!
De techniek leerde echter betere transformatoren maken, de
kern werd grooter en van beter materiaal gemaakt, magentismelekkage werd tot een minimum beperkt enz. Het gevolg was,
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dat de transformatorversterking zeer veel verbeterd werd en
nog steeds bijna algemeen toepassing vindt.
Al wordt de vervorming echter tot een minimum beperkt,
het is duidelijk dat ze nooit absoluut te vermijden is, de eigencapaciteit van de wikkelingen zal- altijd leiden tot een klein
verlies aan hooge tonen. Het voordeel van de methode is echter,
dat een veel hooger graad van versterking wordt bereikt dan
met weerstandskoppeling. Voor luidspreker weergave is echter
een detectorlamp en tweelamps transformatorversterker noodig,
bij een trap h.f. versterking voor de detector is één l.f. trap
voldoende.
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De l.f. transformator moet een hooge impedantie in de
primaire wikkeling hebben, hier schuilt de fout van de goedkoope, kleine transformatoren. De lamp moet een lage wisselstroomweerstand hebben, des te hooger deze is, des te minder
is de versterking.
Een toename van de grootte van het magnetisch veld door de

M/

£

Weerstond
10000 Si.

-* + P.sp. 1
j + P.sp. 2

LS

5 yWf
1

WWV

I

I
Fig. 117.

kern doet de impedantie afnemen, daarom is een teveel aan
gelijkstroom in de primaire wikkeling niet aan te raden; er treedt
gevaar op voor kernverzadiging, de kern kan dan de spanmngswisselingen niet meer volgen. Daarom gaat men de transfor
mator wel zoogen. ,,stroomloos’* schakelen, fig. 117 geeft
hiervan een schema. Bij deze methode is er een gering verlies
\
aan hooge tonen en wordt een regelmatige versterking over
heel de frequentieschaal verkregen.
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Lampen voor laagfrequent versterking*
Voor l.f. versterking hebben we lampen noodig met een
hooge versterkingsfactor, door deze grooter te maken wordt
echter ook de wisselstroomweerstand grooter, een zoodanige
lamp kunnen we dus alleen gebruiken bij weerstandsversterking.
Hebben wij b.v. een lamp met een versterkingsfactor van 35
en een inwendige
weerstand van
50.000 ohm, dan
zal deze lamp zich
niet
bijzonder
goed leenen voor
transformatorkoppeling met de
volgende
lamp,
hoewel daarmee
altijd eenig resul
taat zal worden
bereikt. Bovendien
zal het resultaat
beter zijn naaro+i
J
-9
-8
-7
-6
-5
-4
-3
*2
-I
Roosterspanning in volts
mate de aan roos
ter toegevoerde
Fig. 118.
spanning zwakker
is, b.v. onmiddellijk achter een detector, die niet door h.f.
versterking wordt voorafgegaan. Vanwaar nu het beperkte
gebruik van deze lamp? Dit kunnen we zien uit de karakteris
tieken in fig. 118. De gegevens, die wij hierboven gaven, hebben
betrekking op een hier te lande weinig gebruikt fabrikaat lamp,
n.1. de Osram H 210. De andere curve heeft betrekking op een
lamp, die wel geschikt is voor transformatorversterking, de
Osram L 210.
We weten reeds, dat de roosterspanningsvariaties van de
plaatstroom tengevolge hebben. Deze roosterspanningsvariatie
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kan nu meer of minder groot zijn, worden de aan het rooster
aangelegde variaties van de antenne betrokken, dan zijn ze
natuurlijk kleiner, dan wanneer ze van de plaatkring eener
voorafgaande lamp afkomstig zijn.
Bij de H 210 nu zien we, dat voor een negatieve roosterspanning van 1 volt bij een plaatspanning van 75 volt een roosterspanningsvariatie van £ volt naar beide kanten niet gelijk
matig zullen worden versterkt, de curve heeft hier een bocht.
Vervorming zal dus het gevolg zijn. Bij een negatieve roosterspanning van £ volt (J volt naar weerszijden) zal de versterking
al regelmatiger zijn en vervorming minder. De lamp is dus
slechts geschikt om te werken met kleine roosterspanningsvariaties.
Ander is het met de L 210. Terwijl de H 210 bij een roostervariatie van 0,5 volt reeds overbelast is, is deze dit nog niet bij
een variatie van 4 volt. Daarom is de laatste beter geschikt als
l.f. versterklamp dan de eerste, tot zelfs in de derde trap.
We zien dus, dat het goed is voor l.f. versterking een lamp
te hebben met hooge versterkingsfactor, mits het roosterspanningsbereik groot is; de roosterspanningsvariatie immers wor
den na iedere versterkingstrap grooter!
De door de fabrikant aangegeven negatieve roosterspanning
kan in de practijk iets hooger blijken, doordat dan het rechte
deel der curve veelal iets langer is. Verder moeten we in het
oog houden, dat de negatieve roosterspanning bij verhooging
of verlaging der plaatspanning eveneens verhoogd of verlaagd
moet worden.
De Eindtrap*
)

De laatste versterkertrap vóór de luidspreker is de eindtrap
of „output”-trap. De hierin gebruikte lamp heet de eindlamp.
deze lamp moet, om voldoende energie voor de luidspreker
te kunnen afgeven, een hooge plaatstroom geven, en daarmede
dus krachtige plaatstroomvariaties. Tevens moet de lamp
in staat zijn, groote roosterspanningsvariaties te verwerken,
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men zegt, dat de lamp „ruim” moet zijn, dat wil zeggen: niet
gauw overbelast.
De fabrikanten geven weer steeds aan, welke hunner lampen
als eindlamp het meest geschikt is, uit de daarvan verstrekte
gegevens zal de lezer de eigenschappen van een eindlamp licht
kunnen opmaken.
De maximum output van een versterker wordt verkregen,
als de impedantie van de
luidspreker gelijk is aan
die van de lamp. Bij de
electro-magnetische luid
spreker neemt de impe
ro
£
dantie toe met de fre
quentie der plaatstroomvariaties, hier moet dus
S
3
PX4 (l930)
O
de tusschenweg bewan
deld worden. Veelal wordt
hiervoor een frequentie
van 300 perioden geko
zen, wat overeenkomt
w
Impedantie (ohms)
met een noot, ongeveer
Fig. 119.
in het midden van het
toetsenbord eener piano.
Dat wil dus zeggen, dat de luidspreker, achter een lamp met
een inwendige weerstand van 2500 ohm ongeveer dezelfde
impedantie heeft voor een frequentie van 300 perioden. Gebrui
ken we een luidspreker, waarvan de impedantie voor deze
frequentie b.v. 5000 is, dan krijgen we een maximum output
bij een veel lagere frequentie, tengevolge daarvan wordt de
weergave dof; is ze daarentegen b.v. 1000, dan hebben we
bij een hoogere frequentie grootste output, en de weergave
wordt „schel”. Een en ander wordt geïllustreerd door de grafiek
in fig. 119. De inwendige weerstand was ongeveer 1600 ohm
en de curve geeft een maximum output aan voor ongeveer deze
impedantie.
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We krijgen bij deze methode evenwel veel vervorming, naast
de origineele golfvorm der plaatstroomfrequenties treden n.1.
tweede en derde harmonischen op. Als de golf daarvan sinus
vormig is, zijn dit golven waarvan de frequentie twee- of drie
maal zoo hoog is, dit leidt tot een samengestelde golf, die niet
in het minst meer lijkt op de vorm der golf, die onze antenne
binnenkomt, het gevolg is dus vervorming.
Er is gevonden, dat 5 % aan tweede harmonischen het maxi
mum is, wat kan worden toegestaan; hierbij wordt de maximum
output verkregen, als de impedantie van de electro-magnetische
luidspreker bij 300 perioden gelijtSs aan twee maal de inwendige
weerstand van de lamp.
Bij het gebruik van krachteindlampen is dikwijls een luid
spreker noodig met drie- of viermaal de impedantie van deze
wisselstroomweerstand. Hiervoor kan de luidspreker aansluiting
op een andere manier geschieden, waarover straks.
De dissipatie-energie van een lamp is het vermogen in
Watts (plaatstroom maal plaatspanning) dat de lamp maximum
kan afgeven. Een lamp b.v. die een maximum plaatspanning
heeft van 150 volt bij een plaatstroom van 20 m.a. heeft een
dissipatie van (150 X 20 X 10 “3) watt, wat gelijk is aan 3 watt.
Wij kunnen een eindlamp maximum plaatspanning geven,
maar als wij dat doen moeten we tevens de roosterspanning
zoo hoog maken, dat de plaatstroom naar beneden wordt
gebracht, teneinde de dissipatie niet te overschrijden. Hebben
we b.v. een lamp met een anode dissipatie van 12 watt bij
250 volt plaatspanning, en moet daarbij de roosterspanning
ongeveer —34 volt zijn; dan zou, als wij een roosterspanning
gebruikten van —20 volt de plaatstroom ongeveer 140 m.a.
bedragen. Wij zien wel, dat dit het leven der lamp ernstig in
gevaar brengt, immers, de dissipatie zou dan worden: 140 X 250
milliwatts = 35 watt.
De juiste impedantie bij een eindlamp wordt dikwijls ver
meld, ze kan echter vlug en gemakkelijk worden gevonden
door de volgende methode.
HISKES. Radio voor Iedereen.
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We nemen een plaatstroom-plaatspanning karakteristiek met
curven voor gelijke toenamen der roosterspanning als in fig.
120. Hierin trekken we een dissipatie-curve; is de dissipatie
b.v. 3 watt, dan loopt deze dus door de punten: 100 volt,
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Fig. 120.

. 30 m.a. — 50 volt, 60 m.a. —150 volt, 20 m.a. enz. De stip
pellijn in de figuur geeft de curve aan. Nu maken we een soort
van lineaaltje als in fig. 121, van karton of celluloid bijvoorbeeld;
elke verdeeling rechts is yy deel van elke verdeeling links
van het nulpunt.
Dit nulpunt van de schaal leggen we nu op de grafiek op

LAAGFREQUENT VERSTERKING

163

het punt voor maximum plaatstroom en plaatspanning, b.v.
in ons voorbeeld 150 volt, 20 m.a. Daarna draaien we de schaal
rechtsom, totdat de afstanden van het punt, van waaruit wij
werken tot de 0 volt roosterspanning curve, zoowel als tot
de roosterspanningscurve, voor twee maal zooveel rooster
spanning, als van waaruit wij werken; gelijke afstanden op de
schaal zijn. We kunnen nu deze lijn trekken, welke de curve
voor de maximum onvervormde energie aangeeft. Deze laatste
mag echter nimmer de dissipatie-curve snijden, doet zij dit
wel, dan moeten we met lagere waarden werken. Dit is het

ik)

g

Fig. 121.

geval voor lijn AB in de karakteristiek, daarom is A'B' genomen.
Van A'B' kan men nu de steilheid bepalen volgens de in hoofd
stuk III aangegeven manier. De waarde der stroomsterkte
moet worden overgebracht in ampères, teneinde de uitkomst
in ohms te krijgen. Uit de punten A en B; A' en B' kunnen we
lijnen trekken verticaal op resp. de horizontale en de verticale
as, de snijpunten noemen we C en C'.
In de figuur kunnen we dus de lijnen uit A en B trekken en
het snijpunt C noemen; het product AG BC (AC in milliampères, BG in volts) gedeeld door 8 zal dan de wisselstroomoutput in milli-watts opleveren. Helaas kruist deze lijn de
dissipatie-curve, dit mag niet. We moeten dus werken met
roosterspanning —12, plaatspanning 150, het punt is in de
figuur aangegeven. We krijgen dan op dezelfde manier de lijn
A'B7 en het snijpunt C'.
We vinden dan achtereenvolgens:
60
= 4000 ohm.
15 X 10 ~3
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Dit is ongeveer tweemaal de wisselstroomweerstand der
lamp, welke was opgegeven als 2150 ohm.
23 X 90
A'C' X B'C'
= 260
De wisselstroom-output =
8
8
milliwatts ongeveer, dit is ruim voldoende voor kamersterkte
met een gewone conusluidspreker.
Door verschillende karakteristieken op deze manier na te
_________ gaan zal men zien, dat 4- 6-volts en
wisselstroomlampen een grooter output
0
kunnen geven dan 2 volts lampen.
L.S

Luidspreker aansluiting.
De luidspreker wordt gewoonlijk aan
gesloten in serie met de plaatkring der
eindlamp (fig. 122). Deze methode is dan
ook tot nu toe in dit boek gevolgd. De
luidspreker kan echter ook worden aan
gesloten via een transformator (fig. 123),
deze methode wordt toegepast, als de
impedantie ervan veel verschilt met die
der lamp.
Fig. 122.
De verhouding der wikkelingen op de
transformator wordt gegeven door de formule:
Impedantie voor de beste resultaten
N (verhouding) =
Impedantie van de luidspreker
Transformatoren zijn er in verschillende verhoudingen
verkrijgbaar, van 1 :1 tot 1 : 25, de laatste worden gebruikt
voor electrodynamische luidsprekers met lage weerstand en
bij pentode lampen. De transformator heet: „uitgangstransformator”.
Soms is een zoogen. „luidspreker-beveiliging” aangebracht
als in fig. 124, bestaande uit een l.f. smoorspoel en een blokcondensator. Het vloeien van gelijkstroom door de luidsprekerspoeltjes kan doorbranden daarvan tengevolge hebben, dit nu
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wordt hier voorkomen. De smoorspoel kan veilig 50 Henry
zijn en de condensator 4 m.F.
Ook een combinatie der methoden kan geschieden. Aan de
klemmen E.S. van fig. 124 wordt dan de primaire van een uitgangstransformator aangesloten, waarvan de secondaire aan de
luidspreker is verbonden.
+ p.sp.

L.F.S.

JL

o

Fig. 123.

L5.

Fig. 124.

„Push-pull„- of Balansversterker.
In fig. 125 is een schema geteekend van een balansversterker.
Balansversterking biedt bepaalde voordeelen: we kunnen elke
lamp zooveel roosterspanning geven, dat we kunnen werken
in de bocht van de karakteristiek, de eene lamp krijgt nu de
positieve helft der input te verwerken en de andere de negatieve
helft en daar iedere lamp slechts de halve input krijgt, kan er
met grootere roostervariaties worden gewerkt dan bij een
enkele lamp het geval is. We kunnen ook zooveel roosterspan
ning aanleggen, dat er wordt gewerkt midden in het rechte
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deel der karakteristiek, dit is een methode, die tegenwoordig veel
wordt toegepast. Harmonischen worden vermeden en er is ook al
tengevolge daarvan weinig vervorming. Bij deze laatste methode
is de input niet tweemaal die van elke lamp. De luidspreker
moet gelijk zijn aan tweemaal de impedantie van iedere lamp.
--------------------------------------------------- --------------------- * + P.yp 1
_____________________>( + P SP 2

ö
LS

?

t

31

Fig. 125.

Lampen parallelgeschakeld.
Hierdoor kan een groote output worden verkregen. Twee of
meer eindlampen worden parallelgeschakeld, plaat aan plaat,
rooster aan rooster, enz. de input wordt toegevoerd aan rooster
en gloeidraad van één ervan. De totale inwendige weerstand
der lampen is nu kleiner dan die van één lamp; als er twee
lampen zijn is ze de helft van die van één lamp. Een zeer
groote output kan worden verkregen, b.v. 3 lampen, die elk
350 milli-watt onvervormde output kunnen geven zullen parallel-

I
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geschakeld een output van meer dan 1000 milli-watt kunnen
geven. Bij deze methode is het gebfuik van anode-batterijen
niet aan te bevelen.
De Pentode.
Dit is een lamp met een groote steilheid en hooge versterkingsfactor, waar
■>+ P.sp. I
van de karakteris
tiek reeds werd
+ P.sp. 2
besproken. De luid
ï LS.
spreker wordt aan
gesloten als in fig.
126. De inwendige
weerstand van de
pentode is zeer
hoog — 50.000 ohm
of hooger — daar
door zal een gewone
luidspreker, in de
plaatkring opgeno
men, geen bevredi
gend resultaat op
leveren. Een bevei
Fig. 126.
liging en of uitgangstransformator worden daarom aangeraden. Voor aanpassing
is een uitwendige impedantie van 5000 tot 10.000 ohm het
beste, de impedantie kan worden gevonden van een verzameling
van plaatstroom-plaatspanning curven als werd beschreven.
Indirecte luidspreker-aansluiting wordt ook al noodzakelijk,
doordat bij hoogere frequenties zeer hooge wisselspanningen
optreden, die voor luidspreker en lamp beide gevaarlijk kunnen
worden.
De hooge versterkingsfactor van de pentode stelt ze in staat
twee triodes te kunnen vervangen, luidsprekerontvangst is dus

ï

rv
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al mogelijk met een enkele detectoi, gevolgd door een pentode.
Uit fig. 126 kan worden opgemaakt, dat het buitenste rooster
en de plaat hetzelfde positieve potentiaal hebben.
Sterkteregeling.
In ieder modern toestel kan het noodig zijn een middel bij
de hand te hebben, waarmede de sterkte van het geluid kan
worden geregeld; meestal treft men hiervoor een speciale knop
aan. Sterkteregeling kan op verschillende manieren worden
verkregen.
De oudste en tevens de eenvoudigste is het opnemen van een
variabele weerstand („gloeiweerstand”) in de gloeistroomleiding van een lamp. Meestal neemt men deze voor de h.f.
lamp, de toegevoerde gloeispanning kan daarmede naar wensch
worden geregeld en daarmede de geluidsterkte.
Ook de terugkoppeling biedt een steikteregeling, des te
kleiner de koppeling is, des te zachter het geluid.
Ook kan een variabele weerstand worden opgenomen in de
plaatspanningstoevoer, b.v. voor de detectorlamp. Een andere
methode is het plaatsen van een klein variabel condensatortje
of een potentiometer in de antenneleiding. Ook kan een potentiometer over de secondaire der laatste l.f. transformator worden
geschakeld, waarvan de ,,wijzer” is verbonden met het rooster
der eindlamp. De potentiometer moet hiervoor een waarde
hebben van 0,5 of 1 meg-ohm. Sterkteregeling in de l.f. versterker
heeft het voordeel dat zij tegens kan dienen bij het weergeven
van gramofoonplaten via de luidspreker.

HOOFDSTUK XI.
TELEFOON EN LUIDSPREKER.

Geluid*

E

EN noodzakelijk deel van iedere ontvanginrichting is
dat deel, dat ons in staat stelt de opgevangen signalen
te hooren. Bij een kristal ontvanger is dit een kop
telefoon, bij een- en tweelampstoestellen evenzoo, bij meerlampsontvangers kan echter een luidspreker worden gebruikt. De
plicht van luidspreker of telefoon is de electrische variaties
van ons toestel om te zetten in geluid.
Laat ons eerst eens uitpluizen, wat eigenlijk ,,geluid” is.
De gewaarwording : „geluid” krijgen wij, als ons trommelvlies
en bepaalde beentjes in ons oor in trilling raken, deze trillingen
worden dan overgebracht op ons zenuwstelsel en wij hooren.
De trilling van ons trommelvlies kan worden veroorzaakt door
een trilling der ons omgevende lucht, de lucht deelt dan de tril
ling aan ons trommelvlies mede. We begrijpen dus al, dat
wat wij kennen als geluid, in wezen een luchttrilling is. Slaan
wij met een hamer op een plank, dan raakt de plank even in
trilling, tengevolge daarvan trilt ook de lucht, ook ons trommel
vlies, en wij hooren de hamerslag. Slaan wij met dezelfde hamer
op een stuk ijzer, dan hooren wij de slag ook, maar .... nu
klinkt ze heel anders! Hoe komt dat nu?
De oplossing is eenvoudig. We zagen al, dat als wij op de
plank slaan, deze in trilling raakt. Slaan we op het ijzer, dan
raakt ook dit in trilling. Het verschil in klank is nu het gevolg
van het verschil in trilling; het ijzer zal sneller trillingen hebben
dan het hout.
1

F
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Bij geluid kennen wij hooge en lage tonen. Naarmate nu de
frequentie der luchttrilling, die het geluid veroorzaakt, hooger
is, is ook de toon hooger. Is ze lager, dan is ook de toon lager.
Dit is gemakkelijk na te gaan bij het snorren van een vliegwiel;
een ieder heeft wel eens opgemerkt, dat het snorren hooger
van toon wordt, naarmate het wiel sneller draait. Een mooi
voorbeeld is ook de sirene. De sirene, die men soms bij fabrieken,
aan motorvaartuigen en auto’s aan kan treffen, bestaat uit een
buis, waarin een schijfje kan draaien; in dit schijfje is een gaatje
gemaakt. Men laat nu deze schijf snel draaien en voert tegelij
kertijd een gas (stoom, lucht of uitlaatgassen) door de buis.
Tengevolge daarvan wordt de lucht in heftige trilling ge
bracht. Er doen zich nu de volgende verschijnselen voor.
Gesteld, dat wij met een toerenteller de draaisnelheid van het
schijfje in de sirene nauwkeurig kunnen aflezen; dan zullen
wij als deze begint te draaien en dus aanvankelijk nog weinig
toeren maakt, niets hooren. Als nu de draaisnelheid langzaam
opklimt, hooren wij zoodra het toerental ongeveer 50 is, een
zeer lage toon; de toomhoogte klimt verder op met de draai
snelheid van het schijfje, bij een toerental van 10.000 per seconde
is de toon al zeer hoog, wordt zij meer dan 15.000, dan hooren
wij niets meer!
Hieruit valt af te leiden, dat wij alleen trillingen kunnen
hooren met een frequentie bereik van 50 tot 15.000 ongeveer,
dit is voor verschillende menschen niet gelijk, een zeer hooge
of zeer lage toon is voor de een hoorbaar voor de ander niet meer.
Wij maken onderscheid tusschen pleizierige en onpleizierige
geluiden en klanken. Onpleizierige zijn voor ons: lawaai.
Dit verschil is een gevolg van een bepaald muzikaal gevoel,
dat ieder mensch heeft.
Als een man een bepaalde noot zingt, terwijl dezelfde noot
wordt aangeslagen op een piano moet de frequentie gelijk zijn,
niettemin bestaat er voor ons oor een groot verschil. Dit verschil
is het gevolg van „boventonen” die in de stem van de man
optreden. Boventonen zijn tonen, waarvan de frequentie ver-

TELEFOON EN LUIDSPREKER

171

schilt met die der fundamenteele trilling, is de frequentie van
een boventoon een veelvoud van die der fundamenteele trilling,
dan heet ze een harmonische. Zoo spreken we van tweede,
derde harmonischen enz. waarvan de frequentie tweemaal en
driemaal die der fundamenteele of grondtoon is. De menschelijke stem is vol van boventonen, er is geen stem zuiver in
letterlijke zin, wat trouwens maar gelukkig is, want een sopraan
als een stemvork zou ons toch niet
aanstaan!
De aard der boventonen beslist over
het al of niet plezierig zijn van een stem;__ _
de slechte boventonen maken het geschrei
van kleine kinderen zoo opwindend! In 1----Fig. 127.
het algemeen kan men zeggen, dat een
klank aangenaam is, als de boventonen harmonisch zijn of
in een andere eenvoudige verhouding tot de grondtoon staan.
De frequentie van de ,,midden C”, die in notenschrift is
weergegeven in hg. 127 wordt meestal aangenomen op 256;
het halen van de ,,hooge C” welke twee octaven hooger ligt en
dus een frequentie heeft van 1024, vraagt een vrij goede sopraan.
Muziekinstrumenten kunnen nog veel hoogere tonen geven.
Een andere factor speelt hier echter een rol, n.1. die der acoustiek.
Door de boventonen wordt de trilling samengesteld van vorm,
nemen wij aan, dat de ,,hooge C” een frequentie heeft van 1024,
dan komen er, als deze noot door een sopraan wordt gezongen,
boventonen in voor van 2000 en 3000. We begrijpen dus, dat
we, om de volle kwaliteit van de muziek te hooren, niet alleen
tevreden kunnen zijn met de grondtonen.

i

Omzetting van electriciteit in geluid.
Dit kan geschieden met behulp van het electro-magnetisme.
Als wij een spoel wikkelen om een stuk ijzer zal iedere electrische
stroom, die door de spoel gaat, van het ijzer een magneet maken
en iedere stroomvariatie zal een variatie van het magnetisch
veld tengevolge hebben. Als dan een stukje ijzer zoo wordt

I!

