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INTERNAAT
(Kweekschool voor Radiotelegraafpersoneel)

ROTTERDAM - GRAAF FLORISSTRAAT 74a-b
Onder Directie van L. F. STEEHOUWER, Leeraar in de Radiotelegrafie
aan de Gemeentelijke Zeevaartschool te Rotterdam, belast met het
onderwijs in den Radiotelegraafdienst aan de Rijkscursussen.
Door de Directie der N. T. M. RADIO-HOLLAND werd het instituut
voor Radiotelegrafie aangewezen als Hare Particuliere Opleidingsschool
te ROTTERDAM.
Tot op 1 Mei 1924 slaagden voor het RIJKSCERTIFICAAT als Radiotelegrafist 259 candidaten. Lijst der namen en adressen op aanvraag ver
krijgbaar.
De school beschikt over ruime onderwijslokalen, is voorzien van de nieuwste
technische hulpmiddelen en is voor belangstellenden dagelijks te bezichtigen.
Amateurs die zich met muziek alleen niet bevredigd vinden, kunnen in
3 maanden practisch de morseseinen leeren opnemen.
Schoolgeld 6 gld. per maand, wekelijks 3 lesuren.
PROSPECTI OP AANVRAAG.
INSCHRIJVING DAGELIJKS.
Inlichtingen eiken dag van 12—2 en van 6—9 n.m.
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VOORWOORD.

-v-

Het vroeger door mij geschreven werkje „Het Draadloos
Ontvangstation voor den Amateur” beleefde sedert 1915 drie
uitgaven.
Toen het de eerste maal verscheen, stonden den amateur
nog niet anders dan kristaldetectoren ter beschikking en in latere
bewerkingen werden de hoofdstukken over ontvangst met lampdetectoren opgenomen als een toevoegsel.
Nu opent zich voor hem, die op het gebied der ontvangst
van draadlooze signalen wil gaan experimenteeren, een zoo wijd
veld en is de samenstelling van zulk een verscheidenheid van
hulpapparaten onder zijn bereik gekomen, dat de opzet eener
handleiding voor het zelf construeeren van toestellen een geheel
andere moest worden dan de vroeger aangenomene.
Vandaar thans een geheel nieuw boek.
De rangschikking der stof is totaal anders. Voor den eenvoudigen beginner is het zoo mogelijk nog eenvoudiger dan het
vroegere boek. Maar voor hem, die dieper in de zaak wil door
dringen, geeft het veel meer. Een groot aantal nieuwe dingen
zijn opgenomen, waarvan we twee jaar geleden nog niets wisten.
Hoofdgedachte van den schrijver is gebleven, voorlichting te
verschaffen aan hen, die zooveel mogelijk zelf hun eigen toe
stellen willen maken.
Naast het hoe komt vanzelf ook het waarom later meer en
meer om den hoek kijken. Naar mate men practisch verder wil
gaan, kan men eenig inzicht in de theorie niet ontberen. Die
theorie is echter beperkt gebleven tot het hoogst noodige, waar
aan men bij wijze van verklaring behoefte zal gevoelen, en ge
geven op het oogenblik, dat die behoefte zich zal openbaren.
Met kleine letter is een enkele meer wiskunstige uiteenzetting
tusschen gevoegd. De tekst leest echter door, ook voor hem,
die deze invoegingen overslaat.
Daarbij is er naar gestreefd, niets te geven, waarvan de
practische waarde voor den amateur niet stellig vast staat. Alle
aangegeven schakelingen en constructies zijn door den schrijver
zelf beproefd en voor het opgegeven doel bruikbaar bevonden.
Wie de voorschriften nauwkeurig volgt, zal ook er op mogen
rekenen, dat hij resultaat bereikt.
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Het is de bedoeling, dat hij, die maar vast de eerste bladzijden
heeft gelezen, met de daaruit opgedane kennis al dadelijk aan het
werk kan gaan.
Voor de zeer vele teekeningen van constructies en schema’s
vond de schrijver een nauwgezetten medewerker in den heer
H. Veenstra, die er een prettig aanzien aan schonk.
En daarmede is alles van den inhoud gezegd. Op volledig
heid maakt die geen aanspraak. Wie van de theorie veel meer
wil weten, vervalt in werken, die een streng wiskunstige be
handeling geven. Wie in de practijk wil gaan en examen doen,
moet zich meer speciaal toeleggen op kennis van de in het
werkelijke bedrijf voorkomende toesteltypen.
De groote belangstelling in deze techniek vindt haar oorsprong
in het feit, dat ieder zijn kennis kan omzetten in practische
proefnemingen en interessante eigen onderzoekingen. Geen ander
vak kweekt zooveel amateurs in den waren en goeden zin van
het woord. Voor de steeds nog nieuw tot die gelederen toe
tredenden, dus ook voor hen, die er nog zoo goed als niets van
weten, is dit werkje mede bestemd.
Den Haag 1922.

J. Corver.

Voorwoord bij den 2den tot en met 6den druk.
Reeds een maand na het verschijnen van den eersten druk moest
de 2de ter perse. De 3de en 4de volgden met steeds grootere oplage
binnen het zelfde jaar. Nu is na den 4den druk binnen het jaar
al weer een 5de èn een 6de noodig geworden. Dit boek mag dus
wel inderdaad gezegd worden, in een behoefte te voorzien. Enkele
aanvullingen en verbeteringen zijn in de opvolgende drukken aan
gebracht, waarbij dankbaar gebruik is gemaakt van opmerkingen
uit der» lezerskring. In den zesden druk zijn eenige geheel nieuwe
hoofdstukken opgenomen over ontvangst en hoogfrequentversterking op korte golven.
Den Haag, Maart 1924.

J. Corver.
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I.
Met ’t eenvoudigste beginnen ! — Tijdseinen en
weerberichten voor horlogemakers, tuinbouwers
enz. — De minst ingewikkelde antenne.
Wie voor het eerst wil aanvangen met draadlooze ontvangproeven, of deze ontvangst voor een eenvoudig doel als het
enkele opnemen van tijdseinen en weerberichten wil toepassen,
zal het meeste genoegen beleven van een der allereenvoudigste
toestellen, die mogelijk zijn.
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Antenne in het kamp op de hei.
In vele gevallen kan men volstaan met hulpmiddelen, die nu
eigenlijk als verouderd worden beschouwd, maar die, wat ge
makkelijke hanteering en vooral wat goedkoopte betreft, nog niet
overtroffen werden.
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Met die eenvoudige hulpmiddelen werkende, kan men niet
zulke kunststukjes uithalen als de tegenwoordige ontvangst zonder
antenne. En ofschoon het aanbrengen van een antenne of
„vangdraad” boven het dak sommigen juist het lastigste toelijkt,
blijft het werken met een behoorlijken vangdraad toch inderdaad
het simpelste, dat met de geringste moeite de grootste resultaten
oplevert.
De horlogemaker, die de draadiooze tijdseinen wil opvangen,
de tuinbouwer, die de weerberichten en nachtvorst-waarschuwingen
noodig heeft, de eigenaar van een zeiljacht, die zich op een tocht
eveneens voor de weerberichten interesseert, zij zullen evenals
de beginnende amateur verstandig doen, het meest eenvoudige
te kiezen. Voor hun doel hebben zij niet meer noodig.
Als vangdraad kan in al deze gevallen een enkele rood
koper- of bronsdraad dienen, tijdelijk des noods ook wel verzinkt
ijzerdraad, 25 a 100 meter lang, gespannen tusschen schoorsteenen
op het dak, of van een willekeurig hoog punt boven een ander
huis naar een schoorsteen op het woonhuis van den eigenaar
van het toestel.
Het is onverschillig of men geïsoleerd of blank draad neemt
voor dit doel. Blank draad is goedkooper.
De dikte van het draad doet er voor de deugdelijkheid der
te bereiken ontvangst vrijwel niet toe; men zal dus alleen om
redenen van stevigheid niet al te dun draad moeten nemen.
Draad van 1 mM. is voor niet te lange antennes stevig genoeg.
Met draad van lj^ mM. kan men zeker al een spanning van
100 meter maken.
Deze antenne-draad
moet aan het einde b
(fig. 1 en 2), dat het verst
van het toestel is ver
wijderd, doodloopen op
een isolator. Eén groote
ei-, schotel- of balisolator
is genoeg. Heeft men
slechts kleine isolatoren,
Fig. 1. Hoe men een antenne spant.
dan verbindt men er
eemge met touw, dat in parafine is gedrenkt, achter elkaar (zie
f,g- 3). Voor de
verbinding tusschen de isolatoren is ook ijzerof staaldraad
geschikt, als men er maar 'aan denkt, dat dit
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geleidend is en dus zóó moet worden aangebracht, dat de isolatoren
werkellijk een onderbreking vormen in de keten.
Van den isolator a moet de antenne door een invoerdraad
binnenshuis en naar het toestel worden geleid. Die invoerdraad
kan óf het verlengde van den antennedraad zelf zijn, óf een draad,
die bij a aan de antenne is gesoldeerd. Die invoerdraad moet.
<3
A

V

IflFfr
Fig. 2. Hoe het ook nog kan.

Fig. 3. De invoerleiding.

als hij ergens moet worden afgespannen en bevestigd, ook over
isolatoren loopen (zooals bij c). Binnenvoering heeft ’t best
plaats door een gat in een kozijn, waardoor een glazen buisje
is gestoken, liefst naar buiten schuin naar beneden loopende, als
voorzorg tegen inregenen. Een geparafineerde pijpesteel vol
doet ook.
In ’t algemeen is het gunstig als het doodloopend eind der
antenne (b in fig. 1) tevens het hoogste punt is. Als het niet
anders kan, zal echter ook
<3
een antenne als in fig. 2
2>
nog wel behoorlijke resul
taten geven, beter meestal
\
dan wanneer men te werk
zou gaan volgens fig. 4.
/
Zulke heen- en weergangen
in een antenne van eenige
Fig. 4. Hoe het niet moet.
lengte zijn niet aan te be
velen.
Voor ontvangst van krachtige signalen is het van belang, de
antenne zoo hoog aan te brengen, dat zij zooveel mogelijk „vrij
uitzicht” heeft boven omringende huizen en boomen. Ook is het
gewenscht, antenne en invoerdraad nergens over grooten afstand
dicht langs goten of regenpijpen, waterleidingpijpen, gasbuizen
enz. te laten loopen.
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Bij al deze raadgevingen moet men bedenken, dat het
zondigen daartegen nog niet altijd de geheele ontvangst behoeft
te bederven. Men kan soms al heel aardig ontvangen door een
toestel te verbinden aan een koperdraad, die zonder meer aan
de dakgoot is gesoldeerd, hetgeen een „antenne” levert, die
heelemaal niet geïsoleerd is. Maar als men eenige gelgenheid
heeft om het betere te maken, dan kieze men toch niet bij voor
keur het slechtere.
Wil men op een tocht met een zeil- of motorjacht onderweg
eenig draadloos bericht trachten te ontvangen en is het scheepje
niet van dien aard, dat men aan boord zelf een voldoende vaste
antenne heeft kunnen maken (op toerjachtjes is de ruimte daartoe
meest geheel onvoldoende) dan kan men zich gemakkelijk helpen
terwijl men even aan wal gaat. Een isolator, waaraan invoerdraad
en invoerzijde van de antenne zijn bevestigd, wordt in den mast
geheschen en de op een haspel opgespoelde antenne-draad aan
den wal in een weiland uitgeloopen en met een isolator in een
boom of zelfs aan een in den grond gestoken vaarboom vast
gemaakt (fig. 5). Buiten in het open veld geeft zelfs zulk een
lage draad dikwijls nog uitstekend effect.
Het gaat ’t best, wanneer de draad in de richting loopt van
het station, dat men wil ontvangen, liefst althans niet bepaald
dwars op die richting.
In een later hoofdstuk zullen we nog spreken van de con
structie van verschillende vormen van meerdraadsantennes en over
andere opvangmiddelen. Voor de in den aanhef genoemde
gevallen is de hier aangegeven enkele draad echter absoluut
afdoende en met de gegeven aanwijzingen kan worden volstaan,
als handleiding om een paar goede bevestigingspunten te zoeken
en aan den slag te gaan.

'\

Fig. 5. Het weerbericht op een motortochtje.
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Eenvoudige detectorhouder.