172

TELEFOON EN LUIDSPREKER

bevestigd, dat ze onder de invloed van het magnetisch veld
vrij kan trillen, dan zal tengevolge van de veldveranderingen
deze trilling van het stukje ijzer optreden in een evenredige
verhouding met de stroomvariaties.
Laat ons eens aannemen, dat de door de spoel gaande stroom
een wisselstroom is met een frequentie van 50 perioden, dan
zal 50 malen per seconde het ijzertje worden aangetrokken; de
trillingen van het ijzertje brengen de lucht en het trommelvlies
van ons oor in trilling en wij hooren een toon met een frequentie
van 50.
Dit is de opzet van de eenvoudige luidspreker en de kop
telefoon. In plaats van het ijzertje kan ook het spoeltje bewegelijk
worden gemaakt, dit geschiedt bij weer een ander type luid
spreker. De verschillende typen zullen wij nu eens gaan bekijken.
Telefoons.
De eerste telefoon, de Bell-telefoon, zag eruit als fig. 128
aangeeft. Ze bestond uit een koker, waarin de magneet was
aangebracht met de daaromheen liggende wikkelingen. Aan
het eene einde waren er twee aansluitklemmen, aan het andere
einde was een hoorschelp aangebracht,
__Q-tsr^ ... v . . . .... . . . . .,, . . . , „1
waaronder het trill-r Th] \\ \\ \\ W \\ \\ W U (
plaatje lag. Het tril-

A

*

plaatje is juist vrij
van de magneet, ze
raakt deze dus nim
Fig. 128.
mer. Onze kop
telefoon is echter iets anders, wat de vorm betreft, het prin
cipe is precies hetzelfde (fig. 129 schema 130). We zien, dat
er twee electromagneten zijn, teneinde een krachtiger veld op
te wekken. De telefoon bestaat uit twee aparte telefoons, voor
ieder oor één, verbonden door een stalen beugel, welke veer
krachtig is. De telefoons zijn door middel van een snoer te
verbinden met het toestel, de spoelwikkelingen zijn in serie
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geschakeld. Omdat voor iedere spoel het maximum magnetisch
effect afhangt van het product van het aantal windingen en de
waarde der stroomsterkte (het aantal ampère-windingen) moet
het aantal windingen zeer groot zijn; men gaat daarom de
spoeltjes wikkelen van uiterst dun draad, daardoor wordt de
weerstand der telefoon hoog.
De weerstand van elk
spoeltje is meestal ± 1000
ohm, de heele telefoon heeft
dan dus een weerstand van
3
4000 ohm.
Luidsprekers ♦
De eerste luidspreker was
van dezelfde constructie als
Fig. 129.
de telefoon, er was echter
een hoorn op aangebracht,
welke het geluid meer of
minder bundelde en daar
door een ietwat versterkende
werking had. Hier en daar
treft men deze hoornluidsprekers nog wel eens aan.
Conusluidsprekers ♦
De conusluidspreker verscheen in 1923 en van toen af had
de hoornluidspreker afgedaan. Deze luidspreker bood veel
voordeelen, de weergave was veel beter (meer „open” zei men
destijds), lagere tonen kwamen o.a. veel beter tot hun recht en
de heele luidspreker was gemakkelijk in een kastje in te bouwen.
De constructie is niet veel anders dan die der vorige, er wordt
een U-vormige permanente magneet gebruikt, op welks polen
de spoeltjes zijn gewikkeld. Het trilplaatje is veerend bevestigd,
aan dit trilplaatje echter is een stangetje vastgemaakt, waarop
een schroefdraad is aangebracht. Door middel van twee moertjes
en twee trechtervormige stukjes metaal kan op dit stangetje
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een eveneens trechtervormige conus worden vastgezet (fig. 131).
Mèt het trilplaatje trilt dus heel deze conus, het trillende deel
is hier dus veel grooter dan bij het vorige type, daar de conus
veelal een middellijn heeft van minstens 20 cm. De conus wordt
meestal vervaardigd van papier, dat in de een of andere vloeistof
is gedrenkt, teneinde het ongevoelig te maken voor weersin
vloeden. Geschellakt teekenpapier wordt door amateurs en
kleinere fabrieken
veel toegepast.
Het trilplaatje
Bevestiging
noemt men het
anker, de heele
luidsprekerzonder
conus het sys
teem; dit systeem
/
steunt soms in
Trilplaat
Conus
een metalen raam
werk, dat dan het
chassis heet. De
conus is soms aan
Fig. 131.
een rand beves
tigd door middel van een strook flanel of rubber, dit om geen
trillingen op deze rand over te dragen, want is deze b.v.
van hout, dan zou ook het hout en misschien de heele kast
meetrillen en tengevolge van de eigen klank van het hout de
weergave dof worden. Bovendien zou de conus, als ze aan
eenig ander voorwerp was verbonden, moeilijk of heelemaal
niet kunnen trillen. De luidspreker is soms bevestigd tegen
een klankbord, de taak hiervan is, de geluidsgolven van lage
frequentie geen kans te geven aan de achterzijde van de
conus te raken en dan te interfereeren. De afmetingen van dit
klankbord moeten niet te klein worden genomen, 50 cm in
het vierkant minstens. Voor lage frequenties is de golflengte
groot; bij zeer lage frequenties wordt b.v. de conus der luid
spreker naar voren geduwd, de lucht voor de conus wordt iets
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samengedrukt, terwijl achter de conus een uiterst geringe
luchtverdunning optreedt. De taak van het klankbord is nu,
de lucht te beletten van voor naar achter te stroomen en zoo
doende de toon als het ware, ,in de kiem te smoren”. Wij maken
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Bewegingsrichting

eenvoudig de afstand, die de trilling moet afleggen van voren
naar achteren grooter. Des te grooter het klankbord, des te
beter de lage tonen tot hun recht zullen komen, mits de luid
spreker zelve goed is, is dit laatste niet het geval, dan zal natuur
lijk geen klankbord verbetering kunnen geven, hoe groot het
dan ook is.
Soms is de conus dubbel uitgevoerd, sommige amateurs
voeren hier graag experimenten mee uit. Het inbouwen in een
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kastje is wel heel mooi, er doen zich echter dikwijls acoustische
verschijnselen voor, die de weergave kwaliteit benadeelen.
Hieraan wofdt helaas door veel fabrikanten nog steeds te weinig
aandacht besteed. Neemt men n.1. een dergelijke luidspreker
uit de kast en monteert men ze dan alleen op een flink klankbord,
dan is dikwijls de weergave oneindig veel beter!
Een schetsteekening van een soortgelijk luidsprekersysteem
is gegeven in fig. 132. De
magneet heeft speciaal
gevormde poolstukken,
zoodat Noordpool en
ö Zuidpool aan weerskan
ten in het spoeltje steken;
3 b een grooter gevoeligheid
wordt hierdoor bereikt.
.2 wmm
Het chassis is door spons
rubber gescheiden van
het systeem, terwijl men
door middel van een knop
op de hoogste gevoeligheid kan instellen. Als het ankertje trilt
onder de invloed van de magneet is het eene einde verder van
de magneet verwijderd dan het andere einde, ook kan het
ankertje iets buigen. Dit is een gevolg van de bevestiging van
het anker aan één zijde. Bij een ander systeem, het uitge
balanceerde systeem wordt dit voorkomen, de bevestiging is
hier in het midden en beide einden van het anker worden
gelijkmatig aangetrokken.
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De electro-dynamische luidspreker.
Na de conus-luidspreker kwam de electrodynamische luid
spreker. Het principe hiervan is, dat de spoel, waardoor de
varieerende stroom loopt, in beweging raakt, inplaats van het
anker bij het vorige type. Het idee zelf werd in 1894 reeds toe
gepast door Sir Oliver Lodge. De essentieele deelen van deze
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luidspreker zijn de „pot”, het bewegende spoeltje, spreekspoeltje genaamd en de conus.
De pot is een uit twee deelen bestaande zware ijzeren cylinder,
midden in de cylinder is n.1. een ijzeren staaf geplaatst, die
op de bodem ervan is vastgeschroefd. Het geheel is een magneet,
waarvan de eene pool gevormd wordt door de rand van de cylin
der aan het open einde en de andere pool door het uiteinde
van de staaf aan het open einde (fig. 133). Het magnetisch
veld in de luchtspleet, die er tusschen beide overblijft, is dus
zeer groot. Uit de aard der zaak is deze luchtspleet cirkelvormig,
ze wordt in de figuur aangegeven door ab.
Binnen in de pot is om de staaf een groot aantal wikkelingen
gelegd, deze draadspoel wordt aangesloten op een uitwendige
stroombron, b.v. een accu, een accu-gelijkrichter kan vaak
ook dienst doen. In het zeer krachtig magnetisch veld ab wordt
het spreekspoeltje aangebracht, deze wordt zoo geplaatst, dat
ze vrij in deze ruimte kan bewegen. Het spreekspoeltje is een
kokertje van zeer licht materiaal, waarop een aantal wikkelingen
zijn gelegd. Omdat de ruimte beperkt is, zijn deze wikkelingen
van zeer dun draad. Aan dit spreekspoeltje is nu de conus
bevestigd, vaak zijn spreekspoeltje en conus één geheel (fig.
134). Door de wisselstroomen trilt nu het spreekspoeltje in
het veld ab en draagt ze deze trillingen onmiddellijk op de conus
over. De electrodynamische luidspreker heeft een betere weer
gave dan het vorige type, een nadeel is echter de steeds nood
zakelijke bekrachtigingsstroom. Men weet echter thans elec
trodynamische luidspreker te maken met permanente magneten,
hiervoor is dus het geheel geen bekrachtiging noodig. In weer
gave-kwaliteit doen de besten hiervan voor hun bekrachtigde
broeders absoluut niet onder.
De inductor-dynamische luidspreker.
Bij deze luidspreker is het eigenlijke anker weer iets anders
uitgevoerd, dit is hier weer het trillende deel, waaraan de
conus is bevestigd. Het anker bestaat hier uit twee aan elkaar
HISKES, Radio voor Iedereen.
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verbonden staafjes, die elk in een magnetisch veld staan, tusschen
de polen van een magneet. Op de polen van een magneet zijn
de spoeltjes gewikkeld, en wel zoo, dat als het eene veld krach
tiger wordt, het andere zwakker wordt. De staafjes zijn door
middel van veertjes opgehangen zoo dat ze in één richting

0.0
L.S.
I

II

Fig. 135.

bewegingsvrijheid hebben. Deze luidspreker geeft vooral de
lagere tonen zeer goed weer, terwijl de verhouding tusschen
stroom en beweging beter is. (Zie de fig. 142 en 143).
Weergave kwaliteit.
Laat ons eerst eens nagaan, wat we eigenlijk verlangen van
onze weergave. We zagen al, dat ons oor gevoelig is voor een
frequentie-bereik van ongeveer 50—15.000 perioden. Sir Richard
Paget echter heeft bewezen, dat sommige muziekinstrumenten
een frequentie kunnen hebben van lager dan 20; ook heeft
men een verschil in kwaliteit kunnen constateeren tusschen
twee orgelpijpen, waarvan elk een grondtoon had van 8000.
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Wij zagen al, dat het verschil in kwaliteit op rekening van de
boventonen komt, nemen wij nu alleen het aanwezig zijn van
een tweede harmonische aan, dan is de frequentie daarvan
16.000, niettemin zal ons oor het niet of wel aanwezig zijn
van deze boventoon zeer goed waarnemen!
Zonder deze boventonen zouden de klanken van een viool
klinken als een ordinair fluitje. We zouden dus kunnen zeggen,
dat voor een natuurgetrouwe weergave de luidspreker een weer
gave bereik moet
hebben voor fre
quenties van b.v.
20—16.000. Anc
<u
Ideale curve
dere
factoren
>
echter dwingen £
ons, dit bereik g
weer kleiner te
maken. Om b.v.
Frequentie
de zeer lage fre
quenties weer te
Fig. 136.
geven is veel
energie noodig, terwijl wij, vooral bij batterij-voeding, in onze
energie beperkt zijn. Bij bandfilter-afstemming kan verder
de z.g. interferentie toon optreden, deze heeft een hooge
frequentie en kenmerkt zich door een constant gefluit. Een
en ander dwingt ons, tevreden te zijn, als de luidspreker een
weergavebereik heeft voor frequenties van ongeveer 50 tot
6.000. Bij bandfilter gebruik kan het nog noodig zijn, de boven
ste frequenties (vanaf ongeveer 4000) af te snijden, hiervoor
kunnen speciale luidspreker-filters worden gemaakt.
Wij zijn echter niet alleen tevreden met een voldoende groot
weergavebereik, maar wenschen ook, dat de weergegeven
frequenties in overeenstemming zijn met de geluiden in het
studio en niet, dat bepaalde eigenaardigheden van de luid
spreker hun invloed gaan uitoefenen. Dat wil zeggen, dat we
geen frequentie-vervorming wenschen. Een ideale curve in
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dit opzicht geeft fig. 136, waarin horizontaal de frequentie is
afgezet en verticaal de energie. Verder wenschen wij niet alleen,
dat alle frequenties gelijkmatig worden weergegeven, maar ook,
dat de verhouding tusschen de sterkte der geluiden gelijk
blijft aan die in de studio, met andere woorden: er mag geen
amplitude-vervorming optreden. Worden er in de studio b.v.
twee geluiden geproduceerd, waarvan het eene twee maal zoo
luid is als het andere, dan wenschen wij ook, dat de luidspreker
het eene dubbel zoo hard weergeeft als het andere.
Dan is er de kwestie der trillingen zelf. Als een korte klank
wordt weergegeven, wenschen wij, dat deze klank inderdaad
kort is en niet natrilt of gaat interfereeren met de volgende.
Voor wij nu verder gaan moeten wij eerst vertellen, dat men
tot nu toe geen geschikte methode heeft gevonden om luid
sprekers practisch te beproeven. De constructie, de ontvanger
en vooral ook de kamer, waarin de luidspreker staat, spelen
een groote rol. Een luidspreker kan in de eene kamer absoluut
onbevredigend werken en in de andere goed voldoen! Ook de
menschelijke eigenaardigheden spelen een rol. Het kan b.v.
voorkomen, dat een luidspreker valsche tonen weergeeft en we
er toch mee tevreden zijn; of dat we bepaalde tonen, bassen
b.v. meenen te hooren, die door de luidspreker in werkelijkheid
niet eens worden weergegeven.
Op deze wijze is het gevaar, dat men zijn gehoor voor een
goede weergave grondig teniet brengt, lang niet denkbeeldig!
Een radiomaniak kan b.v. met voldoening naar zijn luidspreker
zitten luisteren, terwijl een musicus angstige blikken naar de
deur werpt....
Alles bij elkaar genomen wenschen we dus een luidspreker,
welke vrij is van frequentie-vervorming zoowel als van ampli
tude-vervorming, met een voldoende ruim frequentie-bereik
en gevoelig genoeg, om niet al te veel energie noodig te hebben.
Een van de grootste oorzaken van frequentie-vervorming
is resonantie. De spoel van de luidspreker heeft zoowel zelfinductie als eigen-capaciteit, ze vormt dus een trillingskring;
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bovendien treedt er mechanische resonantie op tengevolge van
het feit, dat elk der onderdeelen van de luidspreker een eigen
trillings frequentie heeft. Tot nu toe was het onmogelijk een
luidspreker te maken, die vrij is van elke resonantie, daarom
heeft men gepoogd, de resonantie zoodanig te maken, dat ze
op een zoodanige frequentie resoneert, dat wij er het minste
hinder van hebben. Voor de beste weergave moet daarom de
resonantie frequentie zoo hoog mogelijk liggen. Om dit te
krijgen moeten we een groote demping hebben, d.w.z. een hooge
mechanische weerstand. In de koptelefoon is deze demping
verkregen door het trilplaatje om de rand vast te zetten, bij
beweging is de spanning van het trilplaatje in het midden
(waar het tegenover de magneetpolen staat) groot, een feit,
dat voor de goede weergave der telefoon pleit. Bij de luidspreker
hebben we voor de demping een maat in het spannen van de
conus, bij de electro-dynamische worden hiervoor soms stukjes
rubber toegepast.
In het algemeen is uitgewezen dat voor een hoog-frequentie
resonantie en goede weergave noodig zijn een groote demping
en een kleine massa en inductie. Het is duidelijk, dat de electrodynamische luidspreker hieraan beantwoord, de massa van het
spreekspoeltje is kleiner dan die van een anker, terwijl de zelfinductie ervan lager is.
De luidspreker moet in staat zijn groote amplitude verande
ringen weer te geven en het geluid in dezelfde verhouding te
produceeren, als het wordt uitgezonden. Het is bewezen, dat
de geluids-energie van een vol orkest, ,,fortissimo’* spelende,
10.000 maal zooveel is als wanneer hetzelfde orkest „pianis
simo” speelt. Als de luidspreker het eerste niet kan weergeven,
zonder te „rammelen”, zullen we de uitgangs energie zoo ver
naar beneden moeten brengen, dat nu de zachtste passages
onhoorbaar worden. De weergave is dan dus niet natuurgetrouw,
het is onmogelijk, de muziek zoo te hooren, als het orkest ze
geeft.
De figuren 137—139 geven de frequentie-weergave curven

Fig. 137.
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van eenige typen luidsprekers. Hieruit kunnen verschillende
conclusies worden getrokken, al moet men natuurlijk niet al
te critisch zijn.
1. De oude hoorn-luidspreker (fig. 137). De curve toont
een zeer krachtige resonantie even boven 500 perioden: juist
de plaats die de meeste moeilijkheden veroorzaakt. De val van
de curve na 500, de resonantie op 2000 perioden en het plotse
linge afsnijden bij ongeveer 100 en 2800 perioden zijn eveneens
duidelijk.
2. De conus luidspreker (fig. 138). Voor een bepaalde luid
spreker zijn er twee curven, waarvan de eene is opgenomen
in Duitschland en de andere in Engeland (resp. A en B).
Beschouwen we de laatste, dan zien wij, dat de afsnijding plaats
vindt beneden 100 en boven 6000. Opmerkelijk is het, dat de
krachtigste resonantie ligt bij ongeveer 2500, welke tamelijk
goed overeenkomt met de natuuilijke resonantie van veler
ooren.
3. De electro-dynamische luidspreker (fig. 139). Hier vindt
de afsnijding plaats beneden 50 en boven 6000, terwijl de krach
tigste resonantie weer even beneden 3000 ligt.
De beste luidspreker voor hem, die slechts over beperkte
stroombronnen kan beschikken is dus de conusluidspreker,
de inductor-dynamische heeft dan het voordeel, de bassen goed
uit te doen komen, zonder al te veel energie te vragen. De
conus luidspreker kan bij een eenvoudig toestel zeer goede resul
taten doen verkrijgen.
De amateur echter, die iets zeer goeds wil hebben en beschikt
over de noodige stroombronnen, contanten en aspiraties zal
een electro-dynamische luidspreker kiezen.
De exponentioneele hoorn*
Even voordat
men uit, dat de
hoorn, waarvan
de lengte. Deze

de conus-luidspreker zijn intrede deed vond
beste weergave werd verkregen met een lange
de plaatselijke doorsnede evenredig was met
noemde men de exponentioneele- of logarith-
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1

mische hoorn. De opkomst van de conus-luidspreker zoowel
als de groote lengte van de hoorn deden haar in het vergeetboek
raken. Enkele enthousiasten werkten er echter op door en het
gevolg is, dat deze luidsprekers thans veel worden toegepast
bij de sprekende film, waar men uit de aard der zaak meer ruimte

i

i

Bevestiging

** Veer

!

Bewegings
richting

Kern

!

.
Fig. 142.

heeft! De weergave curve van deze luidspreker is buitengewoon
vlak, ze komt veel dichter bij de ideale curve dan eehig ander
type. Om ruimte te sparen is heel de hoorn meestal spiraal
vormig gebogen. De oude hoornluidspreker blijkt dus tenslotte
nog wel een goede gedachte in zich te hebben gehad. Bij de
grootere luidsprekers voor bioscopen enz. gaat men tegenwoor
dig meer en meer de tweeling- of drieling-luidspreker toepassen.
Men gebruikt dan conus- zoowel als hoornluidspreker(s), tot
één geheel vereenigd.
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Impedantie.
Hierover spraken we in het vorige hoofdstuk reeds, we zagen,
dat de impedantie bij de gewone luidspreker toeneemt met de
frequentie; bij de electro-dynamische
Bewegingjblijft ze meer gelijkmatig. De laatste
richting
wordt
vervaardigd met hooge en met lage
n
LL
weerstand. In het laatste geval is het
Rem gebruik van een uitgangs transformator
noodzakelijk. Deze transformator wordt
TT
TT
TT
soms door de fabrikant met de luidspreker tot één vereenigd, het plaatsen
Fig. 143.
in het toestel van een dergelijke transformator is dan niet noodig.
Tenslotte begrijpen we dus wel, dat de werkelijk perfecte
luidspreker niet bestaat en dat er geen gulden regel is, om onze
keuze te vergemakkelijken. De fig. 141 en 142 hebben betrek
king op het type luidspreker, dat tegenwoordig gangbaar is.

V‘

4

; •"<

I

)

HOOFDSTUK XII.
SCHEMA’S EN TOESTELBOUW.

D

E beginnende amateur zal waarschijnlijk lang en mis
schien wel tevergeefsch zoeken naar eenige overeen
komst tusschen het
Bei
schema en het toestel. Dat
komt, omdat het uiterlijk en de
rangschikking der onderdeden
y Schakelaar
in het toestel niets met het
schema hebben uit te staan.
Wij legden reeds eerder uit,
WBatterij
hdat het schema slechts de
draadverbindingen van de on
Fig. 144.
derdeden weergeeft, en dan
ook nog schematisch, d.w.z. dat de draad die op het schema
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Fig. 145.

de langste lijkt, in het toestel niet de langste verbinding
behoeft te zijn.
Een voorbeeld kan dit verduidelijken. In de figuren 144
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en 145 zien wij respectievelijk een schema en de ware situatie
van een electrische bel, die via een schakelaar is aangesloten
op een batterij. Het verband is nu gemakkelijk te volgen, we zien
ook, dat de draad: batterij-bel in het schema het langste is, in
werkelijkheid is zij kort. Wij kunnen dus van het schema de
volgende definitie geven:
Het schema is een teekening, waarin alle onderdeelen van het

w.

c.

(b)

w.

(c)
Fig. 148.

toestel zijn aangegeven door symbolische teekens, terwijl de
draadverbindingen dezer onderdeelen worden aangegeven door
de symbolische teekens onderling verbindende lijnen en de
plaatsing der onderdeelen in het schema geen wezenlijk verband
heeft met de plaatsing in het toestel.
De schemateekens voor een groot aantal onderdeelen gaven
wij reeds; hierin bestaat soms eenig verschil, zoo wordt voor
een spoel soms het teeken gebezigd, dat wij aangaven voor de
weerstand, het zig-zag lijntje dus. De door ons aangegeven
teekens worden echter het meest gebruikt.
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De schakelaar in fig. 144 kan natuurlijk verschillende vormen
hebben, het kan b.v. een belledrukker zijn, waarvan fig. 146
een afbeelding geeft. Dat er geen verband is tusschen het schemateeken en het uiterlijk (uitgesloten natuurlijk het aantal aansluitklemmen) van het onderdeel is nu wel duidelijk.
Fig. 146a, b en c geven verschillende schema’s voor één
en dezelfde schakeling, de schema’s zijn in wezen precies
V

+ P.sp

A

■*+ P sp- 2

LS.

LVWMr

!
Fig. 149.

|
!

gelijk. Fig. 148 is niet in zoo groote trekken anders in teekening
te brengen, want hier staan W en C in serie.
Fig. 149 geeft het schema van een twee-lamps ontvanger
met differentiaalterugkoppeling; een kort onderzoek zal aan
het licht brengen dat fig. 150 precies dezelfde schakeling
weergeeft. Deze schakeling heeft het voordeel, dat als een
geaard metalen frontplaat wordt gebruikt, we alle onderdeelen, welke met aarde moeten worden verbonden, eenvou
dig met deze frontplaat verbinden. De afstemcondensator
wordt direct op het metaal gemonteerd, de draaibare platen
zijn dan automatisch geaard. De differentiaal-condensator
echter mag met de draaibare platen niet aan aarde liggen, ze

192

SCHEMA’S EN TOESTELBOUW

wordt daarom door middel van een isolatiebusje geïsoleerd
daarvan gemonteerd.
We zullen nu eens gaan zien, hoe een toestel wordt gemaakt.
Onderdeden en bouw*
Als we van plan zijn, zelf een toestel te gaan bouwen zullen
we in de eerste plaats een goed schema noodig hebben, waar
N/

+ P.50. 1
f P sp. 2

II
T

■a:

~

V

Fig. 150.

we naar werken. Schema's zijn in overvloed te krijgen, de keuze
hierin is dus groot genoeg. Inplaats van het schema kunnen we
ook werken naar de bouwteekening. De bouwteekening is voor
leeken gemakkelijker te begrijpen dan het schema, want zij
geeft een afbeelding van het uiterlijk van het toestel, van de
binnenkant gezien. Het is dus een plaat, waarin alles precies zoo
is geteekend, als het er in werkelijkheid uitziet. Bouwteekeningen zijn ook steeds in ruime mate verkrijgbaar, ze worden
dikwijls uitgevoerd als blauwdruk, precies als de bekende
teekeningen van een bouwkundige.
Hebben wij onze keuze op een bepaald schema laten vallen,
dan gaan wij aan de hand daarvan eerst na, hoeveel en welke
onderdeelen wij noodig hebben.
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Laat ons eens veronderstellen, dat wij een toestel willen
bouwen volgens fig. 151, bestaande dus uit detector, gevolgd
door twee trappen l.f. transformator versterking.
Nu is het niet aan te raden, dit toestel werkelijk te gaan
bouwen, daar het nog werkt met honigraatspoelen en verouderd is.
De lezer kan tegenwoordig over betere onderdeelen beschikken
en betere resultaten bereiken dan met dit toestel het geval is.
Wij nemen het hier echter als voorbeeld om de eenvoud ervan.
■+, +• P.Sp. I
■*i + P.sp. 2
* + p-sp- 3

i

!

31

X

Fig. 151.

Aan de hand van het schema kunnen wij de volgende onderdeelenlijst samenstellen:
3 lampen, n.1. 1 detector, 1 l.f. versterker en 1 eindlamp.
3 lampvoetjes.
eenige spoelen van verschillende grootte, waarbij enkele met
midden-aftakking.
2 spoelhouders of 1 twee-deelige spoelhouder,
1 rooster-blokcondensator van ongeveer 0,0003 mF.,
1 rooster lekweerstand van ongeveer 2 meg-ohm,
1 afstemcondensator van ongeveer 0,0005 m.F.,
1 enkelpolige schakelaar,
10 stekkerbusjes,
HISKES, Radio voor Iedereen.
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5 anode stekkers voor rooster- en anodebatterij,
2 kabelschoentjes voor aansluiting aan de accu,
eenige meters montagedraad voor de verbindingen,
eenige meters snoer voor de batterijen-aansluiting,
10 stekkers,
1 frontplaat van eboniet, troliet, pertinax, of een andere isolatie
stof,
1 bodemplank,
1 aansluitstrook,
2 hoeksteuntjes voor bevestiging van frontplaat aan bodemplank,
1 accu,
1 anodebatterij,
1 batterijtje voor negatieve roosterspanning,
luidspreker, antenne en aardleiding.
Als wij al deze onderdeelen hebben en beschikken over een
schroevendraaier, soldeerboutje, soldeer-pasta, schroeven een
buigtangetje en eenige spiraalboortjes (zie ook het Hoofdstuk
Gereedschappen) kunnen we met het bouwen beginnen.
Eerst gaan we de frontplaat boren, d.w.z. de noodige gaten
hierin aanbrengen. Daarvoor moeten we vaststellen, welke
onderdeelen op de frontplaat komen en waar ze komen. In ons
voorbeeld komen op de frontplaat de afstemcondensator, de
schakelaar, terwijl als we gebruik maken van een tweedeelige
spoelhouder de handle, waarmee de terugkoppelspoel gedraaid
wordt eveneens door de frontplaat steekt. In ons voorbeeld
zullen we zulk een spoelhouder aanhouden, er moeten dan dus
drie gaten in de frontplaat worden geboord. De plaats dezer
gaten wordt uitgemeten en (aan de achterzijde!) met krasjes
aangemerkt. Men moet nimmer met potlood op een frontplaat
teekenen, potlood is eenigszins geleidend! We maken hiervoor
dus gebruik van een scherpe metalen priem.
De gaten in eboniet enz. kunnen het best worden geboord
met metaalboortjes, de gewone houtboren voldoen minder
goed. Voor de boutjes, die de hoeksteuntjes vasthouden zullen
er tevens eenige gaatjes noodig zijn. Zijn de noodige gaten
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geboord, dan kunnen we de afstem-condensator en schakelaar
alvast op de frontplaat monteeren.
De volgende stap is het bevestigen van spoelhouder, lampvoetjes, transformatoren, enz. op de bodemplank. Deze worden
met korte houtschroefjes vastgezet. De onderdeelen worden zoo
geschikt mogelijk gerangschikt, waarbij rekening is te houden
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met ongewenschte koppeling der onderdeelen onderling. Laagfrequent transformatoren b.v. monteert men steeds zóó, dat '
ze rechthoekig op elkaar staan.
De lekweerstand kan hangend tusschen de verbindingsdraden gemonteerd worden, overigens zijn er hiervoor ook
houdertjes verkrijgbaar.
De bodemplank ziet er dan uit als in fig. 152.
Het achter aansluitstrookje, eveneens van eboniet of eenig
ander isolatiemateriaal wordt nu geboord en de stekkerbusjes
er op bevestigd (fig. 155). Nu kunnen we frontplaat, bodemplank
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en aansluitstrook aan elkaar bevestigen, de frontplaat aan de
bodemplank door middel van de metalen hoeksteuntjes; de
aansluitstrook wordt met eenige schroeven tegen de plank
bevestigd. Het geheel ziet er dan uit als in fig. 154. Om geen
ongelukkige vergissingen te begaan bij het aansluiten der
batterij snoeren is het aan te bevelen de stekkerbusjes op het
aansluitstrookje aan de achterkant met gekleurde ring te nemen
en dan de bijpassende stekker in dezelfde kleur te nemen.
Afstemcondensator

Transformator

|
Terugkoppelings-

I
:

handle
Fig. 153.

We kunnen nu beginnen met het verbinden der onderdeelen
onderling volgens het schema. Hiervoor gebruiken we liefst
geïsoleerd draad, speciaal „montagedraad” is voor dit doel
verkrijgbaar. Moet een verbinding, b.v. twee draden aan elkaar,
gesoldeerd worden, dan verwijderen we eerst een klein stukje
van de isolatie, schuren de blankgemaakte plaats even goed
schoon met een stukje fijnkorrelig schuurpapier en strijken
er dan een kleine hoeveelheid soldeerpasta op. Een heete soldeer
bout zal de pasta snel en gemakkelijk doen smelten en uit
vloeien. Zie hiervoor ook, wat er onder „Gereedschappen1 *
over soldeeren wordt gezegd.
In fig. 156 zijn de accu-verbindingen in het toestel klaar.
Daar in ons voorbeeld gebruik wordt gemaakt van een metalen

________■
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frontplaat (aluminium of koper) is aarde verbonden met een
hoeksteun en dus met de frontplaat. Bij het maken der ver-

Ahtemcondensator

METAAL
Transformator

Transformator
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O

O

O

O

o

o

o

o

o

Spoelhouder
Roosterlek en condensator
Bodemplank

Fig. 154.

bindingen is de kortste weg meestal de beste, staat er een
ander onderdeel in de weg, dan wordt de draad daaromheen
gelegd met één of meer rechte hoeken. Maak de verbindingen
steeds netjes, ze
zijn
dan veel over
Gloeistr. AardeAnt.
LS. ♦3 +2P.sp.41
zichtelijker en bo
oooooooooo
vendien maakt het
geheel een netter
indruk. Denk er
Fig. 155.
om, dat ook twee
naast elkaar loopende draden koppeling op elkaar kunnen
uitoefenen; leg dus nooit een draad uit het h.f. gedeelte b.v.
over eenigszins groote afstand vlak naast een draad in het
l.f. gedeelte van het toestel.
Zijn alle draden gelegd, dan kunnen we de lampen in de
lampvoeten plaatsen, twee spoelen in de spoelhouder en de
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batterijen, antenne en aarde en luidspreker aansluiten. Bij
het aansluiten der stroombronnen moet men er goed van
overtuigd zijn, dat alle verbindingen goed zijn, een fout kan
ons de lampen kosten. Beter is, eerst de batterijen aansluiten,
terwijl alleen een zaklantaarnlampje is verbonden met de gloeidraadpennen van één der lampvoetjes. Brandt dit lampje nor
maal bij inschakeling, dan zijn de batterij verbindingen in orde,
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Schakelaar

Fig. 156.

brandt het onmiddellijk door, dan.... kost ons dat hoogstens
een kwartje, terwijl het, als wij deze proef niet hadden genomen,
de heele serie lampen had gekost!
De batterij snoeren zijn voorzien van stekkers, die in de
bijpassende stekkerbussen gestoken worden eenerzijds, het
andere einde der snoeren komt aan de aftakkingen op de anode
batterij en aan de accu. De negatieve roosterbatterij wordt
meestal door snoertjes direct met de desbetreffende klemmen
aan de l.f. transformatoren en accu verbonden, de batterij kan
zeer goed in het toestel worden ingebouwd. De roosterspanning

f
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wordt experimenteel aan de hand van de bij iedere lamp versterkte gegevens ingesteld. Voor de lampen kan elk fabrikaat
worden genomen, men geve alleen acht op het type. In dit
toestel zouden wij bijvoorbeeld voor de detector kunnen
gebruiken A 415, voor l.f. versterker A 415 of B 406, voor eindlamp B 403 of B 405, allen van Philips. Lampen van Tungsram,
Cossor, Telefunken, enz. zijn natuurlijk even goed bruikbaar.
Vele amateurs hebben een voorliefde voor een bepaald merk,

— P.sp.
— Gloeislr.
+ Gloeislr.

behalve een verschil in prijs zal de werking der goede fabrikaten
echter zeer weinig uiteen loopen; al kan het natuurlijk wel
voorkomen, dat voor speciale doeleinden, b.v. schermroosterdetectie, één bepaalde fabriek de beste lamp levert.
Nadat de gloeistroomverbindingen gelegd zijn kunnen we
dus b.v. de afstemkring opbouwen volgens het schema. We
verbinden dan eene zijde spoel aan het vaste platenstel der
afstemcondensator en aan de eene zijde der roostercondensator
met lekweerstand; de andere zijde der roostercondensator
komt aan de roosterklem der detector lampvoet. De andere
spoel aansluiting, het draaibare platenstel der condensator
en de accu-pool komen dan aan de frontplaat, ze zijn dan
automatisch zoowel aan aarde als onderling verbonden.
Het toestel is dan zoover klaar als het schema in figuur 157
aangeeft. Daarna kunnen de plaat en roosterkringen der lampen
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achtereenvolgens worden gemaakt, waarna het toestel gereed is.
In ons voorbeeld hebben de lampen alle verschillende plaatspanning. Meestal geeft men de eindlamp de maximum voor
handen zijnde spanning, de detector kan met minder volstaan,
de l.f. versterk-lamp met een waarde tusschen beide in.
Welk type?
Als wij een ontvanger willen gaan maken, komen wij nood
gedwongen voor de keuze te staan: welk type? Wij zagen reeds
dat er verschillende typen zijn, al naar gelang van het aantal
lampen, met of zonder h.f. versterking, enz.
Beperkte ontvangst krijgt men reeds met een éénlamps toe
stelletje, enkel bestaande uit een detectorlamp, door er een trap
h.f. versterking voor te zetten wordt de ontvanger gevoeliger
en de ontvangst luider; door er een trap l.f. versterking achter
te zetten wordt de ontvangst alleen luider. Men kieze het type
toestel naar de eischen, die men stelt. Ontvangst van de meeste
omroepstations op hoofdtelefoon is al mogelijk met een tweelamps toestelletje, bestaande uit een trap h.f. versterking, gevolgd
door de detector. Ook een detector, gevolgd door een trap
l.f. versterking zal reeds de meeste omroepzenders doorgeven.
Voor luidspreker ontvangst zal minstens een drielamps
toestel noodig zijn, hetzij h.f.-det.-l.f.; hetzij detector- 2 maal l.f.
H.f. versterking brengt meestal grooter gevoeligheid met zich
tevens ook grooter selectiviteit.
In Engeland en Duitschland zijn de kleinere toestelletjes
meer in gebruik dan in ons land; ze dienen dan hoofdzakelijk
voor het ontvangen der plaatselijke of in de nabijheid zijnde
zenders. In ons land echter worden ze slechts sporadisch aan
getroffen : wij hebben slechts twee omroepzenders, die op een
kleine afstand van elkaar liggen. Bovendien is de Hollander
op radio-gebied misschien sportiever, hij vindt grooter genoegen
in het „eather jagen”, zijn toestel moet in staat zijn een groot
aantal zenders, ook de zwakkere, te ontvangen!
Vandaar, dat zoo goed als alle omroep ontvangers in ons land

'
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zijn uitgerust met h.f. versterking, het „standaard” toestel voor
ons land is misschien wel het toestel, dat bestaat uit een trap
h.f. versterking, detector en één of twee trappen l.f. transformator-versterking. Wat de l.f. versterking betreft, twee trappen
zullen meer energie aan de luidspreker kunnen afgeven dan
één trap. Men gaat ook wel één trap nemen en deze dan uit
rusten met een pentode of een kracht-eindlamp. Het resultaat
is dan gelijk aan, of soms beter dan twee trappen.
Het is dus duidelijk, dat een toestel kan worden opgezet,
al naar gelang van de resultaten, die men wenscht te bereiken.
Ook de bediening speelt een rol. Eénknopsbediening is het
gemakkelijkst voor het doorsnee luistertoestel. Moest men
vroeger hiervoor inboeten op de selectiviteit, tegenwoordig is
het, dank zij de mogelijkheden met het bandfilter en met de
Litze spoelen mogelijk geworden een zeer selectief toestel te
bouwen met één knops bediening, of, liever gezegd, éénknops
afstemming. Voor terugkoppeling of sterkteregeling zal steeds
een afzonderlijke knop noodig zijn, evenals voor de overschake
ling van kort op lang en omgekeerd. Wat de terugkoppeling
betreft, bij de zeer goede spoelen van tegenwoordig is het zeer
goed mogelijk deze geheel achterwege te laten; het resultaat
is een bedieningsknop minder, terwijl bovendien het afschuwelijk
gegil wordt vermeden. Bedriegen wij ons niet, dan zal deze
terugkoppeling in de toekomst geheel verdwijnen!
Ter verduidelijking van een en ander geven wij hier eenige
toesteltypen.
1. Een klein apparaatje voor beperkte luidspreker ontvangst
(fig. 158) Het toestel bestaat uit een detector, gevolgd door twee
trappen l.f. transformator versterking. De lampen zijn dus:
een detector, een l.f. versterker en een eindlamp. Roosterdetectie is toegepast omdat ze gevoeliger is dan plaatdetectie,
transformatorversterking omdat ze krachtiger versterking op
levert dan weerstandsversterking. Verder kan worden over
geschakeld van kort op lang en is de mogelijkheid er, een gramofoon pick-up aan te sluiten.
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De spoelen zijn alle, behalve de h.f. smoorspoel, op één
koker van bakeliet of eboniet gewikkeld, de koker heeft een
diameter van ongeveer 6£ cm. AC omvat ongeveer 45 wikke
lingen terwijl de aftakking bij B zoo is aangebracht, dat AB
20 wikkelingen omvat. DE omvat 15 wikkelingen; de heele
\y

H.F.S.

4

■*,+ pjP. i
->»+ P.sp. 2
->[ + P.sp. 3
i
i

L S.

I
I
I
I
I
i

B

A
415

405.

\

I

U

i
i
i

I

C

E

Fig. 158.

spoel is gewikkeld van litze-draad. Dit is de spoel, die voor
korte golf wordt gebruikt.
De lange golf spoel omvat vanzelfsprekend meer wikkelingen,
de cijfers zijn hier:
AC — 200 wikkelingen in afdeelingen van resp. 40, 40, 60
en 60, in dubbele lagen over elkaar heen gewikkeld, de aftakking
bevindt zich aan het einde der tweede 40 wikkelingen. DE
bestaat uit 80 wikkelingen, n.1. tweemaal 40 over elkaar heen
gewikkeld.
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Wij geven deze cijfers niet, opdat de lezer nu zelf dit toestel
zal gaan bouwen, maar om eenigszins een inzicht te geven van
de constructie der spoelen en de verhouding der wikkelingsgetallen onderling. Het zelf maken van spoelen is zeker een
interessant werkje, men wachte hiermee echter, totdat men de
practijk voldoende onder de knie heeft.
Een pick-up kan worden aangesloten tusschen de punten
X en Y in het schema. Deze punten kunnen door draden met
een stopcontactje of twee stekkerbusjes aan het toestel worden
verbonden. In dit geval is een zoogenaamde „jack” genomen,
dit is een tweepolige stekkerbus, een bijbehoorende „plug”
zorgt voor de uitwendige aansluiting. Om de gramofoonaansluiting tot stand te brengen, moet echter eerst de secondaire
wikkeling van de l.f. transformator worden afgeschakeld. Het
practische schema van deze ontvanger wordt dan ook iets anders,
het is zooals is aangegeven in fig. 159.
Een 8-polige schakelaar schakelt over van kort op lang en
omgekeerd, een 6-polige schakelaar schakelt respectievelijk de
accu in, alles uit, of de pick-up (en accu) in. De weerstanden
Wj en W2 zijn aangebracht om voor elke lamp een verschillende
plaatspanning te verkrijgen, aftakkingen op de anode batterij
vervallen dan dus. Over de pick-up is een potentiometer ge
schakeld van 500.000 ohms, deze dient voor de sterkteregeling.
Op de (metalen) frontplaat komen dus de twee schakelaars,
de terugkoppel- en de afstemcondensator en de potentiometer.
Het is natuurlijk niet noodzakelijk, hier juist een metalen front
plaat te nemen, het is echter wel gemakkelijk. Het heele toestel,
zonder kastje heeft dan het uiterlijk van fig. 160.
Voor gewone omroep-ontvangst kan een dergelijk toestelletje
al heel aardig voldoen, de geluidsterkte is voor een gewone
kamer al ruim voldoende, het gebruik van een pentode als
eindlamp zal deze nog doen toenemen. Kostbaar is een dergelijk
toestelletje niet.
Fig. 161 toont een ander soortgelijk toestel, inplaats van een
aansluitstrook aan de achterkant is hier een uit meerdere aders

Voor-aanzicht.