II.
Vervaardiging van een ontvangtoestel. — De
kristaldetector. — Golflengten der zendstations. —
Luchtstoringen. — Is een antenne gevaarlijk ?
Hoe stellen we nu een ontvangtoestel samen om aan onze
antenne te verbinden ?
In de eerste plaats is een apparaatje noodig, dat detector
(verklikker) heet en dat dient om de door de antenne opgevangen
draadlooze teekens in een telefoon hoorbaar te maken.
Als detector kan een inrichting dienen, waarin een punt van
een metalen stift, of van een stukje potlood, in aanraking wordt
gebracht met een bepaald kristal, of waarbij twee verschillende
kristallen op elkaar worden ge
klemd.
Een goede vorm voor een
detector is aangeduid in fig. 6.
Op een grondplankje is een
veerend stukje koperblad, ge
bogen volgens de figuur, met een
schroef op een klemblokje vastgezel. Dat blokje draagt tevens

r
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een draadkiem, waaronder later een verbindingsdraad wordt vast
geklemd. Een ruim gat is gemaakt in de veer, waardoorheen
een schroefstangetje steekt, waarop een ebonieten of houten
schroefknop zit, die de veer in een bepaalden stand neerdrukt.
Aan het einde van de veer
is een koperen dopje vast
geschroefd of gesoldeerd,
bijv. een revolver-patroonhuls. En op de grondplank
is een dergelijk dopje aan
gebracht, op een koperen
plaatje, dat weer van een
draadkiem is voorzien om
een tweeden verbindings
draad te bevestigen.
In de dopjes kan men verschillende kristallen vastsoldeeren, bij
voorkeur met de zeer zachte soldeer, die als Wood’s metaal in
den handel is. Wood’s metaal smelt al in heet water. Men kan
dus een kristal in een dopje vast maken zonder dat de gewone
soldeer tusschen dopje en veer of plaatje weer los gaat. Ook is
het voor de meeste kristallen niet goed, ze al te heet te maken.
Een der allerbeste detectoren van deze soort wordt verkregen
door in het onderste dopje een stukje z i n k i e t (roodzinkerts)
aan te brengen en in het bovenste een stukje koperpyriet (het
goudgroen glanzende koperkies). Maar men
kan ook nemen: onder zinkiet, boven een
potloodpunt; onder loodglans (galena), bo
ven potloodpunt; onder Silicon (gesmolten
en gekristalliseerd silicium), boven een
stalen punt. Tal van andere combinaties zijn
nog mogelijk, maar we bepalen ons tot deze
meest gangbare.
Heeft men den detector gereed en een
telefoon bij de hand, dan zijn al direct ontvangproeven mogelijk. Fig. 7 geeft de
schakeling aan. Men ziet hoe de draadFig. 8.
klemmen van den detector worden gebruikt
om de telefoon te verbinden en de antenne,
en om een geleiding te maken naar aarde, waarvoor een verbinding
met gas- of waterleidingkraan voldoende is.

:
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Legt men eenmaal een vaste aardgeleiding aan, dan moet de
draad aan kraan op pijp, of aan een in het grondwater reikende
pompbuis of plaat worden gesoldeerd. Voor een voorloopige
proef is het omwikkelen van de kraan met een paar slagen van
het goed blank gemaakte koperdraad voldoende.
Fig. 7 zal voor ieder duidelijk zijn. Oewoonlijk wordt voor
het aanduiden der verbindingen echter een meer eenvoudige
schematische voorstelling gebruikt. Die vindt men in fig. 8; deze
laatste stelt schematisch precies het zelfde voor als fig. 7; ook
zoo’n vereenvoudigde figuur leert men gemakkelijk verstaan.
Houdt men nu de telefoon aan het oor, dan zal men bij eenig
draaien aan den knop van den detector reeds de seinen van
sommige stations zwak kunnen hooren. Men moet eraan denken,
dat detector-kristallen bepaalde plekjes bezitten, die gevoelig zijn,
en dat men door draaien en verschuiven die gevoelige plaatsen
moet opzoeken. Daarom is het wel goed, de kristallen niet
midden in de dopjes te zetten, maar ietwat excentrisch en één
der dopjes draaibaar te laten zijn. Men kan dan gemakkelijk vele
verschillende contactpunten probeeren.
Gewoonlijk is het eerste, wat men in de telefoon hoort, een
meer of minder sterk geknap of geknak, soms afzonderlijke,
zwakke tikjes, soms een aanhoudend geratel.
Dat zijn luchtstoringen. Draadlooze seinteekens zijn
bijna allemaal geluiden iri eenigszins muzikalen toon en dan in
regelmatige opeenvolging van punten en strepen van het Morseschrift (kortere en langere geluiden). Luchtstoringen echter zijn
totaal onregelmatige ratelgeluiden, die bij naderend onweer oorvcrdoovend kunnen worden, maar ook zonder dat er onweer dreigt,
soms luid en veelvuldig genoeg kunnen wezen om seinteekens
moeilijk waarneembaar te maken.
Luchtstoringen . zijn de groote vijanden van het draadloos
verkeer en er is tot dusver niets om ze op afdoende wijze on
schadelijk te maken.
Als oorzaak der luchtstoringen moet men, ook al is er geen
onweer aan de lucht, natuurlijke electrische verschijnselen in de
atmosfeer beschouwen. Soortgelijke storingen worden trouwens
verwekt door electrische trams, als de beugel vonkt tegen den
werkdraad.
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Die Iucht-electrische verschijnselen bij het luisteren aan een
antenne doen als van zelf de vraag stellen: is niet een antenne
gevaarlijk? vooral bij onweer ?
Het antwoord daarop moet luiden, dat het luisteren aan een
draadloos toestel terwijl men een onweer vlak boven zich heeft,
zeker moet worden ontraden, tenminste wanneer het toestel aan
een hooge antenne is verbonden.
Maar als men vraagt of de aanwezigheid eener antenne op
een huis het gevaar voor blikseminslag en bliksemschade verhoogt,
dan zegt de ervaring: neen. Het eenige goed bekende geval van
blikseminslag op een amateurantenne in ons land (den Haag) liep
af met het volledig afsme'lten der antenne-draden en het springen
van een paar electrische lampen in huis.
Dat laatste had zeker nog voorkomen kunnen zijn, wanneer
de eigenaar der antenne — als hij het toestel niet gebruikte — een
inrichting had gehad om de antenne met een schakelaar op den
buitenmuur buitenshuis af te schakelen van de binnenleiding
en te verbinden aan een aardplaat buitenshuis of aan een gootrand
of regenpijp. Heeft men dat, dan werkt de antenne als bliksem
afleider. Men moet dan zorgen, dat de geleiding van de' antenne
naar aarde zoo recht mogelijk loopt, zonder knikken of bochten,
want op zulke plaatsen ontstaat bij blikseminslag het „afslaan” van
den bliksem. De schakelaar moet met antennedraad en aardleiding in één rechte lijn zitten. Zorgt men steeds om bij niet-gebruik van het ontvangtoestel de antenne op de beschreven wijze
buitenshuis te aarden of aan reeds aan het huis aanwezige geleiders
te verbinden, dan kan ook de angstigste gerust zijn.
Zooals gezegd, kan men met de in fig. 8 geteekende inrichting
al dadelijk seinen ontvangen, maar toch slechts heel zwak. Alleen
met een heel groote antenne kan men op deze manier de seinen
van enkele stations behoorlijk verstaanbaar krijgen.
De oorzaak daarvan is, dat de verschillende zendstations
golven uitzenden van verschillende lengten en dat een antenne
voor de beste ontvangst van één golflengte zelf een bepaalde lengte
moet bezitten. Een ééndraadsantenne ontvangt het best golven,
die 4 a 4/2 maal langer zijn dan de lengte der antenne. Nu seinen
de schepen en kuststations in het algemeen met golflengten
van ongeveer 600 meter, de weerberichten van fort Vossegat
(Kromhoutkazerne) bij Utrecht worden gegeven met golflengte
1000 meter, weerberichten en tijdseinen van den Eiffeltoren te

I
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Parijs 2600 meter, tijdseinen van Nauen bij Berlijn 3100 M. Daar
zou men allemaal verschillende en zeer lange antennes voor noodig
hebben !
Gelukkig bestaat een hulpmiddel, waardoor we ons anders
kunnen helpen en waardoor een enkele, betrekkelijk kleine an
tenne willekeurig geschikt kan worden gemaakt voor het ontvangen
van elke golflengte. Daartoe verlengt men de antenne met een
spoel, waarop draad is gewonden en die zoodanig is ingericht,
dat men elk willekeurig gedeelte van de spoel kan gebruiken.
Dit is gemakkelijk en nauwkeurig te doen met een glijcontactspoel. De grootte, aan die spoel te geven en de hoeveelheid
daarop te winden draad, hangt af van de lengte der grootste golf,
die men op een bepaalde antenne wil kunnen halen.

I

III.

De constructie van spoelen. — Gebruik van
schellak. — Glijcontacteu en stopcontacten.
Afstemming. — Spoelafmetingen.
Voordat men een spoel gaat maken voor gebruik in een draad
loos ontvangtoestel, dient men het met zichzelf eens te worden
over hetgeen men wenscht te bereiken.
Wie volstaan wil met ontvangst van de weerberichten van
Vossegat, heeft maar een klein spoeltje noodig. Wil men er de
tijdseinen van den Eiffeltoren ook goed mee hooren, dan dient
de spoel al aanmerkelijk grooter te zijn en als ook de tijdseinen van
Nauen in het bereik moeten vallen, komt men tot nog aanzienlijker
toestelafmetingen. Die hangen mede af van de grootte der antenne.
Daarom zullen we op de grootte voor ieder bijzonder geval nog
terugkomen. De constructie blijft er vrijwel gelijk om.
Men kan voor het winden eener spoel een kartonnen koker
gebruiken. De koker kan, als hij lang is, te voren van binnen
met daarin gelijmde ronde steunklossen worden versterkt. Verder
is het goed, den geheelen koker flink in schellakvernis te zetten,
dat isoleerend is en voorkomt, dat het karton -later bij vochtig
weer vocht in zich opneemt.

■
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Droge schellak (bruine schilfers) koopt men bij eiken
drogist. Die schellak wordt in een fleschje met spiritus gedaan,
waarna men het fleschje een dag laat staan; nu en dan kan men
het eens schudden. Na een dag is de schellak opgelost. De koker
wordt nu met een kwastje met de oplossing bestreken. Men laat
alles goed drogen en schellakt dan nog eens, des noods nog eenige
malen, tusschentijds telkens latende drogen, totdat de oppervlakte
glimmend en hard is geworden.
In het algemeen is een spoel, gewonden op geschellakt
karton, op den duur veel beter dan een spoel op een houten cylinder
die altijd trekt, zoodat de er omheen te winden draad na eenigen
tijd los gaat zitten.
Voor den koker worden een paar eindplankjes gereed gemaakt,
dat zijn plankjes, waarop cirkelronde klossen zijn aangebracht,
die in de kokereinden passen (fig. 9).
De koker zelf wordt omwonden met geïsoleerd koperdraad.
Men kan daarvoor katoengeïsoleerd schelledraad nemen, maar
voor de verdere bewerking is ge
ëmailleerd draad gemakkelijker. Aan
beide einden laten we 1.5 cM. niet
omwonden; wij zullen spoedig zien
waarom.
Het omwinden kan desnoods uit
de hand geschieden, maar het is een
heel werk, want de draad moet strak
op den koker gebracht worden, alle
windingen zoo precies mogelijk naast
Fig. 9.
elkaar in slechts één laag. Gemakke
lijker is dus het wikkelen op een draai
bank of op een eenvoudigen draadwinder onder medewerking
van een helper. Heeft men een helper, dan behoeft men slechts
een as door de klossen in den koker te steken, en de as tusschen
twee blokken hout vast te zetten, waarna de helper den koker
draait met de hand en men zelf den draad strak houdt en op
den koker laat loopen.
Bij het begin der wikkeling steekt men het einde van den
draad door twee of drie gaatjes, die men in den koker heeft ge
prikt, 1 y2 cM. van het einde. Het draadeind, dat erbij blijft hangen,
neme men niet tè kort. Ook bij het einde der wikkeling zet men
aen draad vast door dat uiteinde een paar maal door gaatjes
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heen en weer te steken. Dan wordt de geheele omwikkelde
koker eenige malen geschellakt.

Met een ontvangtoestel in een handkoffertje.

Als de eindplankjes met lijm of schroefjes bevestigd zullen
worden, steke men de draadeinden van de wikkeling door gaatjes
in de eindplankjes, zoodat later van buiten draadklemmen kunnen
worden aangebracht, waaraan de draden worden vastgemaakt.
Thans moeten op de windingen één of meer banen voor
glijcontacten worden blank gekrabd. Zulk een baan loopt over de
geheele lengte van den koker. Het glijcontact is n.1. een koperen
veer, bevestigd aan een busje, dat schuifbaar is langs een koperen
lineaal, die evenwijdig aan de spoel op de eindplankjes wordt
bevestigd. De veer loopt met een scherpe ombuiging, die maar
één draad tegelijk raakt, over de blankgekrabde baan op de
windingen. Het busje, waaraan de veer is bevestigd, moet eenige
lengte hebben om soepel te glijden langs de lineaal. Het busje dient
± 3 maal zoo lang te zijn als de lineaal dik is. Deze lengte van
het busje maakt het noodig, de einden van den koker nietomwonden te laten. Anders zou het glijcontact later niet aan weers
zijden op de laaste windingen kunnen komen.
Fig. 10 zal de geheele afwerking voldoende duidelijk maken.
Men ziet daar ook aan de lineaal of glijstaaf waarover het glijcon
tact loopt, een draadkiem verbonden, die erop geschroefd of gesol
deerd kan zijn. Uit de figuur is wel in te zien, dat als men een
antenne verbindt aan a en de aarde aan d, de stroomen van de
antenne steeds het tusschen c en d gelegen deel der windingen
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moeten doorloopen. Men kan door eenvoudig verschuiven van
het glijcontact meer of minder windingen in de antenne-geleiding
inschakelen; meer, als men b verder naar rechts schuift.