Fig. 160. Het volgens Fig. 159 gebouwde toestel, zonder kast,
luidspreker, batterijen, antenne en aarde.
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bestaand snoer genomen, deze aders zijn allen aan de correspondeerende punten in het toestel verbonden.
2. Een gevoelig toestel voor ontvangst op hoofdtelefoon
(hg. 162). Dit is een tweelampstoestel, één trap h.f. versterking,
gevolgd door een detector.
De koppeling tusschen antennespoel en roosterspoel is ver
anderlijk, in de plaatkring der h.f. lamp is het neutrodyne
M/
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1
■}, + P.sp. 2
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Fig. 162.

principe toegepast. Terugkoppeling vindt men in dit schema
niet, het kan door er een l.f. versterker achter te bouwen worden
uitgebreid tot een drie of vierlamps toestel en is dan geschikt
voor luidspreker ontvangst.
3. Een gevoeliger type drielamps ontvanger voor luidspreker
ontvangst (fig. 163). Hierin zijn een schermrooster h.f. lamp
gebruikt en een pentode eindlamp. Het toestel geeft daardoor
een krachtige ontvangst, ook van de zwakkere stations, terwijl
de selectiviteit tamelijk goed is. Er is roosterdetectie („power
grid”) aangebracht, de weerstands l.f. versterker werkt mede
tot een onvervormde weergave.
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Het zal wel duidelijk zijn, dat het aantal toestel typen groot
is. De tot dusver door ons behandelde toestellen waren alle
eenvoudig van samenstelling, in werkelijkheid is het tegen
woordige ontvangtoestel soms iets ingewikkelder. De lezer zal
aan de hand van het behandelde echter de schema’s ervan wel
kunnen volgen.
Fabrikanten van radio-onderdeelen, vooral van spoelen,
lO.OOO-n.
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geven dikwijls schema’s en bouwteekeningen voor het construeeren van toestellen met het door hen vervaardigde materiaal.
De keuze is op dit punt ruim genoeg, de lezer zal zich daaruit,
mede aan de hand van de ervaring van anderen, wel een bepaald
type kunnen kiezen. Ook het weekblad „Radio-Expres” (dat
wij iedere amateur kunnen aanbevelen) geeft meermalen jaarlijksch zeer goede schema’s en bouwbeschrijvingen voor
toestellen.
Het voordeel van zelf bouwen is licht te begrijpen. In de
eerste plaats kan men, als er iets nieuws op radiogebied uit
komt, dit door ombouw op zijn toestel in toepassing brengen,
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dus „bij” blijven, verder is een eventueel optredende storing
of een defect spoedig zelf te verhelpen: niemand kent uw
toestel beter dan u zelf. Tenslotte geldt ook de factor van
het ware amateurisme: van het toestel, door u zelf gebouwd
beleeft u veel meer plezier dan van een compleet thuis geleverd
toestel!

HOOFDSTUK XIII.
DEFECTEN EN FOUTEN.

i

EDER die zelf zijn toestel heeft gebouwd krijgt hierdoor
na korter of langer tijd de reputatie van „er verstand van
te hebben”. Ten gevolge daarvan zal hij vast en zeker op
een gegeven tijdstip de man ontmoeten, die hem vraagt, eens
te komen kijken, wat er aan zijn toestel mankeert. Meestal
weet de vrager dan niet, welk type toestel hij ongeveer heeft
of welke lampen hij gebruikt, hij weet echter het defect of de
storing zeer nauwkeurig te omschrijven en verwacht nu van
de „expert”, dat deze hem de remedie ervoor aan de hand doet.
Het is dan dus zaak, zelf eens het toestel te gaan opnemen,
want enkel uit de gegevens zal de „expert” in de meeste gevallen
weinig kunnen opmaken. Het is hetzelfde als een dokter op
te bellen, deze te vertellen „hier doet het me pijn” en „dat
doet me zeer” en dan de diagnose te verwachten. De arts
zou in zoo’n geval de hoorn ophangen en zijn schouders ophalen
met een veelzeggend gebaar! Er zijn zoovele „ziekten” bij de
radio zoowel als bij den mensch.
Om een storing in het toestel op te sporen kunnen wij enkele
regels volgen. In de eerste plaats kunnen we ieder toestel
splitsen in verschillende deelen, b.v. de afstemkringen, de gloeistroomkring, het plaatstroomketen, enz. Ook is het toestel
steeds te verdeelen in h.f. detector en l.f. gedeelte. Deze deelen
kunnen desnoods alle afzonderlijk worden onderzocht en
doorgemeten.
De „radiodokter” moet steeds een voltmeter (liefst een
exemplaar, dat tevens milli-ampère meter is), een schroeve-
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draaier, eenig draad, een batterijtje en liefst één of meer reserve
lampen bij de hand hebben. Wij gaan nu achtereenvolgens
eenige verschijnselen bespreken, die zich kunnen voordoen.
Heelemaal geen geluid.
Hoort men bij het in bedrijf stellen van het toestel geen
klikje in de luidspreker, dan krijgt de eindlamp geen plaatstroom, of de luidspreker is defect. Een milli-ampère meter
in het plaatketen zal uitwijzen, welke van beide mogelijkheden
hier het geval is. De oorzaak kan zijn: a. de accu is leeg of er
is iets los in het gloeistroomketen, zoodat de lampen niet
branden. Even meten met de voltmeter parallel op de accu,
terwijl het toestel in bedrijf staat. b. De anodebatterij is uitge
werkt, of er is iets defect in het plaatstroomapparaat indien
dit wordt gebruikt; eveneens meten. De anode batterij meet
men met een voltmeter parallel, het plaatstroom met m.a. meter
in serie in de plus-leiding. c. De luidspreker is doorgebrand,
dit is na te gaan door de luidsprekeraansluiting in het toestel
kort te sluiten en dan met m.a. meter in serie in de plaatkring
te meten of er stroom loopt. Het eenvoudigste is, de luidspreker
van het toestel los te nemen en dan de meter aan de toestelluidspreker-verbinding aan te sluiten. Loopt er dan stroom,
dan is het mis met de luidspreker, d. De gloeidraad der eind
lamp kan zijn doorgebrand; schakel accu (of een 4-volts bat
terijtje), voltmeter en gloeidraad in serie, slaat de meter niet
uit, dan is de gloeidraad stuk. e. De eindlamp kan zijn emissie
verloren hebben (een ouderdomsverschijnsel); probeer een
andere, ƒ. Een verbindingsdraad in het toestel kan zijn losge
raakt; even nazien.
Is de klik in de luidspreker wel hoorbaar maar geeft het toestel
verder geen geluid, dan zit de oorzaak eerder in het toestel.
Elk der onderdeden, transformatoren, spoelen, lampgloeidraden enz. kan men doormeten als boven werd aangegeven;
door de weerstand der wikkelingen zal de doormeting van een
HISKES, Radio voor ieder.ecn.
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transformator niet zulk een groote uitslag der wijzer tengevolge
hebben, dit hindert niets, als de uitslag er maar is.
Condensatoren mogen bij serieschakeling met batterij en
voltmeter geen wijzeruitslag ten gevolge hebben, deze mogen
immers geen gelijkstroom laten passeeren, doen zij dit wel,
dan zijn zij doorgeslagen.
Schakelaars meet men even door, of zij goed contact maken,
zoo ook snoeren, verbindingsdraden, enz. Een snoer kan
inwendig stuk zijn, terwijl de breuk van buiten door de isolatie •
niet zichtbaar is!
Inplaats van een voltmeter kan ook een klein zaklantarenlampje worden gebruikt.
Kraken.
Kraken kan in de eerste plaats het gevolg zijn van atmosfe
rische storingen. Deze zijn echter gemakkelijk van storing in
het toestel te onderscheiden doordat ze korter en afgebroken
zijn. Bovendien kan men de antenne even los van het toestel
nemen, houdt het kraken dan op, dan is het óf afkomstig van
een in de nabijheid heerschend onweer, óf van de antenne.
De antenne zal men steeds gemakkelijk op goed contact
kunnen onderzoeken. Zit de storing in het toestel, dan zal het
kraken ook bij verwijdering der antenne-aansluiting op dezelfde
sterkte blijven. We gaan dan iedere verbindingsdraad even
onderzoeken, b.v. door ze met de hand heen en weer te bewegen;
één van de draden kan slecht of los contact maken.
Ook kan een lamp te los in het voetje staan, of geen goed
contact hebben doordat de pennen vuil zijn. Verder kan er
ergens een klemschroefje of -moertje los zijn.
Vooral ga men de l.f. transformatoren doormeten. Een door
geslagen wikkeling daarin is maar al te vaak aanleiding tot een
alles overstemmend kraken. In het algemeen is een kraakstoring
steeds een kwestie van een slecht contact. Gebruikt men een
anodebatterij, dan kan deze de schuldige zijn, een condensator
van 2 m.F. parallel over de batterij zal dan de storing opheffen.
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Microfonisch effect.
Soms komt het voor, dat elke trilling of schok in de omgeving
zich in de luidspreker uit in een niet onaangenaam klinkende
galm, die veel weg heeft van de klank van een carillon.
Het ontstaat, doordat de gloeidraad der detector mede in
trilling raakt, een lamp, die deze eigenschap heeft, komt eigen
lijk voor remplaceering door de fabriek in aanmerking.
Men kan de storing tot op zekere hoogte opheffen door de
lamp op een veerend lampvoetje te zetten.
Huilen of gillen.
Dit is meestal een h.f. storing. Het kan zijn, dat de terugkoppelspoel te groot is, of dat de koppeling te vast is. Men kan
dit verhelpen door kleimer spoel te nemen of door de detector
plaatspanning lager te nemen.
Het kan ook voorkomen, dat de knop der terugkoppelcondensator los is geraakt. Draaien helpt dan dus niet.
Bij het gebruik van schermroosterlampen kan het zijn, dat
de condensator tusschen schermrooster en aarde defect is.
Ook kan gillen optreden door koppeling tusschen verschillende
onderdeelen, b.v. spoelen, smoorspoelen en transformatoren.
Afscherming is dan het middel.
Kikkeren.
Bij deze storing geeft het toestel een „kikkerend” geluid, dat
veel lijkt op dat van een motor-boot. In Engeland noemt men
het dan ook „motor-boating”. Ze ontstaat door koppeling tus
schen l.f. leidingen met h.f. leidingen in het toestel. In het
schema van fig. 164 is te zien, dat de gloeidraadplaatkring van
iedere lamp een gemeenschappelijk deel heeft, n.1. de voedings
bron, b.v. een anodebatterij. Het gedeelte BG is gemeenschap
pelijk voor beide plaatroosterkringen. In normale omstandig
heden hindert dit niet, wordt echter de anodebatterij minder,
dan wordt zijn weerstand grooter en vinden de l.f. stroompjes
van de tweede lamp een gemakkelijker weg naar aarde door
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de tweede lamp, worden dan nog eens versterkt en de storing
is een feit. In de practijk wordt de storing voorkomen door
ontkoppeling. Hierbij worden de lampen gevoed via een weer
stand in de plaatkring, die zoo groot is, dat de voor de lamp
benoodigde spanning wordt doorgelaten. Hoe groot de weer
stand moet zijn is licht te berekenen. Beschikken wij in ons
voorbeeld b.v. over een anodebatterij van 120 volt en neemt
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Koppeling van de lampen
weggelaten
Fig. 164.

de lamp 4 m.a. plaatstroom, dan kunnen wij, als we de lamp
b.v. 80 volt plaatstroom willen geven de waarde der weerstand
berekenen met de wet van Ohm, Deze zegt:
E = RI.
In ons voorbeeld willen wij wegwerken 40 volt bij een plaat
stroom van 4 m.a. De weerstand wordt dan dus:
40=Rx-i100040
Dus is:
R=
- 10.000 ohm.
0,004
Een weerstand van deze waarde zal de lamp dus een plaat-
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stroom van 4 m.a. en een spanning van 80 volt overlaten. Een
bekende weerstand voor dit doel is de „spaghetti” weerstand,
die men door de aansluit-oogjes aan de einden gemakkelijk
aan de onderdeelen zelf kan aansluiten zonder draad te gebruiken
en welke bovendien in allerhande bochten en hoeken kan worden
gelegd. Deze weerstand bestaat n.1. uit een kern van asbest
koord, waaromheen spiraalvormig weerstandsdraad is gelegd.
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Verder is de plaat via een blokcondensator verbonden
met aarde. De weerstand van deze condensator moet van die
grootte zijn, dat ze de l.f. wisselstroom gemakkelijk doorlaat,
1
de reactantie
moet niet hooger zijn dan een tiende van

(2 nf C)

de plaatweerstand. Om een en ander zoo eenvoudig mogelijk
te houden is deze ontkoppeling tot nu toe in de schema’s weg
gelaten. In het schema 1) b.v. van het vorige hoofdstuk zou het
echter toegepast kunnen zijn, het schema wordt dan als in
fig. 165. De transformatorkoppeling is hierin voor de een
voudigheid evenals in fig. 164 weggelaten.
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Bij voeding uit het lichtnet moeten, als ook de roosterspanning hieruit wordt betrokken, de roosters der lampen even
eens worden ontkoppeld.
Vervorming,
Hiermee bedoelen wij niet die vervorming, die er altijd,
bij iedere luidspreker bestaat, maar de vervorming, die door
een of andere fout of storing ontstaat. Zoo kan b.v. een over
belaste eindlamp aanleiding zijn tot een vervormde weergave;
we moeten dan de input van de lamp lager maken. In dit geval
is de vervorming vooral merkbaar in de hardste passages.
Willen we beslist het geluidsvolume op hetzelfde peil houden,
dan dient een andere, ruimere eindlamp te worden aangeschaft.
Een krachtige zender in de omgeving kan ook de oorzaak
zijn van de overbelasting eener andere lamp, eerder in het
toestel. Afstemming op een ander station zal dit kunnen uit
maken.
Slechte instelling der negatieve roosterspanning of een leege
roosterbatterij zullen uit de aard der zaak natuurlijk ook ver
vorming tengevolge hebben. Is de luidspreker voorzien van een
stelknop, dan is te probeeren of verstelling daarvan verbetering
geeft. Een leege accu of anode batterij kunnen ook meewerken
tot vervorming van het geluid, evenals een „bijna doorgebrande”
transformator, bij de laatste kan de storing een suizend of knet
terend geluid zijn.
Andere storingen.
Behalve de reeds genoemde storingen is er nog een andere
categorie, die helaas veel lastiger is, wat opsporing betreft
zoowel als de remedie ervoor. Dat zijn de storingen, die van
buiten komen.
Deze storingen kunnen ons op twee manieren bereiken en
wel:/ le. via de lichtleiding, 2e. via de ether en onze antenne.
Het laatste is licht duidelijk te maken. De lezer weet, dat een
radio-golf in wezen betstaat uit een bepaalde eather trilling.
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In hoeverre wij nu die geheimzinnige ,,eather” ernstig moeten
nemen, willen wij daarlaten; zeker is, dat elk electrisch vonkje,
hoe klein dan ook, zulk een eathertrilling veroorzaakt! Het
gevolg laat zich begrijpen, staat ons ontvangtoestel dicht in de
buurt van het vonkje, dan zal het de opgewekte trilling opvangen,
dit openbaart zich als een maar al te beruchte storing.
De lezer zal nu tevens de onweerstoring en de storing door
electromotoren en trams begrijpen. Bij onweer is de vonk in
de vorm van een bliksemstraal maar al te duidelijk zichtbaar,
ook heeft ieder wel eens de groote vonken tusschen beugel en
werkdraad der electrische tram gezien. Op sommige punten
in groote steden wordt door de laatste radio-ontvangst absoluut
onmogelijk gemaakt.
Tegen onweerstoringen is natuurlijk geen kruid gewassen,
de andere storingen zijn echter in de haard aan te tasten. Electro
motoren kunnen storingvrij worden gemaakt door het plaatsen
van groote blokcondensatoren over de ,,borstels” ervan, het
doel is dan, de optredende vonk weg te werken. Tegen tramstoringen is reeds veel geprobeerd, de resultaten schijnen
echter niet bevredigend te zijn. Toepassing van andere beugelmodellen schijnt soms echter te kunnen helpen.
Wij schrijven hier over electromotoren, de lezer bedenke,
dat de storing van stofzuigers, haarsnijmachines, haardroogapparaten, tandarts-boormachines enz. hier ook onder vallen,
immers, de storing ontstaat hier door de in dergelijke apparaten
gemonteerde electromotor.
Waar de mogelijkheid ervoor bestaat is het noodzakelijk,
dat al dergelijke apparaten radiostoringsvrij worden gemaakt;
in sommige gemeenten van ons land heeft men zelfs al het
loffelijke voorbeeld gesteld, dergelijke radio-storende apparaten
bij gemeente-verordening te verbieden! De gebruiker ervan
wordt dan dus gedwongen zijn electro-motoren enz. door
toepassing van blokcondensatoren storingsvrij te laten maken.
Sommige groote fabrieken, o.a. Telefunken brengen speciaal
materiaal voor dit doel in de handel.
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Storingen die via onze antenne binnenkomen zijn in sommige
gevallen met succes te bestrijden door de invoerleiding afge
schermd te maken; het afgeschermde draad hiervoor is in de
handel verkrijgbaar.
Brommen.
Bij toestellen, die gevoed worden uit het wisselstroomnet
kan soms een hinderlijk brommen optreden tengevolge van
de frequentie der wisselstroom. De oorzaak kan zitten in een
slechte afvlakking in het plaatstroomapparaat, worden de
lampgloeidraden ook door middel van een transformator uit
het net gevoed, dan kan de middenaftakking op deze trans
formator onjuist zijn aangebracht. In het laatste geval kan een
potentiometer over de secondaire wikkeling dezer transformator
worden geschakeld, instelling van het glijcontact daaraan zal
dan verbetering geven.
De lezer zal begrijpen, dat het moeilijk is op een vage aandui
ding de oorzaak der storing in een toestel van vriend of kennis
vast te stellen en dat het in zoo’n geval beter is, zelf maar eens
poolshoogte te gaan nemen. Bovendien mogen veel menschen
graag de meening van verschillende raadgevers tegen elkaar
uitbuiten, thuisgekomen bemerken zij dan dat de poes de aardleiding heeft losgetrokken en achteraf vertellen zij uitvoerig
aan elk die maar luisteren wil hoe zij de storing hebben op
gezocht!

HOOFDSTUK XIV.
PLAATSTROOMAPPARATEN EN
ACCU-LAADINRICHTINGEN.

Plaatstroomapparaat.
OT voor eenige jaren werd de spanning voor de platen
in de lampen steeds betrokken van een groote droge
batterij: de anodebatterij. Voor toestellen die niet al
te veel stroom vroegen beviel deze methode best, hoewel de
batterij slechts korten tijd mee kon, n.1. ongeveer drie maanden
en dan vernieuwd moest worden.
Voor de krachtiger lampen was echter meer stroom noodig
dan voor de oudere typen; alle lampen staan parallel op de
batterij (fig. 166) het verbruik is dan de som van het stroom
verbruik van de lampen afzonderlijk.
Het was licht te begrijpen dat men zijn toevlucht ging zoeken
tot de voor de hand liggende bron van stroom en kracht: het
lichtnet. Met succes werd een toestelletje gemaakt, doof middel
waarvan de plaatspanning uit het lichtnet kon worden betrokken,
hierdoor werd tevens de toepassing van meer stroomvragende
en krachtiger werkende lampen mogelijk.
Hiervoor maakte men gebruik van het plaatstroomapparaat,
.deze maakt de ruwe wisselstroom van het lichtnet geschikt om
ons toestel te voeden.
De accu moet op gezette tijden geladen worden; ook dit
kon weer door het net geschieden, n.1. door middel van de
gelijkrichter. Een plaatstroomapparaat en gelijkrichter wordt
dus de geheele voeding uit het licht (wisselstroom)net betrok
ken, nochtans blijft het toestel een gelijkstroomtoestel.
Toen echter begon men ook naar een middel te zoeken om
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van het periodieke accu-laden af te komen. De oplossing
werd gevonden in de wisselstroomlamp, welks gloeidraad door
tusschenschakeling van een transformator onmiddellijk uit het
net kon worden gevoed. Een toestel met zulke lampen en een
ingebouwd plaatstroomapparaat kan dus met een enkele stekker
op het lichtnet worden aangesloten, alle stroom wordt dan
hieruit betrokken, want voor de negatieve roosterspanning
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Fig. 166.

zijn dan tevens op het plaatstroomapparaat aftakklemmen
aangebracht. Dit is natuurlijk een gemakkelijke oplossing.
Van een dergelijk toestel zegt men dat het werkt met algeheele
wisselstroomvoeding, het is een wisselstroomtoestel.
In de enkele plaatsen, waar men inplaats van wisselstroom,
gelijkstroom heeft zal men geen wisselstroom-onderdeelen
kunnen gebruiken. Gelukkig komt de industrie ons te hulp:
speciale lampen voor gelijkstroomnet-voeding worden ge
fabriceerd.
Hierover zullen wij in het volgende hoofdstuk iets mededeelen, eerst gaan we het plaatstroomapparaat en de accugelijkrichter aan een nadere beschouwing onderwerpen.
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Het Lichtnet.
Wij zagen al eerder, dat er twee soorten van electrische
stroom zijn, n.1. wisselstroom en gelijkstroom. Ons licHtnet
kan nu een van beide soorten geven, meestal zal het wisselstroom
zijn, gelijkstroom komt in ons land in het lichtnet weinig voor,
hoewel ze er zijn.
De lichtnetten in ons land zijn niet alle gelijk wat spanning
en frequentie aangaat, de eerste varieert tusschen 100 en 240
volt, de frequentie tusschen ongeveer 25 en ongeveer 50 perioden.
De spanning kan men met een geschikte meter vaststellen, de
frequentie is steeds aangegeven.
Wisselstroom heeft een voordeel boven gelijkstroom, ze kan
n.1. worden getransformeerd. Dit wil zeggen, dat we de spanning
ervan door middel van een transformator kunnen omzetten
in een hoogere of lagere. Bij gelijkstroom kunnen we alleen
het laatste, door tusschenschakeling van een weerstand. Nu
zou men kunnen denken, dat voor ons doel gelijkstroom toch
wel het geschiktst zou zijn, we zouden dan eenvoudig plaatzoowel als gloeispanning eenvoudig door passende weerstanden
tusschen te schakelen direct van het lichtnet kunnen betrekken
We zullen echter later zien dat er zich hierbij moeilijkheden
voordoen.
Eén ervan zit juist in het gebruik van deze weerstand. Als
we hiervoor de potentiometer-methode gebruiken, zal dit tot
een groote spanningsval leiden als de weerstand der potentiometer hoog is en tot een stroomverkwisting als deze laag is.
Over de spanningsval in een keten spraken wij al eerder, een
voorbeeld kan ons hier echter van dienst zijn. In fig. 167 is
een keten geteekend, waarin het deel AB een weerstand heeft
van 500 ohm en het deel CD een weerstand van 1000 ohm,
de aangelegde gelijkspanning bedraagt 200 volt. De stroomsterkte in het keten is volgens de wet van Ohm:
200
= ongeveer 0,13 ampère.
1000 + 500
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De spanningsval aan AB is dus 500x0,13 = 66,07 vol ten
die aan CD is 1000x0,13 = 133,3 volt (deze cijfers zijn zoo
nauwkeurig mogelijk berekend).
Om dus een spanning van 133 volt te krijgen bij een stroomsterkte van ongeveer 0,13 ampère moeten wij een weerstand
van 500 ohm tusschenschakelen. De stroom, die er in deze
weerstand verloren gaat is verspild en die moeten we toch
betalen.
Verder moeten we bij het gelijkstroomnet uitvisschen welke
A
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Fig. 167.

leiding positief is en welke negatief, en welke leiding geaard is.
Om het eerste te ontdekken nemen we een twee aderig snoer
met een stekker. In de eene draad daarvan schakelen we een
lamp in serie, het einde ervan maken we blank, evenals het
eene einde van de vrije ader. De blankgemaakte, dus van
isolatie ontdane uiteinden steken wij in een glas, waarin we
een zwakke zoutoplossing hebben gedaan. Nu steken wij onze
stekker in het stopcontact, die draad, die in de vloeistof de
sterkste gasontwikkeling (belletjes) vertoont, is de negatieve.
De lamp is opgenomen opdat bij een eventueel elkaar raken
der blankgemaakte draadeinden geen kortsluiting ontstaat.
Om uit te vinden welke der twee draden geaard is plaatsen
wij een lamp in serie tusschen één der draden en aarde, brandt
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de lamp niet, dan is de draad geaard, doet zij dit wel, dan is
de andere draad de geaarde. Bij beide proeven kan voor de
aansluiting der lamp het beste gebruik worden gemaakt van
een normale lampfitting, kom gedurende de proef niet met
uw vingers aan één der onderdeelen!
Bij wisselstroom komen al deze moeilijkheden niet voor.
Ons toestel wordt daarbij gevoed via een transformator en we
betalen practisch niet meer stroom dan ons toestel neemt. Het
nadeel ervan is, dat het voor het voor ons toestel geschikt is moet
worden omgezet in een gelijkstroom, dus worden gelijkgericht.
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Zekeringen.
In ons lichtnet zijn in iedere leiding zoogenaamde zekeringen
of smeltstoppen geplaatst, meestal bevinden zij zich op het
schakelbord. Het doel van de zekeringen is, onmiddellijk de
leiding te onderbreken zoodra er ergens in die leiding kort
sluiting ontstaat. Bij kortsluiting van twee draden wordt de
weerstand daarin voor de stroom zeer klein, daardoor stijgt
de stroomsterkte. De draad kan daardoor roodgloeiend worden,
waardoor de isolatie vlam kan vatten en het gevaar voor brand
niet denkbeeldig is. De zekering redt ons echter in zoo’n geval.
Ze bestaat n.1. uit een dun draadje, dat bij een zekere stroom
sterkte doorbrandt, daar ze in serie met één der draden staat
wordt op deze wijze de leiding bij kortsluiting automatisch
onderbroken. Het smeltpunt van de zekering moet natuurlijk
zoodanig zijn, dat de stroomsterkte, die wij wenschen, wordt
doorgelaten, een grootere stroomsterkte de zekering echter
doet doorbranden. Voor een lichtnet van 6 ampère b.v. kan
een smeltstop van 10 ampère dienst doen. Wij spreken hier
van een ,,doorbranden”, in werkelijkheid berust de werking
van de zekering meer op een doorsmelten van het draadje,
vandaar, dat het niet aan te bevelen is een zekering even weer
op te lappen met een willekeurig stukje draad.
Ook in het plaatstroomapparaat en in het toestel kunnen wij
soortgelijke zekeringen aanbrengen.
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Als b.v. in een keten geen veel sterker stroom mag vloeien
dan 25 m.a. kunnen wij daarin een zekering plaatsen van
30 m.a. Ook bij kortsluiting zal de maximum stroomsterkte in
het keten dan hoogstens 30 m.a. bedragen, de zekering smelt
dan echter door.
Verder worden in het plaatstroom-apparaat steeds dubbelpolige schakelaars gebruikt, speciaal bij wisselstroom.
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Fig. 168.

Het Filter. (De afvlakking.)
Noch de gelijkstroom, noch de gelijkgerichte wisselstroom
van een lichtnet kunnen wij voor ons radio-toestel gebruiken
zooals ze zijn. Fig. 168 en 169 maken dit duidelijk; de eerste
toont het verloop van een gelijkstroom (a) en gelijkstroom,
zooals wij die noodig hebben (b), het laatste toont hetzelfde
voor een gelijkgerichte wisselstroom. De gelijkstroom heeft
niet op ieder oogenblik dezelfde waarde, dit is een gevolg van
de methode, waarop de stroom wordt opgewekt. Voor licht en
kracht is dit geen bezwaar, voor de radio moeten we er echter
wel terdege rekening mee houden.
Om deze stroomvariaties weg te werken gebruiken we een
afvlakinrichting of filter, dat tusschen toestel en gelijkrichter
wordt geschakeld. Fig. 170 geeft het schema ervan. Q en C2
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zijn condensatoren en L is een l.f. smoorspoel met ijzerkern.
Aan Cx zal een spanningsval optreden; deze condensator wordt
telkens opgeladen, ze geeft de lading dan weer af als er weinig
of geen stroom vloeit. Hierdoor wordt al een soort van afvlak-
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Fig. 169.
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Fig. 170.

king bereikt, de rimpel, die er dan nog overblijft, wordt zoo
goed mogelijk „gesmoord” in de smoorspoel L, terwijl C2
verder voor de afvlakking zorgt.
Een afvlakinrichting is niet compleet zonder een inrichting,
waardoor we de verschillende benoodigde spanningen kunnen
aftakken. Een zoodanige inrichting is gegeven in fig. 171. Hier
is parallel over positieve en negatieve pool een weerstand ge-
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i

plaatst, waarop we naar willekeur aftakkingen kunnen maken.
De berekening voor de juiste plaats dezer aftakkingen geschiedt
als in Hoofdstuk III werd aangegeven. De hoogste spanning
kan worden afgenomen van punt A, een lagere van B, een weer
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Fig. 171.
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Fig. 172.

lagere van C en D is de negatieve pool. Iedere aftakking is door
een condensator met de negatieve pool verbonden.
We zagen reeds, dat de lampen parallel staan op het plaatstroom-apparaat, dit is een nadeel. Iedere lamp heeft een bepaal
de inwendige weerstand, we kunnen ons de lampen dus ook
indenken als weerstanden, die parallel over R zijn geschakeld.
Als R te hoog is heeft iedere lamp een zeer groote invloed, is

*
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R te laag, dan zal er een groote stroomsterkte in optreden,
terwijl de spanning zakt.
Een andere methode is geteekend in fig. 172. Hier zijn de af
zonderlijke spanningen afgetakt door middel van serieweerstanden. Dikwijls is één dezer weerstanden variabel, waardoor
men dan de spanning kan regelen. De noodige ohmsche weer
stand van elk is met de wet van Ohm weer licht te berekenen.
±o

-vwvww
'v'-

1%

30H.
Zekeringen

Lichtnct
240 V.
gelijkstroom \

!

8000

§
o

t

Hoogöe spenning

5?
LF.

Detector

2/uf

±o

Schakelaar

Hulprooster

500'
Scherm rooster
—O

Fig. 173.

De condensatoren in een plaatstroom-apparaat moeten steeds
een doorslagspanning hebben, die twee- of driemaal zoo hoog
is als de spanning, waarmee practisch zal worden gewerkt.
Voeding uit het Gelijkstroomnet.
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In ons land komen gelijkstroomnetten niet in grooten getale
voor, hierover willen wij daarom kort zijn.
De beschreven afvlak-inrichting zou kunnen dienen als
plaatstroomapparaat aan een gelijkstroomnet; beter is echter,
het geheel iets uitgebreider uit te voeren.
Een tweepolige schakelaar kan worden aangebracht om het
geheel desgewenscht uit te schakelen, verder eenige zekeringen.
Fig. 173 geeft een schema voor een geschikt filter voor een 240
volts gelijkstroomnet.
Bij een gelijkstroomnet houde men steeds rekening met het
HISKBS, Radio voor iedereen.

15
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feit, dat één der draden geaard is en zoeke men uit, of dit de
positieve dan wel de negatieve is.
Verder zij medegedeeld, dat er speciale lampen in de handel
zijn, waarvan ook de gloeidraden uit het gelijkstroomnet kunnen
worden gevoed.
Voeding uit het Wisselstroomnet.
Verreweg de meeste electriciteitsnetten in ons land voeren
wisselstroom, vandaar dat voeding uit het wisselstroomnet
uitvoeriger dient te worden besproken.
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Fig. 174.
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Fig. 175.
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Fig. 176.

Voordat de wisselstroom geschikt is voor ons doel, moet
ze worden omgezet in een gelijkstroom, dus worden gelijkgericht.
Voor dit doel moeten we dus weer de een of andere inrichting
hebben, die de stroom slechts in één richting doorlaat. Het
resultaat zal dan zijn, dat telkens de positieve halve perioden
b.v. worden doorgelaten, terwijl de negatieve achterwege blijven.
Een der polen van de gelijkrichter zal dan dus gedurende de
positieve halve perioden een positieve spanning hebben tegen
over de andere pool, gedurende de negatieve halve perioden
zal het potentiaal ervan ten opzichte van de andere nul zijn.
Dit is erikelfdzige gelijkrichting, een ander soort is dubbelfazige, waarover straks.
Figuur 174 toont de vorm van een gewone wisselstroom,
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fig. 175 geeft de resulteerende gelijkstroom weer na enkelfazige
gelijkrichting en fig. 176 de gelijkstroom na dubbelfazige gelijkrichting. Het verschil is nu duidelijk, bij dubbelfazige gelijk
richting wordt elke negatieve halve periode als het ware naar
boven omgeklapt in de figuur. De horizontale lijn AB geeft
in beide gevallen de effectieve waarde aan.
De verdere afvlakking geschiedt nu met de reeds beschreven

Fig. 177.

inrichting. Voor het gelijkrichten der wisselstroom komen drie
middelen in aanmerking en wel: le de lamp, 2e de metaaloxyd gelijkrichter, 2e de electrolytische condensator. Het
kristal, waarover wij het in Hoofdstuk VI hadden, werkt ook
gelijkrichtend, het komt echter door zijn hooge weerstand en
onstabiliteit hier niet in aanmerking.
In elk geval zullen wij gebruik moeten maken van een trans
formator, niet alleen om de gewenschte spanning van het net
te betrekken, maar, waar een lamp wordt gebruikt ook om de
benoodigde gloeispanning hiervoor te verkrijgen. Sommige
rasechte amateurs maken deze transformator zelf, dit is een vrij
omslachtig werkje, daarom zullen wij hier alleen de hoofdzaken
behandelen. Hij, die het zelf eens wil probeeren zal de gewenschte
gegevens uit de vaktijdschriften kunnen opdiepen.
De transformator bestaat uit een primaire wikkeling, welke
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aan het lichtnet wordt verbonden en twee secondaire wikkelingen
n.1. één voor de voeding der gloeidraad der gelijkrichtlamp en
één voor de hoogspanning. Primaire en secondaire zijn afzon—. derlijk van elkaar om
een ijzeren kern ge
wikkeld. Voor een
S. metaal-oxyd
gelijkR
richter is de laatst
genoemde secondaire
wikkeling overbodig.
— De kern bestaat meest
(a)
al uit op elkaar gelegde
fb)
Fig. 179.
strooken speciaal ijzer,
sommige der stukjes
zijn U-vormig, andere T-vormig. Daar de wikkelingen op een
cartonnen klos liggen, kan de kern nu opgebouwd worden als
figuur 177 aangeeft, de klos komt dan om het middenste,
gearceerde been. Fig. 178 verduidelijkt een en ander, de
stippellijntjes geven de
wikkelingen aan. De
uiteinden der wikke
lingen zijn verbonden
met aansluitklemmen R
buiten op de transfor
mator, soms is op een
der wikkelingen nog __
een middenaftakking
(b)
(a)
aangebracht.
Fig. 180.
Fig. 179 toont de
schematische voorstelling van een dergelijke transformator (a)
voor een metaal-oxyd gelijkrichter en (b) voor een electrolytische
gelijkrichter; fig. 180 (a) en (b) resp. voor enkelfazige en
dubbelfazige lampgelijkrichting.
Een schema voor enkelfazige gelijkrichting vindt men in
fig. 181. Is de plaat positief ten opzichte van de gloeidraad, dan
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zal er een electronenstroom zijn van gloeidraad naar plaat,
is ze echter negatief, dan niet. Alleen de positieve halve perioden
zullen dan dus
worden doorge
geven. We mer
ken op, dat de
s
P
lamp een diode
IS.

Naar iilter

Voor dubbelfazige gelijkrichting maken we
Fig. 181.
gebruik van een
lamp met twee platen, is de eene plaat positief, dan is de andere
negatief en omgekeerd, elke halve periode wordt hier dus door
gegeven (fig. 182).
Dergelijke gelijkricht-lampen zijn in verschillende soorten
/*>
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Fig. 182.
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verkrijgbaar, die een verschillend vermogen kunnen afgeven.
De metaal-oxyd gelijkrichter heeft het voordeel geen lamp
te bevatten, er is dus geen gloeistroomwikkeling op de trans
formator noodig. Bovendien is deze gelijkrichter practisch
onverslijtbaar, wat men van een lamp niet kan zeggen. Ze
bestaat uit kleine schijfjes koper, van elkaar gescheiden door
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koper oxyd. Als zulk een schijfje een wisselstroom wordt
toegevoerd, laat ze de positieve halve perioden door, de negatieve
niet. Om met hoogere spanningen te werken kunnen meerdere
^
dezer schijfjes in serie worden
geschakeld. Deze gelijkrichter kan
zoowel voor enkelfazige als voor
Output dubbelfazige gelijkrichting worden
gebruikt, hg. 183 en 184 geven
respectievelijk de schema's daar
voor.
De gelijkrichter wordt sche
{>1—40
matisch
aangeduid met hetzelfde
Fig. 183.
teeken, als wij voor een kristal
gebruikten, het driehoekje duidt het oxyd aan en het streepje
het koper.
Er zijn voor dubbelfazige gelijkrichting diverse methoden,
die worden aangegeven in fig. 184, 185 en 186.
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Fig. 184.
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Fig. 185.

Een belangrijke factor bij een gelijkrichter is de regulatie.
Als stroom wordt afgenomen, zakt de spanning en des te grooter
de belasting is, des te grooter is de spanningsval. Dit komt
door de algemeene regel, dat we niet „iets van niets” kunnen
krijgen. Als nu een gelijkrichter is berekend op een maximum
spannings-afgift van 150 volt en een maximum stroom-afgift
van 30 m.a. zullen we niet die spanning bij die stroomsterkte
kunnen afnemen, integendeel, bij een uitwendige stroomafname
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van 30 m.a. blijkt de spanning b.v. te zakken tot 80 volt. Om
uit te vinden, wat wij dan wel kunnen krijgen, moeten wij de
regulatie-curve bekijken. Dit
is een grafiek, waarin op de
verticale as de gelijkgerichte
spanning, in volts is afgezet JL
en op de horizontale as de (^)
stroomafgift in m.a. Meestal is
deze curve geteekend voor een
bepaalde wisselstroom-input en
__
om de curve voor een andere
input te vinden, trekken wij
+
een lijn evenwijdig aan deze
Fig. 186.
curve. De plaats, waar die lijn
komt, is met een enkel gegeven te bepalen. Als b.v. de
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gelijkgerichte spanning bij een input van 200 volt wissel
stroom 280 volt is (zonder belasting) dan is de spannings-

232 PLAATSTROOM-APPARATEN ÊN ACCU-LAADINRICHTINGEN

afgift buiten belasting bij een wisselstroom-input van 150 volt:
150
——- x 280 = 210 volt.
200

Dit punt zetten wij dan in de grafiek op en door dit punt moet
onze curve loopen, evenwijdig aan de andere curve, ze is dan
dus te teekenen.
Het regulatie-percentage wordt gevonden door de volgende
berekening:
spanning buiten belasting —spanning onder volle belasting
JxlOO.
spanning buiten belasting
Des te kleiner de uitkomst is, des te beter is de regulatie en
des te kleiner is de spanningsval bij toename der belasting.
In figuur 187 vinden we de regulatie-curven voor resp. (a)
een gewone gelijkrichtlamp, (b) vinden we de regulatie-curven
van een gewone gelijkrichtlamp, (b) een gasgevulde lamp en (c)
een metaal-oxyd gelijkrichter. Het regulatie-percentage was
voor (a) 40 %, voor (b) 28 % en voor (c) 41 %. De verbetering
der regulatie bij een gasgevulde lamp springt onmiddellijk in
het oog.
Door middel van een extra wikkeling op de transformator en
een afzonderlijk gelijkrichtertje zou men ook zeer goed de
negatieve roosterspanning van het lichtnet kunnen betrekken;
deze methode wordt nog weinig toegepast, hoewel o.a. de
Westinghouse fabrieken een speciaal gelijkrichtertje voor dit
doel maken.
Accu Laadinrichting»
Een accu moet op geregelde tijden geladen worden met een
gelijkstroom. Hiervoor gebruikt men de accu-gelijkrichter, die
wordt aangesloten op een wisselstroomnet en deze gelijkricht.
Tevens wordt een lagere stroomsterkte verkregen, meestal is
deze, de laadstroom, 1,3 ampère voor een normale radio-accu.
De constructie van de gelijkrichter is eenvoudig: afvlakking van
de gelijkstroom is hier onnoodig.

i
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De duur van de lading hangt af van de sterkte der laadstroom.
Een accu van 27 ampère-uur b.v. zal ongeveer een dag en een
nacht (24 uur) voor een oplading noodig hebben bij een laad
stroom van 1,3 amp.
Door dus met kleiner laadstroom te werken wordt de duur
der lading langer zoodat we bij een zeer kleine laadstroom een
inrichting kunnen gebruiken als in fig. 188. De schakelaar
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Fig. 188.

schakelt automatisch steeds de eene accu aan het toestel en
de andere in lading. Hier worden dus twee accu’s gebruikt,
waarvan de eene in lading is gedurende de ontlading van de
andere. De laadstroom moet voor dit doel zeer klein zijn, de
methode kan dan uitstekend voldoen voor toestellen, welke
continue in bedrijf staan, b.v. in een radio-centrale. In de
meeste gevallen zal men voor dit laatste doel echter wel
gebruik maken van algeheele wisselstroomvoeding.
Een gelijkrichter, die weinig wordt aangetroffen is de electrolytische. Toch is deze goedkoop en kan ze zoowel als enkelfazige als dubbelfazige gelijkrichter dienst doen (fesp.
fig. 189 en 190).
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In een glazen pot, b.v. een oud accu-bakje bevindt zich
zwavelzuur (verdund) waaraan een weinig ijzersulfaat is toe
gevoegd. De electroden bestaan uit tantalum en lood.
Een dergelijke cel zal een input kunnen verwerken van 15 volt
en dan een stroom geven van 1 tot 2 ampère.
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Fig. 189
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Fig. 190.

Een soortgelijke gelijkrichter bestaat uit ammonium-bisulfaat
(oplossing) met de eene electrode van ijzer en de andere van
aluminium.
Deze gelijkrichters hebben, naast het licht optredende morsen
het nadeel dat de aansluitdraden en -klemmen in korten tijd
sterk worden aangetast.

HOOFDSTUK XV.
ONTVANGER TYPEN.

Toestellen voor algeheele Wisselstroomvoeding.
IT type is zeer snel populair geworden, wat geen
verwondering behoeft te wekken. Alle benoodigde
spanningen, voor gloeidraad zoowel als voor plaat
en tevens de negatieve roosterspanning worden hierbij uit het
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Fig. 191.
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Fig. 192.

lichtnet betrokken. Het toestel kan dus aan of uit worden ge
schakeld door enkel een stekker in of uit het stopcontact te
schakelen, precies als bij een schemerlamp b.v.
Het toestel heeft een ingebouwd plaatstroomapparaat, terwijl
tevens een transformator is ingebouwd, die voor de noodige
gloeispanning zorgt. Als lampen worden speciale wisselstroomlampen gebruikt, die een dikkere gloeidraad hebben dan de
gewone typen en aanzienlijk hoogere gloeistroom vragen.
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Negatieve Roosterspanning.
Bij de toestellen voor aansluiting aan het lichtnet is de nega
tieve roosterspanning meestal automatisch uitgevoerd. Om
deze methode te kunnen begrijpen, zal de lezer eerst nog een
klein beetje theorie moeten verwerken.
In de weerstand AB in figuur 191 is A positief ten opzichte
van B, en B is negatief ten opzichte van A; twee manieren om
+

Wx

Fig. 193.

hetzelfde feit te omschrijven. Als nu G een aftakking op de
weerstand is, zal de spanningsval aan BG zijn:
AB
rrXE
BG
waarin E de door de batterij geleverde spanning is. Dan is C
positief ten opzichte van B en B is negatief ten opzichte van C.
De aftakking C kan verstelbaar zijn.
Hetzelfde kunnen we doen met meerdere weerstanden in
een gelijkstroomketen, b.v. als in fig. 192. Er is een span
ningsval aan de ■ weerstanden W1} W2, W3 en W4, en wel
zoodanig, dat B negatief is ten opzichte van A. D negatief
is t.o.v. B, E t.o.v. D en F t.o.v.. E. Als wij nu een aftakking

ONTVANGER TYPEN

237

C hebben op Wx, zal G negatief zijn ten opzichte van A
maar positief t.o.v. B, en zal het spanningsverschil tusschen
deze punten afhangen van de plaats, waarop C is aangebracht.
We herinneren ons verder, dat wij in versterkers het rooster
negatief willen hebben t.o.v. de gloeidraad.
Gelijkstroom Toestellen.
In gelijkstroom-lichtnet toestellen wordt de negatieve roosterspanning steeds volgens bovenstaande methode betrokken.
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Fig. 194.

Gezien de weinig gelijkstroomnetten, die ons land telt, kunnen
wij hierover weer kort zijn. Fig. 193 geeft een schema, hier is
ook de gloeispanning van de gelijkstroombron betrokken. B is
negatief t.o.v. A. De weerstand W dient, om een geschikte
gloeispanning te krijgen. De waarde ervan is weer met de wet
van Ohm te bepalen. Nemen de lampen b.v. samen 0,1 ampère
gloeistroom en is de beschikbare gelijkspanning 200 volt, dan
wordt deze:
2000
V/1J.

= 2000 ohm.