Bij gebruik van een spoel plaatsen we nu ook detector en
telefoon op andere wijze dan in fig. 7 en 8. De schakeling wordt
als aangegeven in fig. 11. Dit is het eenvoudigste draadlooze
ontvangtoestel, waarmede voor een groot aantal golflengten wer
kelijk goede resultaten zijn te verkrijgen.
Men kan door ver
schuiven van het glijcon
tact aan de antenne elke
verlenging geven, die
noodig is om haar met
>
een bepaalde golflengte
in overeenstemming te
brengen. Men noemt dit
de antenne afstemmen.
AAet het toestel volgens
fig. 11 zal men met het
glijcontact ver naar links
Fig. 11.
bijv. de schepen hooren
op 600 meter; voor Vossegat moet men verder naar rechts
schuiven, voor den Eiffeltoren nog verder en voor Nauen bijna tot
het einde. Dat is overigens weer afhankelijk van de afmetingen der
spoel. Zijn twee stations op verschillende golflengte gelijktijdig aan
het werken, dan zal, bij niet al te groote sterkte, het geluid van het
eene station verdwijnen als men op den stand voor het andere
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overgaat. Men kan dus het eene station „uitstemmen” om een
ander te hooren.
De beste standen voor bepaalde stations kan men aanteekenen. Die blijven voor
dezelfde antenne dan steeds
gelijk en men weet van te
voren waar het glijcontact
moet staan als men een be
paald signaal wil opvangen.
Eenige verbetering in
de ontvangst is nog te ver
krijgen als men volgens
fig. 12 een tweede glijcon
tact aanbrengt, waaraan de
Fig. 12.
detector is verbonden. Men
zal dan ervaren, dat men
met het detectorcontact liefst wat grooter deel van de spoel moet
inschakelen dan met het antenne-contact.
De telefoons, die men koopt, zijn voor de aansluiting ge
woonlijk voorzien met een steker, passende in normaal-stopcontact (afstand 19 niM.). Op het toestel kan men dus voor de
telefoon een steekdoos monteeren, waarin twee koperen busjes
zitten met moeren om de draden er onder vast te maken, terwijl
de telefoonsteker in de busjes past. Zelf kan men op zeer ver
eenvoudigde wijze een stopcontact-steekdoos vervaardigen volgens
fig. 13. Twee gaten zijn op juisten afstand in een latje geboord
(gaten 4/2 mM.) en in die gaten zijn koperen veertjes gestoken,
die met schroefjes s
vastzitten. De verbindingsdraden kunnen tevensonderdie schroef
jes worden gezet.
Maar nu de juiste
afmetingen der spoel.
Om
daarvan
een
denkbeeld te geven, hebben we een staatje samengesteld met
voorbeelden van bepaalde spoelen en van hetgeen er in ver
binding met bepaalde antennes mee valt te bereiken. Van elke
spoel is aangegeven: diameter d van den koker, omwikkelde
lengte 1 (beide in centimeters), draaddikte d’ in millimeters, en
2

18
aantal windingen per cM. lengte n, die men practisch ongeveer
verkrijgt, alsmede de totale draadlengte D op den koker in
meters. Daar naast staan de langste golven vermeld, die met
de spoel zijn te halen op verschillende antennes.
Maximum golflengte met
één draads antenne van

Spoel

No.
1
2
3
4
5
6
7
*8
*9

d

1

d’

6 18 0.7
5 35 0.6
5 49 0.6
6 14 0.3
10 35 0.6
8 67 0.7
10 67 0.6
4.5 10.5 0.15
10.3 3.8 0.15

n

D

13
15
15
28
15
13
15
50
50

45
85
120
75
166
220
315
75
62

25 meter

40 meter of
2 dr van 25 M.

80 meter of
4 dr van 25 M.

950
1200
1700
2000
2800
2800
4000
2300
2100

1250
1600
2200
2500
3600
3600
5100
3000
2600

1650
2200
2950
3250
4500
4500
7000
4000
3500

* Deze spoelen zijn met te dun draad gedacht om er gtijcontactspoelen van te maken
Over de constructie van spoelen van-zoo dun draad'zie volgend hoofdstuk.

Men zal uit deze opgaven een denkbeeld krijgen van den
invloed der spoelafmetingen in verband met de grootte der antenne.
Kan men een antenne van minstens 40 meter spannen en
wil men enkel de weerberichten van Vossegat ontvangen, (golfl.
1000 meter) dan kan men toe met spoel No. 1.
Heeft men slechts gelegenheid voor een ééndraadsantenne van
25 meter en wil men toch óók de weerberichten en tijdseinen
van den Eiffeltoren nemen (golflengte 2600 meter), dan zijn
spoelen 5 of 6 noodzakelijk.
Om ook de tijdseinen van Nauen te hooren (golfl. 3100 meter)
zal bij een antenne van 80 meter spoel 4 of 8 voldoende zijn,
maar bij een antenne van 25 meter is spoel 7 noodig.
Nu maakt een groote spoel wel de ontvangst op kleine antenne
m o g e 1 ij k, maar de teekens zijn veel zwakker dan op
groote antenne. Vooral als men óók Parijs en Nauen wil hooren,
is het dus zaak, de antenne niet te klein te kiezen. Men behoeft
bij grootere antenne een kleiner toestel en krijgt luidere ontvangst.
Geëmailleerd draad koopt men in klossen van 1 KG. Van draad
0.6 mM. gaat 330 meter in een kilo, van draad 0.7 mM. 260 meter.
Des noods kan men de antenne ook van denzelfden draad maken,
ofschoon die wat dun en zwak is voor heel lange antennes.
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IV.
Wat kost een ontvanginrichting ? — Hoe men het
héél zuinig kan aanleggen. — Verbetering
door een telefooncondensator.
De kosten van een volledige opvanginrichting, zooals die tot
dusver is beschreven, komen niet zeer hoog, althans wanneer
men de antenne zelf aanlegt en het toestel zelf in elkaar zet. —
Wij geven hier een raming:
1 KG.geëm. draad 0.6 mM. (voor
spoel en antenne) . . . . f 9.—
4 groote antenne-isolatoren . .
5.—
8 draadklemmen.........................
1.20
1 glijfstaaf 70 cM........................
2.—
2 kristallen..................................
1.—
Wood’s metaal (een stukje) . .
0.50
Koker, plankjes, houtschroeven,
schellak en spiritus ....
1.30
Totaal . . . . f 20.—
Dan komt daar nog bij de prijs van een telefoon en het is
zaak, zich te equipeeren met een werkelijk zeer goede en voor
dit doel speciaal vervaardigde telefoon. Men kan wel eens
resultaat bereiken met een oud afleggertje van een huistelefooninstallatie, maar die zijn toch gewoonlijk te ongevoelig om er
genoegen van te beleven. Bovendien moet men voor draadloos
gebruik een telefoon hebben met hoofdbeugel, die men niet met
de hand heeft vast te houden. In goede kwaliteit kost zulk een
telefoon: enkel (voor één oor) f 10 a f 15, dubbel (voor
beide ooren) f 12.50 a f 30.
Men kan dus alles en alles voor f 45.— zeker volledig
gereed komen.
Wil men een grootere antenne spannen, waarbij een wat
kleinere spoel dienst kan doen, dan zal men voor de antenne
siliciumbronsdraad van 1.5 mM. nemen, dat per KG. (60 meter)
f 5.— kost, in welk geval men met /2 KG. geëm. draad van
0.6 mM. zal toe kunnen, zoodat de kosten overéén uit komen.
Deze raming geldt voor dengene, die al het benoodigde in
goede kwaliteit nieuw aanschaft.
Vele jongelui weten zich aanzienlijk goedkooper te helpen.
Een antenne van gegalvaniseerd ijzerdraad kost aan draad geen
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gulden en voor nog één gulden heeft men een voldoend aantal
kleine isolatoren, die het bij niet al te nat weer óók wel doen.
Ook op de spoel valt wel te bezuinigen. Des noods bezigt men

Een Nederlandsch amateursstation in 1908: Station VO.
er heel dun draad voor, waarvan men in een gering gewicht een
groote lengte heeft (0.1 mM. koperkern is nog wel bruikbaar)
en waarvan men tweedehands misschien voor 50 ets. meer dan
genoeg zal kunnen opdoen. Dan zal men er bij voorkeur geen
glijcontact-spoel van maken, want
een glijder raakt op een spoel van
zoo dun draad altijd eenige win
dingen tegelijk, wat slecht is voor
de geluidsterkte. In dat geval zal
een aftakspoel beter worden.
Voor zulk een spoel met af
takkingen begint men met één der
eindplankjes op de spoel vast te
zetten en van één of twee schake
laars te voorzien. Zoo’n schakelaar
Fig. 14.
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kan men zelf maken door op het plankje (fig. 14) uit b als
middelpunt een halven cirkel te trekken en op dien halven
cirkel tien kleine schroefjes in het hout te draaien (1—10). Bij
elk schroefje wordt een gaatje geboord. Nu verdeelt men het
te omwinden deel van den koker in tien gelijke afdeelingen.
Men zet den draad vast aan de klem d en begint één afdeeling
in één laag, net als voor een glijcontactspoel, vol te winden, maar
als die eene afdeeling vol is, steekt men den draad door een gaatje
in den koker dubbel naar binnen, en daarna door het gaatje bij
schroef 1 op het eindplankje, waar de draad wordt blank gemaakt
en onder de schroef vastgezet. Dan windt men verder de tweede
afdeeling, waarna de draad aan schroef 2 wordt bevestigd, enz.
Op een koperplaatje a b zit bij a een draadkiem en b wordt
het draaipunt van den schakelarm b c. Een tusschen a en d
aangesloten stroom doorloopt nu een verschillend aantal afdee
lingen, al naar de schroef waarop b c is gesteld.
Ten einde een fijnere regelbaarheid te verkrijgen, kan men
de elfde, nog niet volgewonden afdeeling zelf nog weer in tienen
verdeelen en een tweeden schakelaar aanbrengen voor fijnregeling.
Om dan te zorgen, dat de gebruikte spoelgedeelten steeds direct
in eikaars verlengde liggen, wikkelt men als volgt (de verklaring
houdt verband met fig. 15).
Men begint den draad vast te zetten aan schroef 100, wikkelt
de grove afdeelingen, waarvan de laatstgewondene eindigt op 0
(grof) daarna verbindtmen den draad
met 0 (fijn) en wik-,
kelt de 10 kleine af-'
deelingen.
.1
De stroom door
loopt van a naar d
in den geteekenden
Fig. 15.
stand 7 grove en 3
aansluitende fijne afdeelingen.
De fijne afdeelingen kunnen wel uit elk 5 windingen bestaan,
de grove dan uit elk 50. Met 550 windingen draad van 0.15 mM.
dikte op een koker van 4.5 cM. dikte krijgt men spoel No. 8 van
het staatje op bladz. 18.
Een schema voor een toestel volgens dit stelsel ziet men in
fig. 16, waar bovendien is aangeduid, hoe men ook hier den
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detectorkring eveneens nog variabel kan maken. Deze laatste be
hoeft alleen grof ver
anderlijk te zijn, daar de
instelling daarvan niet zoo
gevoelig is als die der
antenne.
Als men zoo te werk
gaat, kunnen antenne en
toestel samen gemakkclijk voor f 7.50 samen
gesteld worden. Met
een oud telefoontje van
een rijksdaalder maakt dat
Fig. 16.
f 10 voor een volledige
opvanginrichting !
Een verbetering, die zich in de tot dusver gegeven schema’s
alleen ten koste van eenig werk nog laat aanbrengen, is het ge
bruik van een condensator parallel met de telefoon.
De vervaardiging van zulk een condensator is buitengewoon
eenvoudig en het materiaal behoeft niets te kosten. Een lange
strook, niet al te dik maar liefst glad papier zonder gaatjes wordt
aan de beide kanten goed geschellakt om het electrisch niet-geleidend, dus isoleerend, te maken. Men kan een strook nemen,
ongeveer 60 cM. lang en 2 cM. breed. Die strook wordt ge
vouwen volgens de dikke lijn in fig. 17, zoodat men een harmonica-vormig opgevouwen pakje krijgt van 5 cM. lengte (5 vouwen
aan den eenen kant en 6 aan den anderen).
Daarna worden elf strook
jes bladtin (staniol) geknipt
<2
- i van 6 cM. lengte en ongeveer 1 cM. breed. Men kan
Fig. 17.
daarvoor zilverpapier nemen
van chocolade-verpakking
liefst zonder gaten en scheuren, maar een beetje beschadigd hindert
niet eens. Van die elf strookjes steekt men er aan den eenen kant
5 en aan den anderen kant 6 in de vouwen. Aan weerszijden steekt
het bladtin dan 1 cM. uit de vouwen. Het bladtin, dat aan den eenen
kant is ingestoken, ligt precies tegenover dat aan den anderen
kant,
maar aanraking is er tusschen het bladtin ter weerszijden
niet. Het
papier ligt er overal als scheiding tusschen.
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Dit geheel wordt, terwijl men zorgt, dat er niets aan verschuift, midden op een grondplankje van ongeveer 7 X 2J/2 cM.
gelegd en een dekplankje van 5 X 2)/2 cM. wordt gereed ge
houden om ter plaatse van het papier op het pakje te leggen.
Dat dekplankje kan men met vier spijkertjes of vier schroefjes op
het grondplankje vastzetten, waarbij de condensator stevig wordt
aangeperst. Men zorge dat spijkers of schroeven niet door het
bladtin heen gaan. Daarom is op een rand van voldoende breedte
gerekend. Hout van 2x/i cM. breedte is gekozen, omdat men in
houtsnijwinkels latjes kan krijgen van elzenhout, 61 cM. lang en
2J4 breed. Zulke latjes zijn zeer gemakkelijk voor een knutselaar
om te gebruiken.
Van onder het dekplankje steken nu de 1 cM. lange bladtinIippen aan weerszijden uit. Twee
koperen plaatjes, van een draadkiem
voorzien, of met vooruit aangesoldeerde
verbindingsdraden, worden elk aan één
kant op de bladtinlippen geschroefd.
Daarmee is een condensator van on
geveer de juiste grootte voor ons doel
gereed. Fig. 18 geeft aan, hoe hij er
dan uit ziet.
Het geheel verbindt men vast aan
de klemmen op het toestel, waaraan de telefoon wordt verbonden.
In den regel zal de aanwezigheid van dezen telefooncondensator
verbetering geven van de geluidsterkte. Het schema van fig. 12
wordt nu met den condensator zooals is afgebeeld in fig. 19.
Voor de isolatie van den condensator kan in plaats van geschellakt papier ook geparafineerd papier dienen,
of nog beter dun mica. Dat
laatste kan echter niet ge
vouwen worden. Men moet
dan tusschen elke twee op
volgende blaadjes bladtin
een plaatje mica leggen
H
en men moet erop letten,
het bladtin niet tot aan den
rand van het mica te schui
ven, daar het dan te licht
Fig. 19.