Bij de lampen voor gelijkstroom-netvoeding zal men steeds
de noodige aanwijzingen op het pakbriefje vinden, men kan
het best hierna handelen. In het schema van fig. 194 zijn tevens
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gloeispanning zoowel als negatieve roosterspanning van het
lichtnet betrokken. Door de weerstanden variabel te nemen kan
de laatste nog regelbaar zijn.
Een andere methode is het schakelen van een potentiometer
parallel over de gloeidraad, waarvan de arm dan aan het rooster
wordt verbonden. Vooral in korte-golf ontvangers wordt deze
methode toegepast voor de detectorlamp, het glijcontact wordt
dan verbonden met het einde van de lekweerstand. Een zeer
soepele terugkoppeling kan hiermede worden verkregen; de
waarde der potentiometer kan b.v. 400 ohm zijn.
Toestellen voor het Wisselstroomnet.
We zagen al, dat van het wisselstroomnet eveneens alle
benoodigde spanningen kunnen worden betrokken.
Voor de plaatspanning dient het plaatstroomapparaat, dat
de ruwe wisselstroom eerst gelijkricht en afvlakt tot een gelijk
stroom. De gloeidraden echter worden via een transformator
gevoed, deze krijgen dus wisselstroom en hiervoor zijn speciale
wisselstroomlampen noodig.
Bij de wisselstroomlampen kunnen we nog twee typen onder
scheiden, n.1. de direct-verhitte en de indirect-verhitte lamp.
Bij het eerste type is de gloeidraad kort en dik en doet ze zelf
dienst als electronen emitter; bij het laatste type doet een kathode
dienst als electronen emitter en dient de gloeidraad alleen om
deze kathode voldoende te verhitten. De laatste lamp is uitge
voerd met vijf pennen aan de huls, de middenste pen is ver
bonden met de kathode.
Men zal er zich over verwonderen, waarom er niet steeds van
direct-verhitte lampen wordt gebruik gemaakt inplaats van
indirect verhitte. De reden daarvoor is, dat de laatste veel beter
karakteristieken hebben en de eerste ook al niet bruikbaar zijn
als h.f. versterker of detector.
Daarom is in een wisselstroomtoestel meestal alleen de eindlamp van het direct verhitte type, meestal zijn alle lampen
indirect-verhit.
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In beide gevallen wordt de gloeistroom van een gloeistroomtransformator betrokken. De secondaire daarvan moet de
noodige spanning kunnen geven (aantal wikkelingen) en tevens
berekend zijn op de af te nemen stroomsterkte (draad diameter).
Bij de constructie van een wisselstroomtoestel moeten verschil
lende punten in acht worden genomen.
Bij indirect verhitte lampen wordt de gloeidraad geheel
apart gehouden, de kathode wordt geaard en aan deze electrode

Lichtnel

(b)

fa)
Fig. 195.

worden alle gebruikelijke verbindingen ten opzichte van het
rooster enz. gemaakt. Soms is de gloeidraad ook geaard, dit
geschiedt dan veelal aan een midden-aftakking van de gloeistroom
transformator.
Bij direct-verhitte lampen worden de verbindingen meestal
gemaakt aan het electrisch midden van de gloeidraad, dus aan
een midden-aftakking van een parallel over de gloeidraad
geschakelde weerstand of aan de midden aftakking van de
gloeistroom-transformator. De fig. 195 (a) en (b) verduidelijken
een en ander.
In wisselstroomtoestellen is het gevaar voor ongewenschte
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koppelingen tusschen de plaat-, rooster- en gloeidraadkringen
grooter dan in toestellen met batterijvoeding.
Het verkrijgen van de negatieve roosterspanning kan op
verschillende manieren geschieden. Desgewenscht kan hiervoor
weer van een klein batterijtje gebruik worden gemaakt, dit
heeft echter een gevaarlijke kant. Het batterijtje wordt n.1.
licht vergeten, is ten slotte geheel op, dan vormt de hoogspanning
een groot gevaar voor het leven der lamp. Daarom is auto
matische negatieve roosterspanning beter. Deze kan op ver♦

+ p.&p*

WWW

w2

w, -r

Kathode en aarde

■AA/Wyvv

— P.sp.

w8

->— P.sp.
■%

Fig. 196.

Fig. 197.
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Fig. 198.

schillende manieren worden verkregen. In de eerste plaats kan
er een speciaal gelijkrichtertje voor worden gemaakt; speciale
metaal-oxyd gelijkrichters zijn voor dit doel verkrijgbaar.
Eén methode is het opnemen van een afgetakte weerstand
in de negatieve plaatspanningsleiding; het aansluiten van de
kathode aan een hooge weerstand, welke tusschen min- en
plus plaatspanning is geschakeld, is een andere. Ook kan het
rooster via een weerstand worden verbonden met de middenaftakking op de weerstand parallel over de gloeidraad. Positieve
roosterspanning voor roosterdetectie kan worden verkregen
door het rooster direct aan de kathode te verbinden via lekweerstand of roosterspoel.
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De fig. 196, 197, en 198 geven enkele manieren weer, de
eerste voor een direct-verhitte lamp, de twee laatste voor
indirect-verhitte. De weerstand W in fig. 196 heeft een zoodanige waarde, dat W vermenigvuldigd met de plaatstroom
voor deze lamp (in ampères) de benoodigde roosterspanning
tot uitkomst heeft. De weerstand kan worden verbonden tusschen min-plaatspanning en gloeidraad-middenaftakking. Op
dezelfde manier kunnen wij het gedeelte AB in fig. 197 bereke
nen. W in fig. 198 echter is een deel van de zeer hooge weer
stand tusschen plus- en min-plaatspanning. De waarde daarvan
hangt af van de benoodigde roosterspanning, de verhouding
tusschen deze en de plaatspanning geeft de verhouding aan
tusschen W en de totale weerstand. Deze methode is gebaseerd
op het reeds eerder besprokene.
Het voordeel van deze methoden is, dat de roosterspanning
werkt als een soort regulator: een toename der anode stroom
heeft eveneens een toename der negatieve roosterspanning
tengevolge, hierdoor wordt de plaatstroom weer kleiner.
We moeten bedenken, dat de effectieve spanning tusschen
gloeidraad en plaat door deze methoden daalt. Een spanningsval
van 20 volt voor de negatieve roosterspanning b.v. beteekent
20 volt spanning minder tusschen gloeidraad of kathode en
plaat.
Om ongewenschte koppelingen te vermijden wordt parallel
op de weerstand voor de negatieve roosterspanning een conden
sator geschakeld, zoo, dat de reactantie van deze laatste aanzien
lijk kleiner is dan de waarde der weerstand. In fig. 199 is een
wisselstroom schema gegeven dat in wezen hetzelfde is als dat
in fig. 158.
Bij automatische negatieve roosterspanning moet er zorg
voor worden gedragen dat de verbindingen aan aarde juist
worden gemaakt.
Wisselstroomlampen worden tegenwoordig uniform gefa
briceerd voor een gloeispanning van 4 volt bij een gloeistroom
van 1 ampère. Hierdoor werd de transformatorconstructie
HISKES, Radio voor iedereen.
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vereenvoudigd. In wisselstroom toestellen zal men veelal een
zoogen. „voedingscombinatie” aantreffen, de transformator
hierin levert tegelijkertijd de spanningen voor de gelijkrichtlamp
zoowel als de gloeistroom; er zijn dus meerdere secondaire
wikkelingen op aangebracht.
Al deze dingen doen het schema van een modern wisselstroom
toestel tamelijk ingewikkeld lijken, de lezer zal er met eenig
nadenken evenwel wel wegwijs uit kunnen worden.
Draagbare toestellen*
Feitelijk is ieder toestel „draagbaar”, maar onder deze
benaming verstaan wij toch nog iets anders. Onder een draag
bare ontvanger wordt meestal een toestel verstaan dat geheel
in een soort van koffer is gebouwd en dat dus op uitstapjes
mee is te nemen.
Nu is in ons land het maken van dergelijke uitstapjes een
weinig voorkomend gebruik, tengevolge daarvan worden ook
deze toestellen slechts sporadisch aangetroffen. In andere landen
echter, vooral Engeland, (week-ends!) zijn zij meer in gebruik
en ter wille van de volledigheid willen wij ook dit type toestel
aan een korte bespreking onderwerpen.
Een dergelijk toestel stelt natuurlijk speciale eischen. In de
eerste plaats de stroomvoeding; hierin zijn wij steeds tot het
gebruik van batterijen beperkt. Het gewicht van het toestel
moet verder zoo laag mogelijk zijn en het moet zoo weinig
mogelijk ruimte innemen, want alles, batterijen en toestel
plus luidspreker of telefoon moet in een niet te groote koffer
worden gestopt.
Aangezien de antenne verder steeds van bescheiden afmetin
gen zal zijn is hoogfrequent versterking noodzakelijk en verder
transformator l.f. versterking, hoewel de transformatoren
tegenover weerstand-eenheden zwaarder zijn. Voor luid
spreker ontvangst zijn minstens vijf lampen noodig b.v. tweemaal
h.f. versterking-detector en één l.f. versterker. Wordt voor de
gloeispanning der lampen een accu meegevoerd, dan dient
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deze van het „non spillable” type te zijn, waarin het electrolyt
geleiachtig is. Alle onderdeelen dienen verder zoo klein mogelijke
afmetingen te hebben. Voor de plaatspanning kan ook met
succes een Brown „Superseder” worden gebruikt.
Het Radio-gramofoon toestel.
Tot voor eenige jaren werden gramofoonplaten altijd ten
gehoore gebracht via een weergever en een hoorn. De weergever
bracht de trillingen der naald over op een celluloid of mica
trilplaatje, de trillingen daarvan werden door de hoorn nog weer
eenigszins „gebundeld" zoodat een versterkt effect bereikt werd.
Spoedig werd echter een nieuwe methode populair, n.1.
het weergeven dezer platen via versterker en luidspreker van
het radiotoestel. Hiervoor is een speciale weergever noodig,
de ,,pick up”, deze zet de mechanische trillingen om in electrische
trillingen, die dan aan de versterker worden toegevoerd. De
pick-up werkt dus op dezelfde wijze als een microfoon (deze
zet de luchttrillingen om in electrische trillingen) en precies
andersom als de luidspreker. Wij zagen reeds, dat een verande
ring in het magnetisch veld van een spoel een electrische stroom
tengevolge heeft, door de trillingen der naald kunnen wij het
magnetisch veld van het spoeltje in de pick-up voortdurend
wijzigen, het resultaat is dan dus een steeds van waarde ver
anderende electrische stroom. Het spreekt vanzelf, dat deze
steeds veranderde stroom zeer zwak is, daarom dient zij eerst
te worden versterkt.
De eerste pick-ups waren dan ook samengesteld uit een ijzeren
staafje, waarin de naald werd vastgeklemd en dat in een spoeltje
liep. Het geheel was aangebracht tusschen de polen van een
permanente magneet. Het gebrek van de pick-up was, dat zij
in sterke mate interfereerde met de opgenomen trillingen,
terwijl de gevoeligheid ervan ook al niet bijzonder was. De
constructie werd echter in de loop der jaren verbeterd, onder
anderen werd het trillende deel van de pick-up zoo licht mogelijk
gemaakt. De pick-up kan aan de gewone toonarm (de arm die
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de weergever vasthoudt) worden bevestigd; om de druk op de
plaat zoo licht mogelijk te doen zijn leveren vele fabrikanten bij
hun pick-ups speciale toonarmen.
Voor de aansluiting aan het toestel bevinden zich aan de
pick-up twee klemmen. Vaak is ook een regelweerstand inge
bouwd, waarmede de geluidsterkte kan worden geregeld.
Hoe een gramofoonplaat werkt, mag bekend worden ver
ondersteld. In de groef is het geluid vastgelegd in de vorm van
grootere of kleinere diepte en breedte daarvan. De door deze
groep loopende naald volgt deze slingeringen in de groef en
raakt daardoor in trilling, deze trillingen van de naald zijn de
geluidstrillingen.
Het grootste gebrek bij de vroegere mechanische weergave
was het in hevige mate ongevoelig zijn voor de lagere frequenties,
hierdoor werd de weergave schril. Bij electrische weergave
echter heeft iedere naaldtrilling een electrische trilling ten
gevolge, de lagere tonen worden hier uitstekend weergegeven.
Bij gebruik van een goede versterker en luidspreker is de weer
gave dan ook veel beter dan bij de gewone gramofoon het geval is.
De l.f. versterker van ieder toestel kan worden gebruikt
als gramofoonversterker, de detectorlamp kan zelfs voor dit
doel eveneens als versterklamp worden gebruikt. Voor dit
doel moet de roosterspanning van de laatste zoodanig zijn, dat
in het rechte deel der karakteristiek wordt gewerkt. Een schake
laar is dan aangebracht, waarmede men óf het toestel voor nor
male omroepontvangst kan inschakelen, óf voor gramofoonplaten weergave.
Voor de geluidsterkte-regeling kan ook in het toestel een
potentiometer worden ingebouwd; de waarde daarvan kan
0,5 meg-ohm bedragen, de weerstand wordt parallel over de
pick-up verbindingen geschakeld, terwijl het glijcontact komt
aan het rooster (de schakelaar). Een der einden van de weerstand
is voorts nog verbonden met de gloeidraad of, indien dit voor
de goede werking der detector noodig is, met een aftakking op
de roosterbatterij. Een en ander wordt geïllustreerd door fig.
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200. Als er in de l.f. versterker reeds een volume-regeling is
opgenomen, kan men deze gebruiken en vervalt de bovenstaande.
De terugkoppeling zal natuurlijk voor de pick-up niet als volume
regelaar dienst kunnen doen.
De twee punten P—U in de figuur worden verbonden met

Fig. 200.

twee stekkerbussen aan de wand van het toestel, hierin wordt
dan de stekker van het pick-up snoer gestoken. De schakelaar
werkt als boven omschreven.
Bij het radio-gramofoon toestel zijn ontvangtoestel, luid
spreker en complete gramofoon alle samen in één kast gebouwd,
de motor, die de schijf der gramofoon aandrijft, is meestal een
kleine electromotor. Opwinden ervan is dus onnoodig.
De Super-Heterodyne*
Reeds eerder werd gezegd, dat de allerhoogste selectiviteit
niet kan worden bereikt dan met een achteruitgang der weergave-kwaliteit door het afsnijden van zijbanden; tenzij het
bandfilter wordt gebruikt. Door het steeds in aantal toe nemen
der krachtzenders werd het selectiviteitsvraagstuk zeer belang
rijk en is een toestel, dat selectiviteit zonder vervorming kan
geven en tevens gevoelig is weer in het middelpunt der belang
stelling gekomen: de super-heterodyne, kortweg „super”.
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Eigenlijk is de heele naam: supersonic heterodyne,. wat als we
het letterlijk zouden gaan vertalen, zou opleveren: boventonige
verschillende frequenties. Ik hoor de lezer al iets mompelen
over een „touw” en „vastknoopen”, toch heeft deze naam een
zeer juiste inhoud, bewaar uw touw nog even, zoo dadelijk kunt
ge het naar genoegen bevestigen!
Eerst dit: „boven tonige” beteekent tonen, die voor ons oor
te hoog zijn om te worden gehoord, dat er met „verschillende
frequenties” wordt gewerkt, is eveneens duidelijk.
Als ons toestel genereert hooren wij een hooge toon, deze
toonhoogte komt overeen met die van het verschil der twee
frequenties, die wij dan in ons toestel als het ware bij elkaar
voegen. Stemmen wij b.v. af op een frequentie van 1.000.000
en heeft de draaggolf een frequentie van 995.000, dan is het
verschil 5000 perioden en hooren we een toon van die hoogte.
Dat de toonhoogte bij verstemming hooger of lager wordt
kan dus worden begrepen. Des te grooter het verschil is tusschen
afstemming en draaggolf, des te grooter is de toonhoogte,
welke dit verschil oplevert, tenslotte is ze voor ons oor onhoor
baar; wordt het verschil kleiner, dan wordt tevens de toon
hoogte lager, terwijl er bij juiste afstemming geen verschil
meer is en dus ook geen fluittoon wordt gehoord. Als het
binnenkomende signaal zeer zwak is, is de modulatie niet van
voldoende invloed om goed door de detector te worden verwerkt,
we hooren dan alleen het fluittoontje. Dit fluiten treedt alleen
op als ons toestel in het genereeren staat. Bij de super nu voegt
men bij een ontvangen draaggolf een andere frequentie en
krijgt dan als verschil de door de detector gelijkgerichte trilling.
Daarvoor is een hulptrilling noodig, die bij de ontvangen draag
golf wordt gevoegd. Deze hulptrilling wordt opgewekt door
een aparte lamp met afgestemde kringen; het ligt dus al voor
de hand, dat de super meer dan vier lampen noodig zijn. In
een super zullen we dus aantreffen als lampen: de eerste „detec
tor”, middel-frequent versterkers, tweede detector en de gebrui
kelijke l.f. versterkers. De lamp, waarmee we de hulptrilling
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opwekken heet de oscillator. De afstemming van de eerste
detector geschiedt veelvuldig met raamantenne en draaicondensator. De ontvangen frequentie wordt dan samengevoegd met
de door onze oscillator opgewekte, het verschil dezer twee wordt
daarna middel-frequent versterkt en afgegeven aan de tweede
detector. Deze werkt geheel overeenkomstig als in een gewone
ontvanger, evenals de l.f. versterker. De door de oscillator opge
wekte frequentie ligt boven de hoorbaarheidsgrens, daar zij
iets meer dan wel iets minder in frequentie kan zijn dan de
draaggolf kunnen we twee punten op de schaal vinden, waarop
een bepaalde frequentie wordt ontvangen.
De selectiviteit van de super kan zeer groot zijn.
Korte golven.
Meestal vat de omroep luisteraar onder dit begrip op de
golven van 200 tot 600 meter, wij echter verstaan onder korte
golven de golflengten beneden 100 meter.
De doorsnee luisteraar zal met dit golfgebied nimmer in aan
raking komen, de radio-amateur des te meer. Op de korte golven
vinden we n.1. niet alleen een aantal omroep- en officieele stations
maar ook de amateur-zendstations De korte golven hebben
één groote aantrekkelijkheid, en dat is dat zij veel minder worden
beïnvloed door groote afstanden. Ontvangst van Amerikaansche
zenders met een eenlamps toestelletje b.v. is in ons land zeer
goed mogelijk. Een feit is het echter, dat de korte golven kuren
hebben; een dergelijk resultaat kan men b.v. de eene dag zeer
goed verkrijgen, terwijl het een dag later totaal onmogelijk is!
Een theorie wil beweren, dat een en ander het gevolg is van
een zich op een bepaalde hoogte bevindende „Heavyside”
laag, deze zou de langere golven absorbeeren of doorlaten,
terwijl de kortere worden teruggekaatst. In hoeverre deze theorie
opgaat is de schrijver niet bekend, hij is echter geneigd, deze
uitlegging in twijfel te trekken.
Onweerstoringen zijn op deze golflengten altijd minder
hinderlijk dan op de langere. Daarbij is de kans op storingen
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van stations onderling eveneens veel kleiner. Deze golflengten
kunnen meer stations ,,bergen” dan de langere, een eenvoudige
berekening toont dit aan.
Een golfbereik van b.v. 300 tot 350 meter levert een frequentiebereik van 1.000.000 tot 857.143 perioden ongeveer, dus ruw
berekend 143 kilo-Hertz. We zagen reeds dat, willen ze elkaar
niet storen, de stations onderling minstens 9 kilo-Hertz fre
quentieverschil moeten hebben; in dit bereik is dus plaats
143
voor maximum -g- = 15 stations.
Nemen wij nu eens een bereik van 50 tot 70 meter, dit is
een frequentiebereik van 6000 tot 4285 kilo-Hertz ongeveer,
dus 2715 kilo-Hertz; dan is hier op 20 meter golfbereik plaats
2715
...
voor g— = ruim 300 stations!
Een en ander doet reeds begrijpen, dat de afstemming op
deze golflengten vrij critisch is en dat we gauw „over een
station heen draaien”.
Voor de ontvangst dezer golflengten kan ons omroeptoestel
niet dienen, want natuurlijk hebben we afstemcondensatoren
en spoelen noodig van kleinere waarden. Men zal er dus een
speciaal ontvangertje voor dienen te bouwen, als men ook
deze golflengten wenscht te ontvangen, die, niet alleen door de
geweldige resultaten die kunnen worden bereikt wat afstandsontvangst betreft, maar ook door het amateurverkeer werkelijk
voor de rasechte amateur een Eldorado zijn! Wij willen hier
in het kort de hoofdzaken voor de bouw van een korte golf
ontvanger aangeven. Schema’s voor dit doel treft men meer
malen aan in het reeds genoemde tijdschrift „Radio-Expres .
Bij de bouw van een dergelijke ontvanger steekt alles nauwer
dan bij een omroeptoestel. Dubbel moet men letten op een
goede isolatie en op korte verbindingen. Hoogfrequent versterking is zeer wel mogelijk maar voor den beginneling op
dit gebied niet aan te raden; het beste is voor hem een een
voudig detectortoestelletje, gevolgd door één of meerdere
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trappen l.f. versterking. De afstemcondensator moet niet grooter
zijn dan 250 m.m.f. men zal zeer goed een veel kleinere waarde
kunnen gebruiken, tot b.v. 50 m.m.F. De condensator moet
voorzien zijn van een fijnregelschaal met groote vertraging,
zeer goed is de bekende „Utility".
De spoelen bevatten slechts een beperkt aantal wikkelingen,
men kan ze klaar koopen in verschillende vormen zoowel als
ze zelf wikkelen van montage- of antennedraad. De lampvoeten,
speciaal die der detector moeten zooveel mogelijk lucht-isolatie
tusschen de pootjes hebben en zoo weinig mogelijk ,,massa".
Een potentiometer over de gloeidraad (400 ohm) waarvan het
glijcontact aan de lekweerstand is verbonden is voor een soepele
terugkoppeling aan te bevelen evenals het gebruik van een voor
deze golflengten geschikte h.f. smoorspoel in de plaatkring.
Voor de detector voldoet een nieuwe lamp beter dan die, welke
reeds geruimen tijd in gebruik zijn geweest. De spoelen worden
soms wel uitgevoerd als één wikkeling, waarop een verstelbare
aftakking is aangebracht door middel van een krokodilleklem
of een dasseknijper. De wikkelingen der spoelen liggen, als zij
van dik, niet geïsoleerd draad zijn gemaakt, ongeveer £ a \
centimeter van elkaar, men zegt dan, dat zij £ resp. £ cm zijn
„gespatieerd".
De antenne kan het best kort en hoog zijn, de koppeling van
antennespoel met roosterspoel gering. Men kan ook de antenne
spoel laten vervallen en de antenne direct via een zeer klein
condensatortje aan de roosterspoel verbinden. Men houdt <tam
twee spoelen over, deze worden door amateurs vaak uitgevoerd
als z.g. „lamphulsspoeltjes"; de twee spoelen worden dan gewik
keld om de huls van een oude radiolamp, waarvan de ballon
is verwijderd, over elkaar heen of naast elkaar van dun, geïso
leerd draad. De spoeleinden worden aan de lamppennen gesol
deerd en een lampvoetje doet dienst als spoelhouder, hieraan
worden dus de verbindingen in het toestel gemaakt. De spoeltjes
zijn dan uitwisselbaar.
Voor de lezer die werkelijk door het mooie der radio als
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liefhebberij wordt getroffen, zoodat hij „amateur” begint te
worden, omvat het gebied der korte golven een rijk terrein
voor zijn proefnemingen.
Andere schakelingen.
Er zijn nog eenige schakelingen, welke in het een of ander
opzicht iets afwijken van de gewone. Vooral onder de steeds
naar iets nieuws en iets beters zoekende amateurs treft men
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deze soms aan en vaak ook worden er opmerkelijke resultaten
mee verkregen. Wij denken hier speciaal aan de super-regeneratieve schakeling, waarvan fig. 20l het schema geeft. C3, C4
en C5 zijn condensatoren van ongeveer 0,006 m.f. W varieert
tusschen 0,5 en 5 meg-ohm, evenals W. Bij instelling dezer
weerstanden treedt een fluiten op, voor telefonie ontvangst
worden zij zoo ingesteld, dat de fluittoon buiten de hoorbaarheidsgrens ligt. Deze ontvanger bezit een enorme gevoeligheid,
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de bediening ervan is echter tamelijk lastig en komt zeer nauw,
fluit- en gilgeluiden treden zeer gauw op!
Een andere schakeling is de Reinartz-schakeling (fig. 202),
eveneens een goede en gevoelige ontvanger zonder de gebreken
van de vorige.
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Fig. 202.

Fig. 203 geeft de Schnell-schakeling, waarvan hetzelfde kan
worden gezegd. Nog een andere super-regeneratieve schakeling
is die van Armstrong (fig. 204), hierin worden twee lampen
gebruikt, terwijl er kan worden gewerkt met een raam-antenne.
Al deze schakelingen stammen nog uit de tijd dat de lampen
zeer kostbaar waren, met onze moderne lampen is het bij som
mige dezer schakelingen vaak zeer lastig ze voor practisch
gebruik voldoende stabiel te maken.
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HOOFDSTUK XVI.
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EN tak der techniek als de radio leent zich bijzonder
om door minder bestudeerden ais liefhebberij te worden
beoefend, vandaar dat sinds de prille jeugd der radio
er menschen waren die, zelve ras-knutselaar van aanleg, proef
nemingen op dit gebied begonnen te nemen.
In ons land zoowel als over heel de aardbol is dit het geval
geweest, toen de eerste zendstations er waren ontstond er al
spoedig een categorie van knutselaars, die met eenvoudige mid
delen deze zendstations poogden te beluisteren. Hiervoor was
het in de eerste plaats noodig, Morse seinteekens te kunnen
opnemen, want van telefonie uitzendingen was destijds nog
weinig of niets bekend. Gemakkelijk hadden deze eerstelingen
het dus geenszins, bovendien moesten zij zeer vele moeilijk
heden zelf oplossen, want lectuur op radiogebied was toen nog
zeer schaars en tijdschriften ontbraken natuurlijk ten eenen
male. De uitzendingen beperkten zich tot weerberichten en
scheepstijdingen, terwijl ook persberichten af en toe konden
worden „opgepikt”. Veel was het dus niet, maar toch lag er
in het beluisteren van één zulk een berichtje een oneindig veel
grootere bekoring dan thans in het beluisteren van een geheele
opera of een concert! Tegenwoordig koopen wij alles kant en
klaar, toen echter moesten alle condensatoren, spoelen enz.
zelf worden geknutseld en oneindig groot is het aantal handig
heidjes, waarmede de amateur van toen zijn doel wist te bereiken!
De radio had destijds een geheimzinnige kant en de amateurs
werden ongeveer beschouwd als menschen, die met zwarte
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kunsten omgingen. Velen wilden absoluut niets van de moge
lijkheid ervan gelooven, verzeilde zulk een ongeloovige eens
bij een amateur en werd hij daar, aarzelend schoon nieuws
gierig, instaat gesteld de zwakke seintjes te beluisteren, dan
schudde hij zijn hoofd....
De amateurs echter gingen met hun proeven gestadig voort
en aan hen vooral heeft de moderne radio-techniek zeer veel
te danken! Niet alleen boden zij een niet te onderschatten hulp
bij ontvangproeven, maar ook wisten zij zelve hun ontvangers
te verbeteren en nieuwe vindingen te doen.
Deze eerste amateurs nu legden de grondslag voor een huidige
Wereld-Organisatie, die nog steeds dagelijksch de rijpe vruchten
van haar bestaan afwerpt. Mettertijd begonnen namelijk de
amateurs zich ook op het uitzenden der radiogolven toe te
leggen; hoewel ook dit natuurlijk met groote moeilijkheden
gepaard ging. De ware amateur echter stond voor niets en dat
is thans nog zoo!
Het werk der amateurs begon toen een andere vorm aan te
nemen. Naast de ontvangst begon de zendzijde een rol te spelen;
het doel werd, onderling draadlooze verbindingen te maken
en deze verbindingen niet alleen zoo hoog mogelijk op te
voeren wat de kwaliteit van het uitgezondene, maar ook wat
de grootte der te overbruggen afstand betrof.
Ook in ons landje telde men toen reeds tientallen amateurs
en toen dan ook een Fransche amateur de eerste geslaagde
verbinding met Amerika maakte, was het een Hollandsch
amateurstation dat hem dit als nummer twee nadeed! De „ope
rator” daarvan liep echter als huldebewijs voor zijn prachtige
prestatie een flinke boete op, want zenden was voor amateurs
in ons land destijds een verboden vrucht....
Dit nam echter niet weg, dat er vele clandestiene stations
in ons land schuilden, die vaak nuttig werk hebben verricht;
ongetwijfeld is destijds van overheidswege dan ook veel door de
vingers gezien. Dit werd alleen mogelijk door de op vaste basis
gebouwde amateurs organisatie, waardoor „onregeldheden”
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om ze zoo eens te noemen, werden voorkomen en met krachtige
hand tegengegaan. Toen dan ook de regeering inzag, dat het
zenden voor amateurs onder deze omstandigheden kon worden
toegelaten werd een betere regeling getroffen, er werd n.1.
voor de liefhebbers een zendvergunning disponibel gesteld.
Voor het verkrijgen van deze vergunning moet de amateur
een examen afleggen, waaruit blijkt, dat hij technisch zoowel
als practisch in staat is een zender te bedienen. Toen dan ook
deze vergunningen kwamen, besloot men, het clandestiene
zenden aan kant te zetten; thans telt ons land ruim 200 gemach
tigde zend-amateurs, die nog dagelijksch veel en nuttig werk
als liefhebberij verrichten.
Wij spraken reeds over een „wereld-organisatie”, dit is de
International Amateur Radio Union, waarvan ieder ras-amateur
lid is. Deze vereeniging is gezeteld in Amerika en telt zijn leden
over heel de aardbol. Daarvoor is er in ieder land een onderafdeeling, in ons land is dat de N.V.I.R. (Nederlandsche Ver
eeniging voor Internationaal Radioamateurisme). Deze vereeni
ging telt zoowel zend- als ontvangamateurs onder zijn leden,
alle zijn „kortegolf menschen”. Het werkgebied der amateurs
bepaalt zich n.1. tot de korte golven, een bepaalde reeks van gol
ven is hun hier bij internationale overeenkomst toegewezen.
Dit zijn ongeveer:
145—150 meter; (in ons land mag deze golf „band” niet
door amateurs worden gebruikt uit nationale overwegingen).
85—75 meter; hier is steeds veel telefonie te hooren van amateurstations, vooral ’s Zaterdagsavonds en de nacht daarop,
alsmede ’s Zondagsnamiddags.
41—42,8 meter; hier wordt veel met telegrafie gewerkt, de
band leent zich uitstekend voor verbindingen over een groote
afstand.
20,8—21,4 meter; hierop mag slechts bij uitzondering met
telefonie worden gewerkt, regel is dan ook telegrafie-verkeer.
10—10,7 meter; deze band bevindt zich nog min of meer
in het proefstadium veelal wordt met telegrafie gewerkt, het is
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bewezen dat met geringe energieën geweldige afstanden kunnen
worden overbrugd.
5—5,35 meter. Als de vorige.
De meeste kans om een amateur-telefonie uitzending te
hooren heeft de lezer op de 75—85 meter band; beluisterd hij
voor de eerste maal een zoodanige uitzending, dan zal een groot
aantal dingen hem onbegrijpelijk schijnen. Daar zijn eerst de
roepletters. Iedere zend-amateur waar ter wereld ook, heeft
zijn roepletters, bestaande uit een bepaalde letter en of cijfer
combinatie, deze roepletters zijn alle met de adressen der
betrokken amateurs verzameld in het door de I.A.R.U. uit
gegeven ,,Call book”. Voor het opgeven van een adres hoeft
dus nimmer te worden gezorgd, zijn de roepletters bekend,
dan is dit in het Call boek te vinden. Dit brengt tevens een
besparing met zich, als er met telegrafie wordt gewerkt, des te
minder er dan behoeft te worden geseind, des te beter. Voor
telegraafverkeer bestaat er daarom een internationale code,
waarmede de meest voorkomende berichtjes door een letter
combinatie zijn vereenigd. Wil b.v. een Hollandsche amateur
van een mede amateur, waar hij verbinding mee heeft, weten,
wat diens golflengte precies is, dan seint hij: „QRH?” en de
andere man seint, onverschillig of hij in Timboektoe, Jipsingboermussel of op Nova-Zembla zit, prompt terug: „QRH
42 m.” Dit is alweer het gevolg van een internationale samen
werking, waardoor eens vastgestelde teekens over de geheele
wereld worden verstaan. Al deze teekens zijn met hun beteekenis eveneens in het Call-book te vinden, bovendien ook in
eenige Hollandsche radioboeken. Uit de roepletters van een
station is immer dadelijk de nationaliteit van het station na te
gaan. De eerste letters en of cijfers zijn n.1. voor ieder land door
de I.A.R.U. eveneens vastgesteld, voor Holland is dit b.v. PA o
(PA nul), een Hollandsch station draagt b.v. de roepletters
PA O QQ, PA O MAR, enz. De eerste groep is voor ieder land
weer anders, voor Duitschland b.v. D4, voor Frankrijk F8,
voor Italië I, enz.
HISKES, Radio voor Iedereen.
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De amateurs werken nu als volgt. Stel dat een Hollandsche
amateur een geslaagde verbinding heeft gemaakt met een
Duitscher, dan gaan zij elkaar hun QSL kaart zenden. Een
QSL kaart is een normale briefkaart, waarop echter naast
de roepletters van het station door de amateur in kwestie
diverse gegevens omtrent de verbinding worden ingevuld.
Dikwijls zijn deze QSL kaarten zeer fraai wat uitvoering betreft,
iedere QSL kaart spreekt van een geslaagde verbinding, het
is als het ware het bewijs daarvan. De sport is nu een groot
aantal van deze QSL kaarten machtig te worden door veel en
goed te werken. Kan een zendamateur QSL kaarten uit de
vijf verschillende werelddeelen verzamelen, dus met elk der
werelddeelen geslaagde verbindingen maken, dan kan hij bij
overlegging der vijf kaarten een WAC certificaat krijgen. WAG
beteekent worked all countries, een zoodanig certificaat strekt
natuurlijk zeer tot eer der houder ervan, het bewijst zijn kunnen.
Ook ontvangstations kunnen aan de sport meedoen door zich
bij de N.V.I.R. te laten inschrijven onder een R-nummer en
zich bij hetzelfde adres R-kaarten te verschaffen. Deze kaarten
worden dan ingevuld en als ontvangstrapport aan de beluisterde
amateur toegezonden. Is het rapport samengesteld uit juiste
gegevens, dan heeft de betrokken zendamateur hierin een goede
controle en zal hij de R-kaart beantwoorden met zijn QSL
kaart. Op deze wijze kan ook de ontvang-amateur de tastbare
bewijzen op zijn gebied verzamelen; een WAC certificaat bestaat
er echter meenen wij voor hém niet. Op amateurstations vindt
men meestal de heele muur boven de toestellen volgeprikt met
dergelijke QSL kaarten.
Mocht een mijner lezers mettertijd de ware amateur in zich
voelen ontwaken, hij worde lid van onze N.V.I.R. Deze vereeniging kent uit de aard der zaak geen verschil wat roeping,
stand of geloof betreft, men vindt er vogels onder van zeer
uiteenloopende pluimage! Het orgaan van de N.V.I.R. is
ondergebracht in het tijdschrift Radio-Expres, het orgaan
van de Nederlandsche Vereeniging Voor Radioamateurisme.
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De contributie der N.V.I.R. bedraagt f 2,50 per jaar, die der
N.V.V.R. f 8 per jaar, bij de laatste is een abonnement op Radio
Expres en het maandblad Radio Nieuws inbegrepen 'alsmede
recht op het gebruik van alle instellingen dezer vereenigingen,
als bibliotheek enz.
Het tijdschrift Radio Expres noemden wij reeds. De lezer
verdenke de schrijver niet, reclame voor het een of ander te
willen maken, het feit wil n.1. dat de twee bovengenoemde
tijdschriften, de omroeporganen daargelaten, de eenigste amateurtijdschriften in ons land zijn. Wij kunnen beide, alsmede
ook het lidmaatschap der vereenigingen, warm aanbevelen en
aarzelen dan ook niet dit te doen!

.

HOOFDSTUK XVII.
GEREEDSCHAPPEN.

v

OOR het bouwen van een radiotoestel zijn weinig gereed
schappen noodig; met een schroevendraaier en een tang
komt men al een flink stuk op weg. De ,,amateur’1
echter zal meestal behoefte gevoelen aan een iets grootere
collectie. Wij zullen hier een kort overzicht van een amateurgereedschaps inventaris geven.
Schroevendraaiers ♦
Deze houde men er liefst in verschillende grootten op na,
b.v. één zeer kleine voor kleine schroefjes in stekkers b.v. een
iets grootere en een nog weer iets grootere. Men neme steeds —
dit geldt trouwens voor elk stuk gereedschap, hoe onbelangrijk
dan ook) goed materiaal, dat niet licht verbuigt of gaat omlig
gen bij een erg vastzittende schroef. Het metaal moet stevig
in het heft zijn bevestigd, dus niet los kunnen draaien. Een
lange schroevendraaier is soms van groot gemak voor moeilijk
te bereiken plaatsen in het toestel.
Een magnetische schroevendraaier is voorts vaak gemakkelijk
om weggevallen schroefjes weer uit het toestel op te duikelen.
Een zoogenaamde „ratel” schroevendraaier werkt zeer gemakke
lijk en handig. De tegenwoordig verkrijgbare radio schroevendraaiertjes met isolatie-heft zijn voor het meerendeel zeer goed.
Tangen,
Eenige buigtangen zijn ook steeds gemakkelijk, zoo niet
noodzakelijk. Een rondbektangetje dient voor het buigen van
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oogjes aan het draad, een platbektangetje voor het leggen van
de hoeken en voor het aandraaien van moeren. Een tang met
extra lange bekken is zeer gemakkelijk voor de moeilijk bereik
bare plaatsen.
Voor zwaarder werk neme men een zoogenaamde combinatietang, deze zijn met geïsoleerde armen verkrijgbaar. Soms
bestaat deze isolatie uit een onnoozel dun blaadje celluloid.
De fantastische op de tang aangegeven spanning, die de
isolatie maximum kan staan beproeve men dan liever niet in
de practijk.... Een klein nijptangetje kan ook vaak goede
diensten bewijzen.
Boren.
Eboniet en soortgelijke stoffen laten zich het best boren met
de spiraal- of metaalboren. Bij aanschaffing dezer boren neme
men goede kwaliteit metaalboren, de goedkoope „radio-boortjes”
voldoen meestal slecht doordat zij zeer gauw breken en stomp
worden. Metaalboren kunnen worden geslepen, dit is echter
het werk van een deskundige, daar de juiste snijhoek enz.
moet worden gehandhaafd.
Bij het boren van een frontplaat legge men deze steeds zóó,
dat zij volkomen vlak aanligt; een kleine oneffenheid, b.v. een
schroefje onder de plaat tijdens het boren doet ze licht
springen. Het boren moet met niet te zware druk en gelijkmatig
geschieden.
Men kan eboniet zagen met een scherpe handzaag, het best
geschiedt dit echter met een grove figuurzaag. Gebruikt men
deze, dan dient men af en toe even te pauzeeren en met een hard
borsteltje het zaagsel tusschen de tandjes weg te vegen, anders
breekt het zaagje.
Moeraandraaiers.
Dit is een zeer handig stukje gereedschap, dat dient om moeren
vast te zetten. Het bestaat uit een heft, dat van onderen voor
zien is van een hol buisje. Het buisje is van binnen niet rond,
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maar zeskantig, in de vorm van een moer. De moeraandraaier
wordt nu op de moer gezet en gedraaid, ze is in de meest voor
komende maten verkrijgbaar.
Soldeeren.
Vaak moeten verbindingen in een radiotoestel gesoldeerd
worden en tegen dit soldeeren juist zien maar al te velen op,
alsof het zeer moeilijk zou zijn. Toch is dit niet het geval, ieder
een kan soldeeren, mits hij niet al te onhandig is! Daarom
zouden wij een elk willen aanraden zich deze ,,kunst" eigen te
maken, niet alleen bij toestelbouw, maar ook voor alle gewone
,,huis, tuin en keuken gevalletjes" is het vaak van gemak,
dat men zelf kan soldeeren.
Voor het soldeeren heeft men in de eerste plaats een soldeer
boute noodig. Hiervoor nemen we een heel gewoon klein rood
koperen boutje met houten heft, dat voor enkele dubbeltjes
te koop is. Verder soldeertin, wat eveneens overal verkrijgbaar is.
Voor het soldeeren in een radiotoestel, in het algemeen:
voor fijn werk gebruiken we z.g. harssoldeer, dat is een dunne
,,draad" tin met een kern van hars.
Moeten twee draadeinden gesoldeerd worden, dan gaan we
eerst even kijken of zij goed schoon zijn. Bij het gebruik van
vertind montagedraad zal dit meestal het geval zijn, moet een
antennedraad b.v. gesoldeerd worden, dan verwijderen we met
fijn schuurpapier eerst de vuile laag op het draad. De soldeer
bout hebben we intusschen in een gas- of spiritusvlam gelegd;
is de bout voldoende heet (dus niet gloeiend!) dan nemen we
ze uit het vuur.
Een nieuwe bout moet eerst even vertind worden. Hiervoor
maken we de kop van de warme bout even schoon met een
vijltje en drukken er dan ons soldeertin tegen. Als de bout goed
schoon is, zal het tin smelten en een dun vliesje over de bout
vormen; de bout is dan geschikt om een drup gesmolten tin
vast te houden, zonder dat het wegvalt.
Het soldeeren is verder eenvoudig. De twee te verbinden
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draadeinden v/orden goed schoongemaakt en tegen elkaar
gehouden; daarna neemt men een droppel gesmolten tin aan
de bout en brengt deze op de laschplaats. Als alles goed schoon
is zal bij eenige verwarming van de laschplaats de droppel
onmiddellijk goed uitvloeien, na afkoeling is de verbinding
dan in orde.
Vloeit het tin slecht uit, dan is het aan te bevelen de draad
einden onmiddellijk na het schoonmaken even te wrijven met
een lapje, waarop men een weinig slaolie heeft gedaan.
De bout mag nooit roodgloeiend zijn en ook niet zwart
aangeslagen. In het eerste geval laat men ze eerst even afkoelen
en verwijdert men het roet door er even met een breede, platte
vijl over tegaan, dit laatste doet men ook voor het tweede geval.
Inplaats van tin kan men ook zeer goed het in de handel
verkrijgbare soldeerpasta gebruiken. Dit is zeer fijn verdeeld
tin in deegachtige vorm dat in tuben wordt verkocht. Om hier
mee te soldeeren legt men eenvoudig een weinig pasta op de
te soldeeren draadeinden, de warme bout doet het licht uit
vloeien.
Koperslagers en smeden bestrijken, voor zij gaan soldeeren,
de soldeerplaatsen eerst met z.g. soldeerwater, dat is zoutzuur,
waarin men zinksnippers heeft opgelost. Het tijdroovende schoon
maken vervalt dan, het zuur bijt het metaal voldoende „open”.
Voor radio werk moeten wij bij het soldeeren nooit met zuur
werken: het zuur spat door de heete bout naar alle zijden en
vormt daardoor licht (op lampvoeten b.v.) een zeer dun laagje,
dan tot allerlei narigheden aanleiding kan geven. Bovendien
werkt het zuur sterk bijtend op isolatie enz. van onze draden.
Voor ander soldeerwerk kan de lezer gerust eens de proef met
deze soldeermethode nemen, denk er echter om, dat zoutzuur
een gevaarlijke vloeistof is, die vooral nooit binnen het bereik
van kleine kinderen mag zijnl Het zoutzuur doet hier dienst
als vloeimiddel; voor radio werk kunnen wij ook een vloeimiddel gebruiken, n.1. een stukje salmiak. Dit is voor ons doel
onschadelijk.
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De meeste gereedschapjes die de amateur noodig kan hebben,
zijn hiermede aangeduid. Hij kan zijn voorraad verder naar
believen aanvullen.
Enkele kleinigheden werden niet genoemd, welke toch van
nut kunnen zijn. In de eerste plaats een kleine els of priem.
Deze doet dienst om gaten op de frontplaat aan te merken;
op een frontplaat mag n.1. nimmer met potlood worden gewerkt
(een potlood lijn vormt een hooge weerstand!). Inplaats hiervan
kan ook zeer goed een zoogenaamde kraspen worden gebruikt;
wij nemen echter liever een elsje, omdat hiermede tevens ook
te kleine gaatjes in kabelschoentjes enz. iets kunnen worden
opgeruimd. Een breede platte vijl en een kleiner vijltje zijn
eveneens vaak van groot gemak, bij het soldeeren b.v.
Om de bout te verhitten kan men gebruik maken van een
spiritus soldeerlampje, dergelijke lampjes zijn in den handel
verkrijgbaar.

I

HOOFDSTUK XVIII.
TELEVISIE EN KLANKFILM.
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Televisie.