w
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verbinding kan maken met een blaadje bladtin van de andere zijde.
Werkt men met zulke losse plaatjes mica, dan is het opbouwen
van een condensator van vele bladtin-blaadjes nogal lastig. Het
best is dan, grootere blaadjes te nemen en grootere plaatjes
mica. Als het totale bladtin-oppervlak maar het zelfde is, geraakt
men dan toch tot een voldoend grooten condensator. Aan het
noodige mica kan men komen uit mica lampeglazen. Overigens
moet men eraan denken, dat een zeer dikke isolatie den conden
sator kleiner doet worden en een dunne isolatie den condensator
grooter maakt. Aan een heel precies bepaalde waarde is men
echter voor dit doel niet gebonden. Alleen als de condensator
veel te groot is, maakt hij het geluid der te ontvangen seinteekens dof.

V.
Het opnemen der draadlooze signalen. — Draadlooze
telefonie.
Oefenzoemer voor sounderoefeningen.
Zooals uit de toestelbeschrijving al duidelijk zal zijn
geworden, moeten de draadlooze seinteekens, die men opvangt,
met de telefoon op het gehoor worden opgenomen !
Het draadloos telegrafeeren heeft plaats op dezelfde wijze
als bij de lijntelegrafie, in Morse-schrift. De letters, cijfers, leesteekens enz. worden alle weergegeven door combinaties van
punten en strepen, die in de telefoon van een draadloos ontvang
station worden gehoord als meer of minder muzikale geluiden,
kortere en langere. Om draadlooze seinen te kunnen opnemen,
moet men dus alleereerst het Morse-alfabet leeren en daarna zich
oefenen in het verstaan dezer Morse-teekens op het gehoor
(sounderen).
Daarom doet men het best, bij het aanleeren van het Morsealfabet direct te beginnen met de letters te fluiten en ze zóó in
het geheugen, d. w. z. in het gehoor, te prenten. Aangezien
normaal geseind wordt met snelheden tot 20 woorden van 5
teekens (dus 100 teekens) per minuut, is echter een oefening van
gewoonlijk een paar maanden nóodig om er in de practijk iets
van terecht te brengen.
Gelukkig worden de weerberichten — speciaal die van
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Vossegat — juist met ’t oog op weinig-geoefenden, zéér lang
zaam geseind. Daar kan men zich dus al spoedig aan gaan wagen.
De tijdseinen worden gegeven op een wijze, die heelemaal
geen soundervaardigheid vereischt. Als men de beschrijving der
tijdseinen (zie hoofdstuk Lil) naast zich legt en goed luistert,
zal men na een paar keer hooren, daaruit al volledig wijs
kunnen worden.
Voor zoover sommige berichten draadloos worden getele
foneerd, dus in gesproken woorden overgebracht, is het op
nemen uit den aard der zaak het allergemakkelijkst. In ons land
worden door een draadloos telefonie-station in het vliegkamp te
Soesterberg gedurende enkele maanden nachtvorstberichten uitge
zonden; het station van de Beurs te Amsterdam geeft dagelijks de
effectenkoersen en persberichten en des Donderdagsavonds zendt
het station van de Nederlandsche Radio-Industrie te den Haag
draadloos-telefonisch mededeelingen en muziek uit, die den
„omroep” van de Ned. Ver. voor Radiotelegrafie vormen. Op niet
te grooten afstand van deze stations (10 a 60 KM.) kan men
hun telefonie op een simpelen kristalontvanger mede hooren.
Daarvoor behoeft aan het ontvangtoestel niets gewijzigd te worden.
Om echter over eenigszins grooten afstand draadlooze telefonie
goed te verstaan, zijn gevoeliger ontvangers noodig, die wij hierna
eerst zullen beschrijven.
Het staat hiermede dus zóó, dat bijv. een in telegrafische
seinteekens uitgezonden weerbericht met de eenvoudigste ont
vangers in het geheele land kan worden opgenomen, terwijl men
voor het ontvangen van eenzelfde telefonisch uitgezonden bericht
in de meeste plaatsen meer hulpmiddelen behoeft. Juist voor
zeer velen, die slechts tijdseinen en weerberichten willen op
vangen, zal het voorloopig eenvoudiger zijn, de Morse-teekens
te leeren opnemen en een kristaldetector te gebruiken, dan een
ontvanger voor het nemen van telefonie in orde te houden.
Dus komen we tot de vraag: hoe leert men zichzelf
sounderen ? Het best is, een partner te zoeken, die het ook wil
leeren en dan samen aan den slag te gaan. Wie een leermeester
in de buurt kan vinden en lessen wil betalen, is natuurlijk het
best uit; maar dat gaat niet steeds.
Als oefeninstrument is een zoemer met seinsleutel noodig.
Den zoemer maakt men zelf van een electrische bel en als
„sleutel” kan een zeer eenvoudig surrogaat dienen.
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Van de electrische bel wordt de klok verwijderd en de
klepel afgeschroefd of afgeknipt. Men houdt dan over hetgeen
in fig. 20 eenigszins schematisch is voorgesteld; c en d zijn de
draadwikkelingen op de electromagneetkernen van het belwerk; f g is
de trillerveer met de contacten en
“KL 43-1
stelschroef h; sommige bellen heb
(
ben een veer, die aan de zijde van g
o a 1 VvV/'/Vvj1
met een tweede stelschroef e extra
O
kan
worden gespannen. Aan de
sll1'
veer f g is bij bellen meestal een
Fig. 20.
vrij dik stuk weekijzer bevestigd
om krachtige aantrekking te ver
krijgen. Voor gebruik als zoemer kan dat weekijzer worden
verwijderd, waardoor men een hoogeren toon krijgt van den
zoemer. Terwijl oorspronkelijk bij de bel h is verbonden met
batterijklem 2 en c met batterijklem 1, kan voor ons doel
de geleiding van c naar 1 worden onderbroken door een
koperen veertje a b, dat een houten of beenen knopje k
draagt en door neerdrukken op den daaronder gelegen en
met 1 verbonden schroefkop a het contact met de batterij be
werkstelligt. Men kan dan het veertje als seinsleutel gebruiken.
Als batterij kunnen een paar bel-elementen (Leclanché’s) of één
zaklantaren-batterijtje dienen.
Drukt men den knop k neer, dan gaat stroom door de
electromagneetwikkelingen; de veer f g wordt aangetrokken,
maar daardoor wordt bij h de stroom verbroken; de aantrekking
van f g houdt nu op en de veer springt tegen h terug, waarbij
weer stroom doorgaat en de veer opnieuw wordt aangetrokken,
enz. Het geluid der trillende veer klinkt als een signaal van
een draadloos station.
Heeft men iemand gevonden om zich mede te oefenen, dan
begint men beurtelings heel langzaam de letters van het Morsealfabet te seinen, terwijl de ander de teekens op het gehoor
tracht te herkennen en op te schrijven. Zoo leert men seinen
en opnemen tegelijk. Om het goed te leeren, schaffe men zich
een kleine sounderhandeling aan, waarvoor men zich kan
richten tot het secretariaat der Nederl. Vereeniging voor Radiotelegrafie, Columbusstr. 187, ’s-Gravenhage. In de aldaar verkrijg
bare handleiding, die 40 ets. kost, staan tal van nuttige wenken.
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Vóór alles: men ga nooit probeeren de Morseteekens in
punten en strepen op te schrijven om ze daarna met het oog te
lezen. Dat voert tot niets. Het dadelijk op het gehoor opschrijven
der letters moge eerst wat lastig lijken, maar het is het eenige,
waarmee men verder komt.
Met wat meer werk kan men van den oefen-zoemer een
toestel maken, dat nog meer voldoet aan het doel en waarmee
men de oefeningen meer bij de werkelijke ontvangst Iaat
aansluiten.
Dan moet de seinsleutel op een apart plankje worden gezet
on de zoemer ingebouwd in een doosje (bijv. het oorspronkelijke
houten doosje, dat over het belwerk zit). Binnen tegen het
deksel van het doosje wordt een klein klosje aangebracht, be
staande uit een ijzerkern (een stuk van een dikken spijker is al
genoeg) met een hoeveelheid dun geïsoleerd draad eromheen.
De draadeinden van dat spoeltje worden gevoerd naar twee draadklemmen op het deksel van het doosje en het spoeltje wordt
draaibaar bevestigd aan een asje door het deksel heen, met een
knopje er boven op. Het spoeltje kan dan in verschillende standén
worden gedraaid ten opzichte van de magneetspoeltjes van den
zoemer. Sluit men nu aan de draadklemmen boven op het doosje
een telefoon aan, dan zullen de stroomverbrekingen in den zoemer,
als men daarmee seint, stroomen induceeren in het draaibare
spoeltje; met „induceeren” wordt een afstandwerking bedoeld;
het spoeltje toch is niet electrisch verbonden met den zoemerstroomkring, maar er heeft een magnetische afstandwerking plaats,
waardoor de stroomverbrekingen ook weer stroomen opwekken,
•die door het spoeltje en door de telefoon gaan. Het directe
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geluid van den zoemer kan gedempt worden door plaatsing onder
een kussen of tea-cosy, en de signalen hoort men dan enkel in
de telefoon. Door draaiing aan het inductie-spoeltje kan men
naar believen hardere of zachtere signalen in de telefoon ver
wekken. Oefening geschiedt ’t best op zwakke signalen.
Zoodra men met het opnemen van langzaam geseinde letters
en cijfers eenigermate vertrouwd is, kan men zich ook gaan
oefenen bijv. op het opnemen van de langzaam geseinde weer
berichten van Vossegat.
Men schrijve alleen die letters neer, die men goed heeft
herkend; denk over een letter niet lang na, maar als een letter
niet dadelijk wordt herkend, luister dan naar de volgende. Ook
al komen dan eerst maar weinig letters op papier, spoedig
zullen het heele woorden worden en later de volledige tekst.
Men late zich niet ontmoedigen als het den volgenden dag
misschien weer minder goed lijkt te gaan dan den vorigen.
Sounderen leert men, als alles, met vallen en opstaan.

VI.
Lampdetectoren. — Gloeidraad, rooster en plaat. —
Monteering van Lampdetectoren. — Verlooplittings. —
Eboniet, hout, libre als isolatie.
Veel sterkere ontvangst en ontvangst van een veel grooter
aantal stations dan met een toestel met kristaldetector, is mogelijk
'wanneer men een zg. lampdetector gaat gebruiken. Dat gebruik
brengt echter mede, dat de ontvanginrichting duurder wordt van
aanschaffing en dat zij ook geld en geregelde zorg voor onder
houd gaat kosten.
Het kristaltoestel, eenmaal voltooid, kost in gebruik feitelijk
niets. De detector is steeds gereed om te werken en de kristallen
blijven jaren en jaren even gevoelig. Vernieuwing der kristallen,
als ze eens breken of versplinteren, kost een kleinigheid.
Dat is met lampen anders. Een lamp kost geld en is breek
baar, zoodat men er ongelukkig mee kan zijn; na 500 a 800
branduren is ze zeker dood. Er behoort een accumulator bij,
die gewoonlijk om de maand geladen moet worden, ook al wordt
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hij niet gebruikt. En dan een zeker aantal zaklantarenbatterijtjes;
heel goede soorten leven een half jaar of langer, maar ze zijn
dan na dien tijd ook uitgeput. Ter controle van de batterijen is
een goede voltmeter noodig (met de goedkoope zakvoltmeters
bederft men droge batterijtjes).
Vandaar dat we, hoe veel mooier de lampontvangst ook is,
toch een aantal gevallen denkbaar achten, waarin een kristalontvanger practischer blijft. Wie geen goede laadgelegenheid
voor accumulatoren in zijn nabijheid heeft, ondervindt daarmee
grooten last. Over zelf laden spreken we later nog.
De gewone lampdetectoren zijn zg. drie-electrodenlampen.
Zij bestaan uit een buis-, peer-, of bolvormig glazen hulsel,
dat tot een hoogen graad van luchtledigheid is leeggepompt en
waarin zich in de eerste plaats een gloeidraad bevindt, die
naar twee uitwendige contacten is gevoerd. Dicht bij den gloei
draad bevindt zich een tralie, of rooster van metaaldraad,
verbonden aan één uitwendig contact en op grooteren afstand
van den gloeidraad een plaat, ook met één uitwendig contact.
De lamp heeft dus in totaal vier uitwendige contacten. Gloei
draad, rooster en plaat zijn de drie „electroden” in de lamp.
Bij de buisvormige lampen
(Philips, Heussen) vindt men aan
beide zijden een eindfitting en dan
heeft men twee contacten aan elke
fitting. Middencontact en buiten
contact van de eene fitting voeren
v- izSiZ.'
A
naar den V-vormigen gloeidraad.
Van de andere fitting is het
centrale contact verbonden met
het rooster en het buitencontact
* met de plaat. Soms heeft men
Fig. 21.
in deze lampen aan elke zijde
van den gloeidraad een rooster en een plaat, maar de twee roosters
zijn samen verbonden en de twee platen ook. Men monteert
deze lampen in veerende clips (fig. 21). Bij de andere lampen
vormen de contacten gewoonlijk uitstekende pootjes aan den voet.
De gloeidraad is daar een rechte draad, waar een spiraalvormig
draadrooster omheen ligt, dat zelf weer is omgeven door een
cylindrische plaat. Bij de Fransche lampen staan de pootjes zoo,
dat zij passen in een steekdoos met 4 gaten als afgebeeld in
O
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fig. 22. Eén pootje staat wat verder uit het middelpunt dan de
andere. Daaraan zit de plaat. Diagonaal er tegenover het
rooster. Philips D-lampen passen in de
t'
zelfde fitting. Men kan evenals bij het
o
stopcontact van fig. 13 in de lampfitting
o2
5 ®
de pootjes van de lamp contact laten
O
maken door veertjes.
p
DeDuitsche lampen hebben ook weer
verschillende voeten. Sommige (RE 11 van
Fig. 22.
Telefunken) bezitten 4 kleine pootjes in
een vierkant. De plaat is aangegeven door een uitstekend nokje
van de pertinax-isolatie van den lampvoet. Diagonaal er tegenover
zit het roostercontact. Andere (RE 16) hebben aan den voet
3 stekerpooten en één bus. Aan de bus is de plaat bevestigd.
Diagonaal er tegenover weer het rooster. Als voet heeft men
hier 3 busjes noodig en 1 stekerpoot.
Bij de inrichting van een toestel voor lampdetector moet dus
rekening worden gehouden met de soort van lamp, die men wil
gebruiken. Wil men verschillende
lampen kunnen probeeren, dan
9*
moet het toestel van meer dan één
fittingwordenvoorzien of men ge
y
bruikt verloopfittingen. In deveerclips van een buislamp kan bijv.
£5
de verloopfitting van fig.
23 worden aangebracht. Aan een
Jsmüj
goed droog stukje hout, ter dikte
van 1£ cM., breed 3 cM., worden
twee ronde einden gesneden,
p
%
waarom heen koperen busjes
Fig. 23.
wordeVi bevestigd. De totale
lengte kan 11 cM. zijn. Midden in
de eindvlakken worden schroeven gedraaid (zooals r in fig. 23). In
het hout zijn de gaten P, R, G 1 en G 2 geboord en van busjes
of veertjes voorzien. Door gesodeerde draden wordt P met p en
G 2 met g 2 verbonden. De schroef r wordt door een door het
hout hèengevoerd koperdraadje met R in verbinding gebracht
en de schroef aan het andere einde g 1, met G 1. Nu kan men dit
plankje in de clips eener buislamp plaatsen en op het plaatje een
Fransche lamp of Philips-D lamp zetten.

m
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Een beter materiaal dan hout voor zulk een verloopfitting is
eboniet, dat betere isoJatie geeft tusschen de contacten, die naar
de inwendige deelen der lamp voeren. Bij het werken met lampen
zijn in het algemeen aan de isolatie der toesteldeelen veel hoogere
eischen te stellen, dan bij het werken met kristallen. Toch is
droog hout voldoende niet-geleidend voor electrische stroomen,
dat men ook een lamptoestel wel enkel op hout kan monteeren.
Alleen enkele hardere houtsoorten kunnen soms onaangename
verrassingen geven, vooral eiken en djati, al zijn ze nog zoo droog.
Vurenhout, elzenhout en satijnhout daarentegen zijn betrouwbaar,
zoo lang zij droog zijn. Wil men in een toestel afdoende ebonietisolatie aanbrengen, dan zorge men, dat geen enkel blank metaaldeel met iets anders dan eboniet in aanraking komt. Stopcon
tacten, glijstaven, draadklemmen, clips enz. moeten dan alle op
eboniet bevestigd worden. Dat is beslist de zekerste weg.
Het wel eens als isolatie in electrische apparaten aangewende
roode fibre is in het algemeen zeer onbetrouwbaar. Dan is meestaf
hout nog beter.

VII.
Eenvoudigste ontvangtoestel met lampdetector. — Roostercondensator. — Accu en plaatbatterij. — Spaarterugkoppeling. — Genereeren. — Ontvangst van
gedempte en ongedempte golven.
Van elke twee-glijcontactspoel kan met weinig moeite een
Iampontvanger worden gemaakt, wanneer de draad niet al te dun
is en de glijcontacten zoo zijn, dat zij niet meer dan één winding
tegelijk raken.
Fig. 24 geeft schematisch het toestel, met de lampclips en
stopcontacten. Fig. 25 is de schematische voorstelling van de
spoel met lamp en batterijen verbonden.
De antenne is naar het eene glijcontact gevoerd en het
linksche spoeleinde aan aarde gezet, evenals vroeger. Het andere
spoeleinde is door den roostercondensator Cr met het
rooster van de lamp verbonden.
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De roostercondensatoris een zeer kleine vaste con
densator, die op dezelfde wijze kan worden gemaakt als de telefooncondensator, beschreven
op bladz. 22, maar in dit
geval komen aan de eene
zijde slechts 2, aan de
andere zijde 1 blaadje
bladtin te liggen. Beter
ÖL
is een mica-condensator
of een glascondensator,
maar dan moet in ver
band met de dikte der
tusschen
de bladtinbladen
to_o
Bs
gelegde glasplaten wor
Fig. 24.
den uitgeprobeerd op
het toestel, hoe groote
en hoe veel bladtin-bladen men noodig heeft. Met glas van
1 mM. dikte kan men rekenen op 2 tegenover 1 bladtinbladen
van 4X5 cM. (het glas moet dan minstens 5X6 cM. wezen).
Het allerbest is een condensator met luchtisolatie als roostercondensator. Daarvoor kan men een doosje maken van hout of
eboniet volgens fig. 26 en op het deksel een busje zetten met
schroefdraad, waarin een
schroefstangetje met knop,
en waaraan van onderen
een rond vlak zinkplaatje
van minstens 5 cM. dia
c
meter is gesoldeerd. On
«2
%
der in het doosje ligt
een gelijk zinkplaatje vast
op den bodem. De platen
zijn elk met een klemschroef verbonden. De
grootte van dezen conden
Br
sator laat zich instellen
Fig. 25.
door den knop te draaien
en daardoor de platen
meer of minder dicht bij elkaar te brengen. Een heel dun micarandje op de onderste plaat kan dienen om te beletten, dat de
platen elkaar ooit raken, want men z*l ze altijd op kleinen afstand
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moeten stellen, aangezien de aangegeven condensator toch al
tamelijk klein wordt voor het doel. Overigens: een kleine, vaste
papier- of mica-condensator voldoet ook al.
Het zal voorkomen bij gebruik van bepaalde lampen, dat het
toestel beter werkt, wanneer men parallel met den roostercondensator een zg. Iekweerstand aanbrengt, die een waarde moet
hebben van 1 a 6 millioen
Ohm. Bij monteering van een
«ui I: j'iiHiB
condensator op hout is ech
ri
ter veelal reeds eenige „lek”
Jl
aanwezig en dan kan men
H1
den Iekweerstand weglaten.
De telefooncondensator is in het sche
Fig. 26.
ma van fig. 25 van dezelfde
samenstelling als de vroeger
beschrevene, maar kan met voordeel dubbel zoo groot zijn als
de toen aangegevene.
Bg is de gloeidraadbatterij, dat is een accumulator, die
voor de Nederlandsche lampen een spanning van 4 Volts moet
hebben (2 cellen). De meeste lampen, als zij gloeien op een
accu van 4 Volts, nemen een stroom van 0.5 Ampère ongeveer.
Hoe grootere accu men heeft, des te langer kan men die gebruiken
zonder nieuwe lading. Men behoeft niet bang te zijn, op een
groote accu de lamp eerder door te branden. De spanning van
een goed geladen accu is dezelfde, of de cellen groot zijn of
klein en bij gelijke spanning geeft elke accu door dezelfde lamp
heen dezelfde stroomsterkte.
Verwarring op dit punt wordt gesticht, doordat sommige verkoopers hun accumulatoren aanduiden als bijv.: „4 volt, 40 am
père”. Dat is een onjuiste en ondeskundige opgave. Bedoeld is dan
een accu, die 4 Volt spanning heeft en 40 A m pè r e-u ren kan
leveren, d. w. z. 1 Ampère gedurende 40 uren, of /2 Ampère
gedurende 80 uren enz. In geen geval echter kan zoo’n accu
een stroom van 40 Ampère leveren. Dat zou hem spoedig totaal
bederven. Een accu van groot aantal Ampère-uren is nooit een
gevaar voor de lamp. Hij behoeft alleen minder vaak geladen
te worden.
Fransche lampen branden ook op een 4 Volts accu. De
Duitsche RE 11 en RE 16 branden op 2.7 Volts en zouden, direct
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op 4 Volt aangesloten, niet lang leven. Er worden voorschakelweerstandjes bij geleverd (kleine buisvormige lampjes) van zoo
danige grootte, dat de lamp door het weerstandje heen op een
6 Volts accu kan worden aangesloten (3 cellen). De R E 11 werkt
echter gewoonlijk ook al, wanneer deze kleine lamp door het
weerstandje heen op 4 Volt wordt aangesloten. Dan is de levens
duur der lamp grooter dan bij gebruik van 6 Volt.
Een accu heeft twee klemmen voor verbinding. De eene is
de positieve (+), gewoonlijk rood gekleurd, de andere de nega
tieve (—) gewoonlijk zwart. De positieve klem zit van binnen
aan de positieve of plus-platen, die bruin zien. De negatieve of
minus-platen'zijn grijs.
De plaatbatterij Bp, ook wel hoogspanningsbatterij of
anodebatterij genaamd, kan worden samengesteld met zaklantarenbatterijtjes. De droge batterijtjes hebben nieuw een spanning
van ruim 4.5 Volt per stuk. De genoemde lampen werken alle
reeds met 30 Volt plaatbatterij (dus 7 zaklantarenbatterijtjes). Om
van een bepaalde lamp de sterkste werking te verkrijgen, moet
men de juiste grootte der plaatbatterij echter uitprobeeren. Voor
RE 11 is de beste spanning 40 a 50 Volt, voor RE 16 en Fransche lampen 80 Volt.
Men moet er vooral voor zorgen, dat de batterijtjes zoodanig
worden verbonden, dat zij alle hun stroom in één richting zenden,
dus dat niet enkele tegenwerken. Daartoe is erop te letten, dat
normaal bij zaklantarenbatterijen de positieve pool wordt gevormd
door het kleine koperen veertje en de negatieve pool door het
g r o o t e veertje. Men kan 7 of meer batterijtjes aan elkaar soldeeren: positieve pool van No. 1 aan negatieve van No. 2, positieve
van No. 2 aan negatieve van No. 3 enz. Men noemt dit serieschakeling. Dan heeft men aan de einden: negatieve pool van No. 1
en positieve pool van No. 7. Die verbindt men aan de klemmen Bp
in fig. 24. In die figuur beteekent het + teeken: positief en het
— teeken: negatief.
De positieve pool der plaatbatterij zit dus aan de plaat ver
bonden.
Hierop is nauwkeurig te letten, aangezien omkeering der
polen alle werking van de lamp doet ophouden. Bij de accu doet
’t er minder toe, hoe men die verbindt, ofschoon men door fig. 24
en 25 te volgen de zekerste werking verkrijgt.
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Als alle verbindingen zijn gemaakt, de lamp brandt, de
telefoon, antenne en aarde zijn aangesloten, zal men bij ver
schuiven van glijcontact b van het linksche eind a naar rechts
(fig. 24 en 25) een luid gekraak in de telefoon hooren. Dit be
wijst, dat de plaatbatterij goed is aangesloten.
Het opschuiven van contact b van het aardeinde naar het
midden der spoel noemt men terugkoppelen, omdat hierdoor
de in den plaatkring van de lamp optredende stroomen door een
deel van de ontvangspoel heen teruggevoerd worden. Een toestel
als hier aangegeven, waarbij dit plaats heeft met één enkele
spoel, heet een toestel met spaarterugkoppeling. (Onder
amateurs in ons land bekend als „Augustusschema”, omdat het in
Radio-Nieuws van Augustus 1918 het eerst werd gepubliceerd).
Ontvangt men op dit toestel seinen als van Vossegat of de
tijdseinen van Nauen of Parijs, dan zal men bemerken, dat wanneer
het antenneglijcontact goed is gesteld, een verschuiving van con
tact b van a af naar rechts een belangrijke versterking van het
geluid oplevert tot op een bepaald punt op de spoel, waar plotse
ling de eigen toon dér signalen verdwijnt en overgaat in een nog
sterker sissend-krakend geluid.
Dat is het punt, waar de lamp door de terugkoppeling begint
te genereeren, zooals men dat noemt. Ofschoon stations met
een eigen toon als Vossegat, Parijs enz. met genereerende lamp nog
harder worden dan te voren, is het verdwijnen van den eigen toon
der seinen toch niet mooi. Zulke stations, waarvan de eigen seintoon met genereerende lamp overgaat in sissen, zijn stations met
zendinrichtingen, diegedempte golven uitzenden, een be
grip, dat we later wel nader zullen verklaren. De ontvangst van ge
dempte golven is het mooist met juist nog niet genereerende lamp.
Overigens zal men bemerken, dat als men de lamp wél laat
genereeren en daarna het antenne-glijcontact verschuift, een geheel
andere soort van stations hoorbaar wordt, die met kristal en met
niet genereerende lamp nooit zijn waar te nemen. Dat zijn stations,
die werken met ongedempte golven. Die ongedempte sta
tions, die pas met genereerende ontvanglamp voor den dag komen,
vertoonen wat het seingeluid betreft, iets heel eigenaardigs. Men
kan n.1. door verschuiving van het antenne-contact op het ontvang
toestel den toon der teekens willekeurig veranderen, van heel hoog
tot heel laag, en als men het antenne-contact dan nog verder
schuift, wordt de toon weer steeds hooger tot hij verdwijnt. Als
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juiste afstemming van ongedempten is de plaats van heel laag
geluid in het midden van het toonbereik te beschouwen, waar
het geluid zóó laag is, dat ’t op één winding zelfs even onhoor
baar wordt. Men noemt dit het nulpunt van de afstemming.
Schuift men het terugkoppelcontact b te ver naar rechts, of
gebruikt men een plaatbatterij van te hooge spanning, dan gaat de
lamp soms uit zichzelf gillen, een verschijnsel, dat men moet
voorkomen.