AT hieronder verstaan wordt zal de lezer bekend
zijn: de televisie biedt ons de mogelijkheid,
gebeurtenissen draadloos over te brengen zoodat
ze op een afstand kunnen worden gezien.
Tot nu toe is het televisie probleem nog niet naar genoegen
opgelost; men stelle er zich dus, in spijt van de tallooze geruchten
en van de vele televisie uitzendingen der buitenlandsche omroepstations, niet al te veel van voor. Dat de televisie echter practisch
het uitzicht op groote mogelijkheden biedt, is een feit en wellicht
zal eens de televisie een veel grootere rol spelen dan nu de
gewone omroep ontvangst!
Het heele principe der televisie is in korte woorden uit te
leggen. Licht variaties worden omgezet in stroomvariaties,
deze stroomvariaties worden door het zendstation uitgezonden,
weer opgevangen en weer omgezet in lichtvariaties. Daar de
lichtvariaties evenredig zijn met de stroomvariaties en omge
keerd, zal bij de ontvangst uit de stroomvariaties weer precies
het uitgezonden beeld ontstaan.
In de eerste plaats moeten dus lichtvariaties worden omgezet
in stroomvariaties.
Bij de eerste televisieproeven werd de persoon, die als object
dienst deed, beschenen door een uiterst fel licht, men gebruikte
hiervoor booglampen. Dit bleek minder prettig, in de moder
nere toestellen maakt men dan ook van andere hulpmiddelen
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gebruik. Een van de voornaamste hiervan is de gaatjesschijf,
waarvan fig. 205 een beeld geeft.
In een aluminium schijf zijn in een spiraallijn 30 gaatjes
aangebracht, draait nu de schijf snel rond, dan zal door ieder
gaatje een deel van het (gestippeld aangegeven) beeldoppervlak
worden afgetast, de lengte van het beeld wordt dan dus de
diameter van een gaatje maal het aantal gaatjes. Uit de aard der
zaak is dus het over te brengen beeld klein van afmetingen.
Is er nu achter de
schijf een object ge
plaatst en voor de
schijf een lamp dan
zal door elk gaatje een
deel van het object
worden afgezocht. De
Becldlengte — 30 X
schijf draait met een
de dismeier van
één gaatje
snelheid van ongeveer
12 i omwentelingen
per seconde. In
se
conde wordt dus het
heele beeld afgetast,
daar ons oog te traag
is om de wisselingen
zoo snel te kunnen
Fig. 205.
volgen (precies als bij
de bioscoop) zien wij dan het geheele beeld. Dit beeld is dan
dus opgebouwd uit uiterst korte „snapshots” van kleine stukjes
van het beeld, die in de vorm van verticale strippen naast
elkaar liggen.
De lichtstraal, die door de schijf valt beweegt zich dus in
Ys seconde over het heele object, de straal wordt dan terug
gekaatst en gericht op een foto-electrische cel. Wordt de straal
teruggekaatst door een witter gedeelte van het object, dan zal
zij intensiever zijn dan wanneer zij door een donkerder gedeelte
wordt teruggekaatst; de teruggekaatste lichtstraal houdt dus
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in ~ seconde alle meer of minder donkere kleurnuances van
het object in zich. We merken op, dat de schijf alleen dient
voor het verdeelen van het beeld in een aantal kleine vlakjes,
de lichtstraal, die van ieder vlakje wordt teruggekaatst, treft
dan, de een na de ander, de photo-electrische cel.
De foto-electrische cel, kortweg foto-cel, is een zeer werk
zaam deel der installatie, zij zet n.1. de achtereenvolgende
lichtvariaties om in stroomvariaties. De werking ervan berust
hierop, dat de electrische weerstand der cel verandert, naarmate
de belichting ervan meer of minder intensief is. Het uiterlijk
ervan is ongeveer dat van een gewone lamp; aan de binnenkant
is echter tegen de ballon een spiegel van het een of ander alkalimetaal aangebracht. De alkalimetalen hebben n.1. de eigenschap,
meer of minder electronen te gaan afstooten, naarmate de
belichting ervan zich wijzigt. Hiervan wordt in de photo-cel
een dankbaar gebruik gemaakt, in de cel is n.1. tevens een rooster
aangebracht, dat een positief potentiaal heeft, juist als de plaat
in een radiolamp, de electronen worden hierdoor dus aange
trokken. Er zal dus, alweer precies als bij de radiolamp, een
stroom gaan loopen, en deze stroom zal veranderen naarmate
het aantal electronen dat het rooster bereikt, verandert. Met
andere woorden dus: de stroomsterkte zal varieeren met de
belichting van de cel. De van het object teruggekaatste licht
stralen zijn alle verschillend van intensiviteit, als tenminste het
object zelve niet geheel eenkleurig is; in de roosterstroom van
de cel zullen dus overeenkomstige variaties optreden. Deze
variaties gaat men versterken, daarna worden ze öf overgebracht
naar de ontvanger via een telefoonlijn, öf wel moduleert men
de draaggolf van een zendstation ermee.
We hebben nu dus de lichtvariaties al omgezet in stroom
variaties en de stroomvariaties uitgezonden. De lezer merke
op, dat dit eenigszins raar klinkt, het is niet mogelijk, stroom
,,uit te zenden’* in de letterlijke zin des woords. De bedoeling
is echter duidelijk.
Nu de ontvangst. De uitgezonden signalen kunnen tot op
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groote afstand weer worden ontvangen, onze taak is nu, de
stroomvariaties, die in de plaatkring van onze eindlamp optreden,
weer om te zetten in lichtvariaties. Hiervoor wordt gebruik
gemaakt van een neonlamp. De stroompjes worden eerst vol
doende versterkt en dan aan de neonlamp toegevoerd.
De neonlamp bestaat uit een ballon, waarin zich twee electroden tegenover elkaar bevinden. De ballon is leeggepompt,
er bevindt zich overigens slechts een weinig neon, dit is een

i
Foto-electrisch
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(b)

(3)

Fig. 206.

zoogenaamd edelgas, in. Verbinden wij nu de electroden met
een batterij, dan zal er in den aanvang niets gebeuren. Wordt
de spanning echter geleidelijk opgevoerd, dan treedt bij een
bepaalde waarde der spanning plotseling een lichtverschijnsel
in de lamp op tusschen de electroden.
Bij wijziging van het potentiaalverschil van de electroden
wordt het lichtverschijnsel meer of minder intensief. Wordt
dus deze lamp op onze versterker van zooeven aangesloten,
dan zal het oplichten varieeren met de door ons ontvangen
stroomstooten. Wij hebben dus deze omgezet in lichtvariaties,
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van een ,,beeld” zooals het wordt uitgezonden is dan echter nog
geen sprake, we zien alleen de flikkerende lamp.
Het is echter duidelijk, dat deze lichtflikkeringen identiek
zijn met die, welke in het zendstation van het beeld op de foto
cel worden teruggekaatst; hier was de gaatjesschijf echter daar,
die het beeld als het ware ontleedde in de stroomvariaties, die
wij nu hebben ontvangen.
Om van deze lichtvariaties weer een beeld te maken, moeten
wij dus weer een gaatjesschijf hebben, waarachter de neonlamp
geplaatst wordt. Draait dan de schijf in de ontvanger precies
even snel als die in de zender en zijn de schijven, wat plaatsing
en afmeting der gaatjes betreft, precies gelijk, dan zullen wij van
de andere zijde der snel wentelende schijf weer een beeld kunnen
waarnemen. Vaak wordt het beeld aan de ontvangzijde nog door
middel van lenzen vergroot.
We zagen al, dat de twee schijven resp. van zend- en ont
vangstation niet alleen precies hetzelfde uiterlijk moeten hebben,
maar ook precies even snel (synchroon) en in dezelfde richting
moeten draaien. Dit maakt het gebruik van speciale onderdeelen
- noodzakelijk. Men maakt gebruik van bepaalde synchronisatie
inrichtingen, bij één daarvan b.v. wordt door het zendstation
naast de licht-stroomvariaties telkens een kort signaal uitge
zonden, welke laatste in het ontvangstation een electromagneet
zoodanig beïnvloed, dat zij als een soort rem op de motor werkt,
die de schijf draait. Voor dit laatste doel worden kleine electromotoren gebruikt.
Het resultaat aan de ontvangzijde is een rosé getint beeld
van kleine afmetingen (fig. 206). Er kunnen zich verschillende
merkwaardigheden voordoen; draait b.v. de schijf in de ontvanger
tegengesteld aan die in de zender, dan is het resultaat een
spiegelbeeld van het uitgezondene.
De versterker moet alle frequenties goed doorgeven, dus geen
hooge of lage afsnijden, aan het ontwerpen van een televisie
versterker dient dus een buitengewone zorg te worden besteed.
Worden n.1. de hooge frequenties afgesneden, dan wordt het
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beeld vaag en onscherp; worden de lage gemist, dan krijgen we
valsche schaduwen.
De televisie biedt nog vele en aantrekkelijke problemen,
waarmee een groot aantal onderzoekers en amateurs, ook in
ons land, zich bezig houden. Helaas zijn tot nu toe de verkregen
resultaten nog niet van dien aard, dat zij de aanschaffing van
een televisie toestel voor de doorsnee luisteraar wettigen. Door
de ontelbare problemen die zich voordoen, zit er bovendien in
de experimenten weinig schot, men stelle zich dus van de tele
visie in zijn huidigen vorm niet al te veel voor. Dat deze nieuwere
tak der radio echter eens zal worden voltooid en dat zij een
groote toekomst tegemoet gaat, daarvan zijn wij overtuigd!
De vraag is slechts: wanneer?
Noctovisie en Phonovisie.
Deze houden in zeker opzicht weer verband met de televisie.
Bij de eerste wordt gebruik gemaakt van zoogenaamde infraroode stralen. Dit zijn een soort van ,,licht” stralen, die voor
ons oog niet waarneembaar zijn, de foto-cel echter reageert
er wel op. Met deze stralen kan men dus televisie uitzendingen
uit een volkomen donkere omgeving doen plaats vinden.
Dit is van zeer veel belang, b.v. voor het scheepsverkeer
op zee, mist b.v. zou een factor van ondergeschikt belang
worden.
Van deze stralen maakt men ook gebruik bij de automatische
alarminstallaties in groote musea. De stralen loopen hier voor
de tentoongestelde voorwerpen langs, en vallen tenslotte op
de photo-cel. Zooals reeds opgemerkt, zijn zij voor het menschelijk oog onzichtbaar, wordt echter de stralenbundel verbroken,
doordat zich b.v. een man in de baan ervan beweegt, dan heeft
dit een stroomstoot in het cel-keten tengevolge, welke na ver
sterking een electrische alarminstallatie in werking brengt.
Van deze infra-roode stralen maakt men ook gebruik bij de
fotografie in een volkomen donkere omgeving.
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Fig. 207. Gedeelte van een klankfilm, in de
streepjes links is het geluid vastgelegd.
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Bij de phonovisie worden de stroomstooten in de ontvanger
niet toegevoerd aan de neonlamp, maar aan een gramofoonopnemer; zij worden dan in den vorm van geluid vastgclegd
op een gramofoonplaat. Deze gramofoonplaat kan later op
ieder willekeurig tijdstip worden gedraaid en aangesloten op
de televisie-ontvanger. We hebben hierin dus een middel
om een eens uitgezonden scene vast te leggen voor een later
tijdstip.
Ook heeft men proeven genomen met het „televiseeren"
van een klankfilm of gedeelten daaruit, hiervoor zijn natuurlijk
twee golflengten noodig, één voor de licht-stroomvariaties en
één voor het begeleidende geluid.
Andere systemen.
Het televisie-systeem dat wij op de vorige bladzijden bespraken
was het Baird systeem, ontwikkeld door de Engelsche uitvinder
John. L. Baird. Er zijn echter nog andere systemen, het systeem
van Baird is echter tot nu toe het eenige, dat de constructie en
het in de handel brengen van een televisie toestel heeft toege
laten.
De „Sprekende Film".
Eigenlijk is dit een bar leelijk woord, vandaar dat wij ons
liever van het synoniem ,,klankfilm" bedienen.
Met de klankfilm is het anders gesteld dan met de televisie,
in tegenstelling hiermede heeft de eerste zich in betrekkelijk
korte tijd een groote plaats veroverd; de werking ervan berust
in hoofdzaak ook hier op de eigenschappen der neonlamp en
der photo-cel.
Evenals bij de televisie hebben zich hier weer verschillende
systemen ontwikkeld. Bij één ervan legt men het bij do ülm
behoorende geluid vast op gramofoonplaten. De film wordt op
de normale wijze opgenomen, spraak en muziek worden via
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een microfoon en versterker naar de gramofoon gevoerd. Bij
het begin der opname doet een terzijde aan de filmband bevestigd
blaadje bladtin het contact sluiten, dat de gramofoon in werking
stelt. Bij de weergave der film wordt het geluid door middel van
pick-up en versterkers weer via de luidspreker ten gehoore
gebracht. Bij de opname zoowel als bij het afdraaien van
de film wordt de aandrijving van de gramofoon verkregen van
het drijfwerk van het opname of projectie toestel; hierdoor
wordt een volkomen juiste samenloop van klank en beeld
verkregen.
Bij een ander systeem is echter het geluid vastgelegd op de
filmband zelf en wel in de vorm van meer of minder donkere
streepjes. Bij dit systeem wordt het beeld normaal opgenomen
op de filmband, terzijde van het beeld blijft echter een smal
strookje vrij. Spraak en muziek worden nu via microfoon en
versterker toegevoerd aan een neonlamp. De lichtflikkeringen
van deze neonlamp worden door middel van een lens gericht
op dit vrijgebleven strookje van de filmband, na ontwikkeling
en fixeering van de film zullen de lichtflikkeringen hierop dus
terug zijn te vinden in de vorm van meer of minder zwart-grijs
tot wit getinte streepjes. Bij het afdraaien van de film richt
men door de geluidstrook een smalle lichtbundel, welke na
door de filmband te zijn gepasseerd, een photocel treft. Deze
ontvangt dus (de film draait!) snel achter elkaar een telkens
variëerende belichting, in het celketen treedt daardoor een
variëerende stroom op, welke na versterking weer via de luid
sprekers ten gehoore kan worden gebracht en dan het bij
het beeld behoorende geluid geeft.
Bij andere systemen worden inplaats van de neonlamp andere
inrichtingen gebruikt bij de opname. Bij één ervan beïnvloedt
de spreekstroom b.v. een electromagneetje, dat op zijn beurt
een zeer fijne spleet breeder of smaller maakt; door deze spleet
valt dan het licht op de filmband. Bij een ander systeem laat
men het licht op de filmband reflecteeren door een klein spiegeltje
dat bevestigd is aan een draadspoel. De spoel bevindt zich in
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een krachtig magnetisch veld en door de spoel passeert de
spreekstroom. Het gevolg zal zijn, dat het spoeltje en daarmee
het spiegeltje in trillende beweging raakt; meer of minder licht
wordt daardoor dus op de filmband teruggekaatst.
Ook worden wel geluid en beeld op afzonderlijke films vast
gelegd, die tegelijk draaien. Zoo zijn er verschillende systemen
die alle bevredigend werken; zooals wij bijna dagelijksch in
onze bioscopen kunnen opmerken.

HISKES, Radio voor iedereen.
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AANHANGSEL.
A. Korte verklaring van eenige in de tekst
niet uitgelegde termen.
Fultograaf. Een systeem, door middel waarvan foto’s draad
loos kunnen worden overgebracht en ontvangen. Een dergelijk
systeem wordt gebruikt voor de ,,draadloos overgebrachte”
afbeeldingen, die men af en toe in de dagbladen kan aantreffen.
In Duitschland is het systeem in gebruik bij de politie, voor het
snel verspreiden van foto’s, vingerafdrukken en signalementen.
De resultaten zijn echter beter dan de afbeeldingen op het
slechte krantenpapier doen vermoeden; bovendien zijn de
laatste dikwijls vergroot, waardoor de scherpte der afbeelding
sterk achteruitgaat.
Beam systeem. Een systeem, waarbij de uitgezonden golven
door middel van een speciale antenne inrichting als het ware
worden gedwongen zich vooral in één richting voort te planten.
Een dergelijke inrichting is o.a. in gebruik bij de stations die
de verbinding Holland-Indië onderhouden.
Micro-golven. Deze naam geeft men aan de zeer korte golfleng
ten, welke worden gemeten in decimeters en centimeters. Bij
deze golven doen zich verschillende eigenaardigheden voor,
de experimenten ermee bevinden zich nog in het proefstadium;
de bekende uitvinder Marconi houdt zich er o.a. thans mee
bezig.
Veldsterkte. De veldsterkte van een radiostation wordt
gemeten in millivolts per Meter. Zij hangt af van de,,effectieve
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hoogte” der ontvangantenne en deze is kleiner dan de werkelijke
hoogte. Bij een effectieve hoogte van 7 Meter en een veldsterkte
van 10 milli-volt per meter zal er 70 millivolt in de antenne
worden geïnduceerd.
Amerikaansche lampvoeten. Amerikaansche radiolampen zal
men in ons land zeer sporadisch aantreffen; voor de lezer echter,
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die misschien een Amerikaansch tijdschrift of een bouwbeschrijving in handen mocht krijgen, geven wij in fig. 20|J de
plaatsing der pennen, a voor een direct verhitte lamp en b voor
een indirect verhit type.
B. Onderdeden.
Antenne- of Aardkiem. De eerste is een klem, waarmede men
de invoerdraad gemakkelijk aan de antenne kan bevestigen
zonder dat soldeeren noodig is; de aardkiem dient om een draad
gemakkelijk aan een gas- of waterleidingsbuis te kunnen ver
binden, eveneens zonder soldeeren.
;

Zekeringen. Zekeringen bestaan uit een glazen buisje, waar
door een dunne draad loopt, die met twee bussen aan de uit
einden der buis is verbonden. Bij een bepaalde stroomsterkte
wordt er in de draad zooveel warmte ontwikkeld, dat ze door-
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smelt en dan dus automatisch het contact verbreekt. Zekerin
gen kunnen o.a. worden toegepast voor het voorkomen van
doorbranden der lampgloeidraden bij een eventueele ver
gissing.
Toonregeling. Dit is een toepassing der laatste tijd, hiermede
is het mogelijk het timbre der weergave naar smaak te regelen
met een aparte knop. Vele moderne fabriekstoestellen hebben
toonregeling; de zelfbouwer kan hiervoor speciale onderdeden
krijgen. Zoo is o.a. een transformator in de handel, welke in
combinatie met een potentiometer een bevredigende toon- of
timbreregeling oplevert.
Silicium-Bronsdraad. Een speciale weerbestendige soort
koperdraad, dat zich bijzonder eigent voor de antenne. De
dikte is ongeveer IJ mm het wordt verkocht per kg dat is
ongeveer 60 meter. Veelal zal men op wensch ook kleinere
hoeveelheden kunnen bekomen.
Kroondraad. Geïsoleerd draad van ongeveer 1 mm dikte
dat zich uitstekend leent als antenne-invoerdraad.
Litze draad. Dit draad bestaat uit een aantal zeer dunne
samengevlochten adertjes. Van dit draad kunnen spoelen van
buitengewone kwaliteit worden gewikkeld, de zoogen. Litzespoelen.
Loodkabel. Hierbij zijn één of twee draden omgeven door
een mantel van lood, welke geaard kan worden. Loodkabel
wordt o.a. gebruikt voor de gloeidraad verbindingen in een
wisselstroomtoestel.
Zuurweger. Dit is een soort van areometer, die geschikt is
om het soortelijk gewicht (de ,,dichtheid”) van het accuzuur, en
daarmede de laadtoestand der accu na te gaan.
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C. Eenheden.
Coulomb. De practische eenheid voor een hoeveelheid electriciteit.
Ampere. De practische eenheid voor de stroomsterkte.
Volt. De eenheid voor potentiaalverschil, electromotorische
kracht of spanning.
Ohm. De eenheid voor de weerstand. De weerstand van een
geleider is 1 Ohm, als bij een spanning van 1 volt de stroom
sterkte 1 ampère bedraagt.

I

Farad. De eenheid van capaciteit. Een condensator heeft
een capaciteit van 1 Farad als een lading van 1 Coulomb een
potentiaalverschil van 1 volt veroorzaakt.
Henry. De eenheid voor inductie. Een geleider heeft een
inductie van 1 Henry als een verandering der stroomsterkte
van 1 ampere per seconde een potentiaalverschil van 1 volt
induceert.
Watt. De eenheid voor electrische energie. Als er in een
geleider een stroom vloeit van 1 ampère bij een spanning van
1 volt is de energie 1 watt. Is I de stroomsterkte in ampères
en E de spanning in volts, dan is het product van deze beide
de energie in Watts. Met andere woorden: Watts = stroom
sterkte X spanning.
Veelvouden en onderverdeelingen dezer eenheden. Het zal
dikwijls kunnen voorkomen, dat een stroomsterkte te klein is
om te kunnen worden uitgedrukt in Ampères, ook bij de andere
eenheden kan dit het geval zijn. Daarom heeft men als bij elke
maat voor de eenheden een onderverdeeling ingesteld, door
middel van bepaalde voorvoegsels, b.v.
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kilo = duizend — 1 Kilo-watt is 1000 watt.
meg = millioen — 1 meg-ohm is 1.000.000 ohm.
milli = één duizendste — 1 milli-ampère is 0,001 °mpère.
micro = één millioenste — 1 micro-volt is 0,000.001 volt;
1 micro-farad is één millioenste Farad.
D. Afkortingen.
Voor vele dingen gebruikt men in de radio afkortingen, welke
voor een groot deel uit het Engelsch zijn overgenomen. Wij
geven hieronder een aantal met de verklaringen:
h.f. — hoog-frequent.
l.f. — laag-frequent.
E.M.K. — Electromotorische Kracht.
I.P. — Ingang der primaire wikkeling.
O.P. — Uitgang der primaire wikkeling.
l.S. — Ingang der secondaire wikkeling.
O.S. — Uitgang der secondaire wikkeling.
N.R.S. — Negatieve roosterspanning.
H.S. of P.S. — Hoogspanning of plaatspanning.
M.F. — Middel-frequent.
N.C. — Neutrodyne condensator.
A. of Amp. — Ampère.
m.a. — milli-ampère.
fia micro-ampère.
fiï — micro-farad.
V. — volt.
P. S.A. — Plaatstroomapparaat.
S.L.F. „straight line frequency” = frequentie rechtlijnig.
S.L.W. — „straight line wavelength” = golflengte rechtlijnig.
E. Symbolische teekens.
co of Q. De Grieksche letter omega, het symbool voor ohmsche
weerstand.
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f. frequentie.
iT. pi, deze heeft een waarde van 3|- nauwkeuriger 3,1416.
E. spanning in Volts.
I. stroomsterkte in Ampères.
R. Weerstand in ohms.
g. Versterkingsfactor.
Ri. Inwendigeweerstand.
S. Steilheid.
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9 v. o.

>)

71

„

6 v. o. hangt van de wisselstroom
lees: hangt af van welke wisselstroom.
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131
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„

6 v. b. 0,001, 10,000 10 volts
lees: 0,001 X 10,000 = 10 volts.
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„

1 v. b. vol ten lees: volt en.

„
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„

3 v. b. °mpère lees: ampère.
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