Toestel met spaarterugkoppeling. — Omschakelbaar voor kristalontvangst.

Als men aan een in werking gesteld toestel, terwijl men geen
stations ontvangt, toch wil nagaan of de lamp genereert, dan kan
men dit doen door met den vinger het antenne-contact aan te raken;
bij genereerende lamp geeft dat een opvallend, dof-klokkend geluid.
Bij een toestel, waarop de lamp niet wil genereeren, kan dit
hieraan liggen, dat het antenne-contact óf het terugkoppelcontact b
meer dan één winding raakt. Zijn er op de spoel windingen,
die elkaar steeds op blanke plaatsen raken, dan is de spoel voor
lampontvangst onbruikbaar. Niet genereeren kan ook liggen aan
onvoldoende antenne-isolatie en komt eveneens voor, als aan een te
groote antenne een te kleine spoel wordt geschakeld. Meestal kan
men dan toch bepaalde golven nog wel weer ontvangen, wanneer
men een niet te grooten condensator tusschen toestel en antenne
schakelt. Het eigenlijke effect daarvan bespreken we later.
Een lamptoestel, waarvan de lamp niet wil genereeren, kan
voor geen enkel doel vol effect geven. Het aanbrengen van een
lekweerstand op den roostercondensator geeft vaak gemakkelijker
genereeren. Maar het kan ook aan de lamp liggen of aan te
geringe spanning van de accu. En ook aan te hooge of te lage
spanning der plaatbatterij.
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VIII.
Telefonie-ontvangst met kristal en met lamp. —
Draaggolf en modulatie. — Voordeelen van een
toestel met inductieve terugkoppeling.
Met het in ’t voorgaande hoofdstuk beschreven toestel kan
men behalve telegrafische seinteekens ook draadlooze telefonie
ontvangen, aanzienlijk krachtiger dan met een kristaltoestel. De
instelling van den lampontvanger voor dit doel is echter wat
lastiger dan de hanteering van een kristalapparaat.
' Telefonie-ontvangst op kristal doet eenvoudig het gesproken
woord hoorbaar worden, precies op dezelfde manier als anders
seinteekens doorkomen.
De lampontvanger zal echter tot de ontdekking voeren, dat
een télefoniezender nog iets meer uitzendt dan het gesproken
woord, n.1. ook nog een doorgaande ongedempte seingolf. Juist
omdat ’t een on gedempte golf is, wordt die bij kristalontvangst niet merkbaar.
Met een genereerende lamp hoort men een telefonie-station,
dat begint te werken, maar waar nog niet gesproken wordt, als
een ongedempt station, dat een doorloopende streep geeft. Even
als bij seinteekens het geval is, kan men door verandering der
ontvangafstemming die streep in hoogeren of lageren toon hooren.
Stelt men in op het nulpunt der afstemming, dan zal, zoodra de
zender gaat spreken, een eenigszins holklinkend, vervormd, gorge
lend spreekgeluid doorkomen, wel luid, maar in het algemeen on
verstaanbaar. Als men dat echter hoort, is het duidelijk genoeg, dat
het spreken wordt overgebracht door de ongedempte seingolf,
die men eerst heeft gehoord. Die doorgaande uitgezonden golf heet
de draaggolf van den telefonie-zender Deze „draagt” de
spreekgeluiden tot ons. De spreektrillingen komen over als varia
ties, „modulatie s”, gelijk men dat noemt, in de draaggolf.
Om echter het spreken goed verstaanbaar te krijgen, moeten
we van de draaggolf zelf niets hooren. Dat is alleen mogelijk
bij niet-genereerende („afgeslagen”) lamp. Het terugkoppelcontact
van het toestel van fig. 25 moet dus zoover terug naar links, dat
de lamp juist niet genereert, evenals voor beste ontvangst van
gedempte seinen. Voor telefonie moet overigens èn de instelling
van het antenne-contact èn die van het terugkoppelcontact heel
precies wezen en als men de lamp heeft laten afslaan, zal men
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gewoonlijk daarna beide glijcontacten nog weer iets moeten
bijregelen voor beste ontvangst. Dat levert met glijcontacten soms
heel wat last.
Een nadeel van het
beschreven toestel met
spaarterugkoppeling is
trouwens, dat verzetten
van het terugkoppelcontact zulk een gekraak
geeft. Dat bezwaar doet
zich bij instellen op zwakke seinteekens al voor, maar bij telefonie
nog meer.
Beter is daarom, vooral voor telefonie, een andere inrichting
van het toestel, die toch nog heel eenvoudig blijft. De verbetering
is te zoeken hierin, dat de spoel met spaarterugkoppeling wordt
vervangen door een inductieve terugkoppeling,
waarvan we de constructie thans zullen beschrijven.
De ontvangspoel van het toestel moet hiervoor zoodanig
worden gemaakt, dat er, bij voorkeur aan het aardeinde, een
tweede dunnere spoel binnen in kan schuiven.
Het eene eindplankje krijgt daarvoor een anderen vorm. Er
wordt volgens fig. 27 een rond gat in gemaakt, waarin de koker,
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waarop de draad wordt gewonden, juist past, zoodat hij aan dezen
kant er in gelijmd kan worden en open blijft. In den koker kunnen
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in de lengte twee gladgeschaafde latjes a en b worden gelijmd,
waarover straks de tweede spoel zal schuiven.
Die tweede spoel kan gerust 2 a 3 cM. kleiner in diameter
wezen dan de eerste, zoodat zij er ruim in gaat. Eén vierde
van de lengte der hoofdspoel is voldoende. Het wordt een spoel
met aftakkingen (zie hoofdstuk IV), met maximaal gelijk aantal
windingen als de hoofdspoel. Men gebruikt er dus veel dunner
draad voor. Het is niet noodig, fijnregelbare aftakkingen te maken.
Om een voorbeeld te geven: bij een spoel van 16 cM. lengte
kan men de eerste afdeeling maken 1 cM., tweede 1 cM., volgende
2, 4 en 8 cM.
Zooals in fig. 27 is aangeduid, komen de kleinste afdeelingen
aan den kant, die het eerst in de groote spoel schuift. Het eindplankje met den schakelaar maakt men het best van onderen zoo
ver uitstekend, dat als de kleine spoel over de geleidelatjes in
de groote schuift, de onderkanten c d en e f van de eindplankjes
op dezelfde grondplank kunnen rusten. Van de kleine spoel zit
het rechtsche draadeinde verbonden aan klem h, terwijl de contactveer is verbonden met i. Van beide voeren soepele snoertjes naar
het verdere toestel.

A

©ï

i

Fig. 29.

Het schema wordt nu als aangegeven in fig. 28. Wanneer
de wikkelrichting der twee spoelen dezelfde is, moeten zij ook
in de hier geteekende richting in elkaar geschoven worden om
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de lamp te doen genereeren. Is men van de wikkelrichting niet
zeker, dan kan men probeeren, in geval van niet-genereeren, de
verbindingen aan i en h om te wisselen. Een eenigszins gewijzigde
schakeling geeft fig. 29. Deze doet precies het zelfde, maar hoogspanningsbatterij en telefoon hebben een andere plaats gekregen,
waardoor later aansluiting van een versterkingstoestel op dezelfde
batterijen mogelijk zal blijken.

Onder Beurstijd in Radio-kamp.
De antennespoel kan nu in dit geval óók een aftakspoel zijn,
zooals beschreven in hoofdstuk IV. (Spaarterugkoppeling is op
een aftakspoel niet goed uit te voeren, omdat de terugkoppeling
dan niet fijn genoeg wordt, maar met een inductieve, inschuifbare
terugkoppelspoel werkt een aftakspoel als antennespoel heel
goed.)
Voor telefonie-ontvangst evenwel moet men aan een antenne
spoel met glijcontacten de voorkeur geven. Zooals men ziet, is
in fig. 28 en 29 ook de roostercondensator aan een glijcontact
verbonden, om soortgelijke reden waarom ook in fig. 12 aan den
detector een afzonderlijk glijcontact werd gegeven.
Bij inductieve terugkoppeling gebruikt men het kleinste deel
van de terugkoppelspoel, waarmee genereeren is te verkrijgen.
Door dan de terugkoppelspoel verder uit de antennespoel te
schuiven, wordt de koppeling losser en kan men zeer nauwkeurig
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— en zonder krakend contact te verschuiven — juist nabij het
punt van genereeren instellen.
Ook in dit geval beginne men voor telefonie met de lamp
te laten genereeren, de draaggolf op te sporen en het antenne
en detectorcontact in te stellen op het nulpunt der draaggolfafstemming; daarna wordt de terugkoppeling losser gemaakt tot
de lamp afslaat en eindelijk terugkoppeling en antenne-afstemming bijgeregeld voor sterkste ontvangst.

IX.
Afstemming met draaicondensator. — Samenstelling
van draaicondensatoren. — Schuifcondensator.
Tot dusver zijn toestellen beschreven, waarbij de afstemming
uitsluitend wordt verkregen met veranderlijke spoelen. Voor een
fijnere regeling, die vooral voor de ontvangst van ongedempte
golven en van telefonie gemak oplevert, kan men nog van een
heel ander hulpmiddel gebruik maken, dat bovendien gelegen
heid geeft, met dezelfde spoelen grootere golven te ontvangen
en op groote antenne ook kleinere golven dan anders het geval
zou wezen.
Dat bereikt men door afstemming met condensatoren.
Het gebruik van condensators als telefoon- en roostercondensator leerden we al kennen. In die gevallen behoeft de condensator
in het algemeen niet veranderlijk te zijn. Voor afstemming is
wèl een veranderlijke condensator noodig en bij voorkeur een
luchtcondensator, dus één waarbij de isolatie tusschen de platen
evenals in fig. 26 wordt gevormd door een luchtruimte. Het model
van fig. 26 is intusschen niet uit te voeren in een grootte, die voor
afstemdoeleinden practisch voldoende is.
De samenstelling van den tegenwoordig algemeen voor
komenden draaicondensator blijkt in beginsel uit fig. 30. Een
stel halfcirkelvormige platen a is bevestigd aan stangetjes s,
waarvan één een klemschroef draagt. Een tweede stel half
cirkelvormige platen b is bevestigd aan een as d met knop e.
De as is door een sleepveer of snoertje verbonden met een
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tweede klemschroef. De platen zijn nergens in verbinding met
elkaar. Door draaien van den knop kan men de platen over
«en grooter of kleiner oppervlak tegenover eikaar brengen, altijd
zonder aanraking. Een wijzer, die over een graadverdeeling loopt,
maakt de instelling van den condensator afleesbaar.
)0

Fig. 30.

Fig. 31 is een constructie-teekening van zulk een conden
sator, die geheel is gemonteerd tegen een cirkelvormige houten
dekplank. Gebruikt men losse platen van 6 cM. middellijn en
vaste van bijv. 7J4 cM., dan kan men met 22 vaste en 21 losse
i
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platen een zeer bruikbaren condensator verkrijgen. Met 12 vaste
en 11 losse platen wordt de condensator half zoo groot en ook

43
dat is nog een bruikbare waarde. De kleine is gemakkelijker
te maken.
Uit de vaste platen moet bij m (fig. 30) een halfcirkelvormige
uitsnijding worden weggenomen om later ruimte te geven voor de
as. Een goed materiaal is zink van bijv. 1 mM. dikte. Daarvan
kan men de platen knippen met een schaar. Ten einde ze daarna
vlak te maken, worden ze tusschen twee goed verhitte dikke,
vlakke ijzerplaten geklemd in een bankschroef. Men kan het
geheele pak nog eens verhitten met een Bunsenvlam en daarna
de schroef steviger aandraaien.
Voor de drie stangetjes ter bevestiging van de vaste platen
neemt men rondkoper van 1 cM., ter lengte van 9 cM. Aan het
eene einde wordt daarvan een lengte van 1 cM. dunner afgedraaid
en er schroefdraad op gesneden. Evenzoo maakt men een as
gereed, van even dik rondkoper, 11 cM. lang en waarvan het
eene eind over 3% cM. lengte dunner is afgedraaid en van schroef
draad voorzien.
In de drie stangetjes en in de as worden nu 1 mM. breede
zaagsneden aangebracht, tot op halve dikte van het koper en alle
met precies 2 mM. tusschenruimte. De middens der zaagsneden
komen dus 3 mM. van elkaar.
Om dit precies te doen, kan men eerst ook op de dikke
einden der stangetjes ondiepen, groven schroefdraad snijden met
een gang van 3 mM., of van 1
of 1 mM. Klemt men dan zoo’n
stangetje in de lengte in de bankschroef, zoodat het juist met
de halve dikte er boven uitsteekt, dan is het heel gemakkelijk
door den aangebrachten ondiepen schroefdraad, de zaagsneden
precies even ver van elkaar en alle even diep te maken.
De losse platen worden nu alle in de as gezet, één voor één
aangestreken met vloeibare tinolsoldeer en door verwarming van
de as vastgesoldeerd. Voorzichtigheid zij aanbevolen om het zink
niet te doen smelten.
De vaste platen zet men eerst los in het middelste stangetje
en soldeert ze eveneens vast. Daarna brengt men de beide andere
stangetjes aan en soldeert die.
In de dekplank worden gaten geboord voor de as en voor
de drie stangetjes. Het gat voor de as wordt zeer ruim genomen.
Daarna bevestigt men een koperen sleepring, met een gat, waar
het dunne deel der as juist door gaat, centrisch onder tegen het
dekplankje, zoodat die sleepring het gat voor de as in dat plankje
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ten deele afsluit. De bevestiging van den sleepring geschiedt
met houtschroeven, welker koppen worden verzonken in het
koper van den sleepring. Een tweede sleepring wordt over het
dunne deel der as geschoven en op de plaats, waar het dikkere
eind begint, goed haaks vastgesoldeerd. Aan den op het plankje
vastgeschroefden sleepring is een draad bevestigd, die later naar
een klemschroef op het plankje wordt gevoerd.
De beweegbare platen kunnen nu gemonteerd worden. De as
met platen en sleepring wordt door het gat gestoken, zoodat de
sleepringen op elkaar komen. Om het uitstekende dunne eind
van de as wordt een stijve spiraalveer geschoven, die door het
gat in het hout heen rust op den vasten sleepring. Een koperen
pijpje, passend in het gat in het hout, en korter dan de ont
spannen spiraalveer, wordt om de veer heen gebracht. Daarna
een moer op de as geschroefd, die de spiraalveer indrukt en
daardoor de as met haar sleepring stevig tegen den vasten sleep
ring trekt. De eerste moer wordt onder tusschenlegging van een
volgplaatje, dat tevens den wijzer kan dragen, vastgezet met
een contramoer. Daarboven komt een houten draaiknop en nog
een moer.
Nu de vaste platen. Die worden bevestigd met drie moeren,
geschroefd op de door het dekplankje heen gestoken einden van
de stangetjes. Voor één der stangetjes wordt als moer een draad
kiem gebruikt.
De juiste hoogte der vaste platen, zóó dat de losse er vrij
en zonder raken tusschen kunnen draaien, wordt verkregen door
op de verdikkingen der stangetjes, onder het dekplankje
ringetjes te leggen van de dikte, die noodig blijkt.
Het dekplankje kan ten slotte met houten of metalen zuiltjes
aan een grondplankje worden verbonden. Heel goed kan men
er stukjes koperpijp voor nemen, waarin houten propjes zijn ge
slagen, zoodat de bevestiging kan geschieden met houtschroeven,
die in die proppen worden gedraaid. Eindelijk kan al dan niet
een glazen pot ter stofafsluiting om de zinkplaten heen worden
aangebracht.
Voor betere isolatie kan in plaats van een houten dekplankje
ook een schijf van eboniet worden gebruikt en ook een ebonieten
knop.
In den handel kosten de goedkoopste draaicondensatoren
met 22 tegen 21 platen ongeveer f 10.—.
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Vroeger werden door amateurs bij kristaltoestellen dikwijls
verschillende constructies van veranderlijke condensatoren met
papier-isolatie gebezigd. Bij lampdetectoren en voor de tegen
woordige ontvangst van ongedempte signalen en telefonie voldoen
echter al zulke goedkoopere constructies heel slecht.
Men moet zich dus liever dadelijk de moeite of de kosten
getroosten om zich minstens één goeden luchtdraaicondensator te
verschaffen.
Toch willen we nog één meer eenvoudige constructie van
een veranderlijken condensator vermelden, die inderdaad toch nog
wel bruikbaar is. Men maakt dan een zg. schuifcondensator.
Een lampeglas wordt van binnen met stevig bladtin beplakt, dat
niet tot vlak aan de randen reikt. Daarna wordt van het aller
dunste bladkoper (latoenkoper) een buis vervaardigd, waar het
lampeglas zuigend in kan schuiven. Die buis wordt op een grondplankje bevestigd en aan de koperen huls een draadkiem ver
bonden. Op het plankje zit een tweede draadkiem, waaraan een
soepel snoer is bevestigd, waarvan het andere einde is gesoldeerd
aan een ronde koperen bladveer, die klemmend binnen in het
lampeglas in contact met het bladtin wordt gebracht.
Met condensatoren van deze soort kan men ook wel heel
aardige resultaten bereiken.

X.

Serie-condensator en parallelcondensator (Vliegwielkring). — Omschakeling van één condensator
voor beide functies. — Lamp- en
kristaldetector op één toestel.
Een draaicondensator als afstem-middel kan worden gebruikt
öf in serie met de antenne (fig. 32) ter verkorting van
de golflengte, öf parallel op de antennespoel (fig. 33) ter
vergrooting van de golflengte. Een kring, bestaande uit spoel
en parallelcondensator geschakeld in een antenne, wordt ook wel
vliegwielkring genoemd.
Vooral bij de ontvangst van telefonie zijn de zeer fijne ver
schillen in afstemming, die men in deze schakelingen met den
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condensator alléén kan verkrijgen, zeer gemakkelijk. Het toesrel
wordt daardoor beter te hanteeren.
In beide schake
lingen, serie zoowel als
parallel, zal verkleining
van den condensator de
antenne-afstemming op
een kleinere golf brengen
en vergrooting van den
condensator op een grootere golf.
Maar in den seriestand zijn al de golven,
waarop men met den
condensator
afstemt,
kleiner dan de golven
die men zonder conden
Fig. 32.
sator zou verkrijgen. In
den parallelstand zijn al de golven, die men door draaien aan den
condensator bereikt, grooter dan die welke men zonder con
densator haalt.
Voor krachtige ont
vangst moet men den
condensator in seriestand
niet al te klein maken en
in parallelstand niet al te
t
groot. Een al te groote
parallel-condensator doet
de lamp moeilijk geDaarentegen
nereeren.
genereert de lamp met
>
seriecondensator gemak
kelijker. Ook als de
antenne niet heel goed is
geïsoleerd,doet een serie
Fig. 33.
condensator het toestel
vaak beter werken.
Reeds in hoofdstuk VII hebben we dit hulpmiddel vermeld.
Maar de serie-condensator verkort tevens de golflengte, die men
met het toestel kan halen.
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Om een denkbeeld te geven van den invloed van een parallelcondensator op de golflengte, geven we hieronder nogmaals het
staatje betreffende de in hoofdstuk III genoemde spoelen. Hier
zijn achter de spoelnummers voor verschillende antennes de golf
lengten zonder condensator herhaald en daarachter bij gevoegd
de golflengten met een Murdock-condensator van 43 platen,
parallel op de spoel:
ö

z

oC

l

C/)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Maximum golflengte met één draads antenne van:
25 meter
40 meter
80 meter
zonder c. j met c.
950
1200
1700
2000
2800
2800
4000
2300
2100

1800
2300
3300
3500
5000
5000
7200
4400
3600

zonder c.

met c.

zonder c.

met c.

1250
1600
2200
2500
3600
3600
5100
3000
2600

2000
2600
3800
4000
5500
5500
8000
5000
4200

1650
2200
2950
3250
4500
4500
7000
4000
3500

2300
3000
4500
4700
6500
6500
9000
6000
4800

Men zal zien, dat terwijl de condensator op de kleinste antenne
de golflengte bijna 2 maal grooter maakt, hij op de grootste
antenne de golf nog geen 1 /2 maal verlengt.
De parallel-condensator heeft dus meer in
vloed bij gebruik van
kleine dan van groote
antenne.
/C
Juist omgekeerd is
het met den serie-condensator. De verkorting
van golf, welke deze be
werkt, is naar verhouding
bij een kleine antenne
veel geringer dan bij een
groote.
Uit den aard der
zaak zal men in den
regel óf een serieFig. 34.
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condensator gebruiken, öf een parallel-condensator en niet beiden
tegelijk. Nu is het practisch om den zelfden condensator zoowel
op de eene als op de andere wijze te kunnen schakelen. Dat
is gemakkelijk uit te voeren met den zg. dubbelschakelaar
volgens schema van fig. 34. Bij de schakelaarcontacten staan de
letters K (kort) en L (lang). Met den schakelaar op K heeft
men hetzelfde als in fig. 32, met den schakelaar op L hetzelfde
als in fig. 33. Als men de figuren goed beschouwt, zal dat gemakkelijk worden ingezien. Heeft men toevallig een dubbel
schakelaar niet met drie, maar met vier contacten (een zg. poolwisselaar) dan is ook die te gebruiken, als men de twee middelste
contacten onderling verbindt.
De toepassing van een condensator voor de afstemming is
ook met gelijk succes mogelijk op de vroeger besproken toe
stellen met kristaldetectoren. Ook bij kristalontvangst kan men
met een eenmaal bestaande spoel de te halen golflengte met een
parallel-condensator vergrooten.

'VA/-
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Fig. 35.

i

Herhaaldelijk komt het voor, dat men een lamptoestel tevens
óók van een kristaldetector wenscht te voorzien om voor gevallen
waarvoor lampontvangst niet noodig is, het kristal te kunnen
gebruiken. Dan is natuurlijk een gemakkelijke omschakeling
gewenscht, liefst zoodanig, dat bij den overgang op kristalont
vangst automatisch tevens de lamp wordt gedoofd en de batterijen
geen stroom meer leveren.
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Figuren 35 en 36 geven voorbeelden van een methode,
waarbij met een eenvoudigen dubbelschakelaar alles wordt bereikt
wat men kan wenschen. De overgang van kristal op lamp en
omgekeerd geschiedt dan met een enkele handbeweging. Wel
is erop te letten, dat men een schakelaar gebruikt, die zeer goed
contact maakt, want over één der armen loopt de stroom van de
accu, welke de lamp
moet doen branden.
De toevoerdraden naar
den gloeidraad van
de lamp neme men
vooral niet te dun.
Minstens één mM.
koper.
In fig. 35 is een
spoel met drie gliji
contacten
toegepast,
waarvan het eene, dat
aan den gloeidraad der
lamp is verbonden,
buiten werking komt, als men met het kristal gaat ontvangen.
Bij de toepassing van eenzelfde omschakeling in fig. 36 is
het schema voor inductieve terugkoppeling eenigszins anders
geworden dan in fig. 28 en 29, wat betreft de plaats van plaatbatterij en telefoon. Die verschikking is noodig om te zorgen,
dat bij kristalontvangst de terugkoppelspoel buiten werking
komt en geheel het schema van fig. 19 wordt verkregen.
Natuurlijk kan ook in deze laatste gevallen het schema
worden uitgebreid met een condensator en serie-parallelschakelaar
volgens fig. 34.

w

XI.
Het wezen der draadlooze telegrafie. — De ontvangst
staat vrij. — Berichten voor iedereen.
De draadlooze telegrafie draagt wel een geheel ander karakter
dan haar oudere zuster, de lijntelegraaf.
4
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Bij de laatste denkt men steeds aan de stipte geheimhouding
der berichten, die ermede verzonden worden. Draadlooze be
richten vangt ieder, die maar wil.
Het zelfde geldt voor de draadlooze telefonie. Draadloostelefonische gesprekken kan ieder afluisteren.
Daarom zijn echter zekere bepalingen gemaakt, die den
amateur verbieden, de voor anderen bestemde berichten op te
schrijven of aan iemand mede te deelen. En ten einde controle
mogelijk te maken, moet sedert 7 Augustus 1921, toen de nieuwste
bepalingen in werking zijn getreden, ieder particulier eigenaar
van een draadlooze ontvanginrichting daarvan aangifte doen bij
den directeur van het naast bij zijnde Rijkstelegraafkantoor.
Aan de telegraafkantoren worden biljetten, ter invulling voor
de aangifte, gratis verstrekt.
Practisch zou het inderdaad niet wel mogelijk zijn, draad
looze ontvangst te verbieden. Hierom niet, omdat bij de draad
looze de berichten worden overgedragen in den vorm van trillingen
in den zg. wereldaether, dat is de heel fijne, ontastbare, en on
weegbare, door de menschen veronderstelde stof, die ook
de lichttrillingen draagt. Evenals het licht, dringen de draadlooze
trillingen door tot binnen in onze huizen. Ja, de draadlooze
trillingen passeeren zelfs door muren en hout, die het licht tegen
houden. En het zou niet goed opgaan, het opvangen van trillingen
te verbieden, die ons regelrecht in huis worden gezonden.
Inderdaad zijn Röntgenstralen, licht, warmte, en de „golven”
der draadlooze telegrafie, allemaal trillingen van den aether. Nu
komen lichttrillingen tot ons van de verst verwijderde sterren.
Wij moeten dus overal tusschen de ster en ons den aether aan
wezig denken; het licht valt ook door water en door glas; dus
moet ook in vloeistoffen en vaste stoffen de trillende aether aan
wezig zijn; maar er zijn ruiten, die enkel blauw licht doorlaten
en andere enkel rood licht; er is dus voor verschillende soorten
van (licht)-aethertrillingen verschil in doorlaatbaarheid door ver
schillende stoffen. Zoo behoeft het ons bij voorbaat niet al te
zeer te verbazen, dat de bijzondere aethertrillingen, waarvan in
de draadlooze telegrafie gebruik wordt gemaakt, ook wel kunnen
heendringen door tal van stoffen, waar het licht niet doorheen
gaat. Inderdaad dringen de trillingen der draadlooze telegrafie
door glas, hout, muren van steen, hoe dik ook, en door tal van
andere stoffen ongehinderd.
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En tot dusver zijn de draadlooze zendstations in het algemeen
nog niet in staat, de door hen uitgezonden aethertrillingen slechts
in één bepaalde richting te zenden. De golven gaan van het
zendstation uit in alle richtingen. Men moet zich de uitbreiding
van die golven voorstellen als de uitbreiding der kringen in een
stillen plas water, ontstaande als men er een steen in gooit.
Als een draadloos station te Berlijn wil werken met een station
te London, dan gaan de trillingen dus niet slechts van Berlijn
naar Londen, maar zij bewegen zich in steeds grooter wordende
kringen met Berlijn als middelpunt. En men kan ze overal in
het rond opvangen. Het zendstation stuurt zijn trillingen onge
vraagd bij iedereen in huis en bij den tegenwoordigen stand der
techniek kan dat nog niet veel anders. Het ligt dus in den aard
zelf der draadlooze telegrafie, dat een door één station uitgezonden
bericht gelijktijdig door een onbeperkt aantal personen op geheel
willekeurige plaatsen kan worden opgevangen. Dat opvangen te
verbieden, zou gelijk staan met een verbod om te luisteren naar
de geluiden van de straat of om te kijken naar het licht van
zon en sterren, of zich te koesteren in de zonnestralen, die ons
huis binnen dringen.
Wij zeiden reeds, dat ofschoon de draadlooze golven in
wezen het zelfde zijn als het licht, zij toch ten deele andere
eigenschappen bezitten. Dat geldt ook nog voor een ander punt.
De voortplanting van het licht geschiedt rechtlijnig en in verband
met den bolvorm der aarde kan men het sterkste licht toch slechts
op beperkten afstand zien. Het licht „schijnt niet om de kromming
der aarde heen”. De draadlooze golven echter doen dat wel.
Anders zou men niet naar Amerika en Indië kunnen seinen.
Gewoonlijk neemt men ter verklaring daarvan aan, dat de
draadlooze trillingen in de atmosfeer sterker worden gebroken
dan de -lichttrillingen. Bovendien wijzen allerlei verschijnselen
erop, dat bij het werken over groote afstanden soms ook terug
kaatsing in de bovenlucht plaats heeft. De draadlooze trillingen
worden n.1. door stoffen, die geleidend zijn voor den electrischen
stroom, ten deele geabsorbeerd (zooals in een antenne, waarin zij
in stroom worden omgezet), ten deele teruggekaatst. In de boven
atmosfeer nu bevinden zich door de sterkere ultra-violette zonne
straling „geïoniseerde” luchtlagen, die geleidend zijn en dus voor
de draadlooze golven als een spiegel kunnen werken. Overdag als
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het ultra-violette licht dieper doordringt, is die spiegel lager ge
legen en onregelmatig. Des nachts trekt hij op en schijnt regel
matiger te zijn. Die geleidende hoogere luchtlaag noemt men
naar den onderzoeker Heaviside de „Heaviside-laag” en uit haar
veranderingen bij licht en donker tracht men te verklaren, waarom
draadlooze seinen in het algemeen ’s nachts sterker overkomen.
De eigenschap van de draadlooze, om hetgeen uitgezonden
wordt, overal in het rond te verbreiden, maakt haar tot een ver
keersmiddel, dat uit zijn aard geheimen niet best bewaart. Maar
zij is juist door die eigenschap bijzonder geschikt voor allerlei
doeleinden, waarvoor de lijntelegraaf onbruikbaar is. Men denke
maar aan het verkeer met en tusschen schepen op zee. Men
behoeft, om met het schip berichten te wisselen, niet te weten
in welke richting het zich bevindt. En als een schip in nood
verkeert en om hulp roept, wordt het door alle anderen, die
dicht genoeg bij zijn om de teekens waarneembaar te ontvangen,
gehoord, in alle richtingen in het rond.
Telegraafverkeer met schepen op zee was de eerste en oor
spronkelijk de eenige practische toepassing van de draadlooze.
Ook voor verkeer met luchtvaartuigen is ze het eenig hulpmiddel.
Gedurende en na den oorlog evenwel heeft zich ook sterk
het gebruik van draadlooze uitgebreid tusschen vaste stations,
waar vroeger alleen aan kabel of draad werd gedacht. Bijna
alle landen van Europa bezitten groote stations, die direct werken
met Amerika. Nederland bezit sedert kort te Kootwijk een station,
dat met Amerika en zelfs met Ned. Indië kan verkeeren.
Hier treedt de draadlooze in plaats van den kabel. Maar ook
lange Iandlijnen ondervinden de concurrentie al. Op het Rijks
telegraafkantoor te Rotterdam bijv. is een draadlooze zender
aangebracht, die een deel van het verkeer met Duitschland be
handelt. Amsterdam is draadloos verbonden met Londen.
Voor het verkeer van dezen aard is. de eigenschap der
draadlooze om haar berichten als het ware maar in het wilde
weg, rondom, uit te zenden, eigenlijk een nadeel. Daar moet de
techniek nog verbetering in zien te brengen.
Maar voor bepaalde doeleinden kan ook te land weer van
die eigenaardigheid met voordeel gebruik worden gemaakt. Dat
geschiedt bij de uitzending van berichten, die voor iedereen be
stemd zijn, als tijdseinen en weerberichten. Een enkel station
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behoeft slechts op een bepaald uur één maal zulk een bericht
te seinen, en dan kan het door ieder in den lande worden op
genomen, die er belang in stelt. Door de draadlooze kan de
weerkundige dienst vooral van veel meer nut worden voor het
algemeen, omdat de berichten veel tijdiger bekend kunnen worden.
De. horlogemaker vangt zelf thuis het tijdsein op; de tuinbouwer
heeft een eigen toestel om zelf weer- en nachtvorstberichten op
te nemen.
Ook voor de beursberichten bestaat in ons land reeds zulk
een rondzenddienst. In Amerika worden van staatswege ook
marktberichten verbreid ten dienste van iedereen, speciaal wat
betreft landbouwproducten. In die rondzcnddiensten, in den
„draadloozen omroep”, komt het wezen der draadlooze het meest
naar voren.

XII.

De opwekking van aethertrillingen. — Slechte straling
door gesloten kringen. — Stroomen in condensatorkringen. — Een condensator is een elastisch vat. —
De open stroomkring. — Wisselstroomweerstand van condensatoren.
Voor het inzicht in de werking van een draadloos ontvang
toestel is eenige kennis van de verschijnselen bij het zenden
onontbeerlijk.
Trillingen in den
aether als die, waar
mee men draadloos
seint, gaan uit van
eiken
geleiddraad,
waarin veranderlijke
stroomen loopen. Men
kan zich dit zoo voor
stellen, dat elke stroom
stoot tevens een schok
geeft aan den omringenden aether.
Nu heeft de opwekking van electrische stroomen gewoonlijk
plaats in gesloten geleiders (fig. 37). Het laat zich echter ge
makkelijk in zien, dat gesloten geleiders in het algemeen geen
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sterke afstandwerking kunnen geven. In de figuur zal, wanneer
met den sleutel S de batterij B wordt verbonden, een stroom
stoot door de geleiding
gaan in de richting
der pijltjes. In a b
+ 11gaat de stroom naar
C
boven als die in c d
naar beneden gaat.
Ook in b c en a d
zijn de stroomrichtini
gen
tegengesteld.
3
S
A.
Daardoor heffen de
<r
afstandwerkingen van
elk paar tegenover
gestelde zijden van
S,
de geleiding elkaar op.
Fig. 38.
zijn
Intusschen
kortstondige stroomstooten ook mogelijk in niet geheel gesloten
geleiders. Stel, dat wij in de geleiding ergens een condensator
C aanbrengen, bestaande uil twee tegenover elkaar gestelde
metalen platen, met lucht er tusschen (fig. 38). Als we dan een
meter A van voldoende gevoeligheid in de geleiding plaatsen,
zal bij neerdrukken van den sleutel S blijken, dat de meter
heel even uitslaat. Dat komt, doordat de spanning der batterij
een positieve electrische lading op de eene condensatorplaat
drukt en de negatieve electriciteit- op de andere plaat. De
ladingen der twee platen trekken elkaar daarbij aan, (gelijknamige
electriciteiten stooten elkaar af, ongelijknamige trekken elkaar
aan). De condensator wordt door de batterij „geladen” en daar
bij gaat gedurende een enkel moment een ladingsstroom door
de geleiding. Het hangt van het bevattingsvermogen van den
condensator af, hoe groot de lading bij een bepaalde batterijspanning zal worden. Brengt men de platen dichter bij elkaar,
dan wordt de aantrekking tusschen de electriciteiten sterker en
het bevattingsvermogen van den condensator grooter. Zoo ook
wanneer men het oppervlak der platen grooter maakt. Dit be
vattingsvermogen van een condensator noemt men capaciteit.
Zooals men de spanning eener batterij meet in volts, de stroomsterkte in ampères en den weerstand van een draad in ohms, zoo
wordt de capaciteit uitgedrukt in farads. (Deze eenheden zijn ge-
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noemd naar de natuurkundigen Volta, Ampère, Ohm en Faraday).
Ten einde de boven beschreven proef te doen, waarbij de
ladingsstroom van een condensator zichtbaar wordt op een meter,
kan men bijv. een batterij nemen van 4 volts spanning en een
condensator van 2 microfarad, (2 millioenste deelen van een farad)
wanneer men een meter heeft, die voor een milli-ampère (1 dui
zendste van een ampère) een flinken uitslag geeft. De gewoonlijk in
de radiotechniek voorkomende condensatoren zijn veel kleiner. Een
Murdock van 43 platen is op maximum Viooo microfarad. Men zou
8000 volt moeten gebruiken om voor dezen den ladingsstroom gelijk
te maken aan dien van een 2 microfarad condensator met 4 volt.
Is de condensator eenmaal geladen, dan wijst de meter geen
stroom meer aan en zal ook een herhaald neerdrukken van den
.sleutel geen effect meer hebben, omdat de condensator bij gelijk
blijvende spanning niet meer lading kan opnemen dan hij den
eersten keer al heeft gekregen, Maar als men na de lading S
loslaat en daarna Slf sluit, dan zal de condensator zich „ontladen”,
waarbij weer de meter A uitslaat, ditmaal in de tegengestelde
richting; en daarna kan met S een nieuwe lading worden
gegeven. Een condensator gelijkt in dit opzicht op een elastisch
vat, waar men onder druk iets in perst, dat er daarna weer uit
gedrukt wordt.
Onze stroomkring intusschen heeft nu wel in de isolatie van
den condensator een onderbreking, maar is overigens nog een
gesloten kring.
Ci
Nu kunnen we evenwel
de condensatorplaten verder
van elkaar brengen, dus de
onderbreking grooter maken.
A
Dan vermindert de capaciteit
+
tusschen de platen en de
ladingsstroom wordt zwakker.
4 S, CX
Doch door verhooging van de
spanning der batterij kunnen
Fig 39.
we aan een condensator van
kleinere capaciteit toch weer gelijke lading geven. Zoo kunnen we
de condensatorplaten Cx en C2 — zooals in fig. 39 is gedaan —
geheel in tegengestelde richting uit elkaar buigen en toch nog met
een voldoend hooge batterijspanning een merkbaren ladingsstroom
geven.
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Bij de lading stroomt dan bijv. positieve electriciteit naar
Ci (zie het pijltje) en negatieve naar C2, maar dit laatste komt
voor de stroomrichting op hetzelfde neer alsof positieve electriciteit
van C2 naar de batterij stroomde, dus ook hier in de richting
van hét pijltje. Dat beteekent, dat we in fig. 39 een toestand
hebben verkregen, waarbij in de geheele leiding de stroom in
één richting gaat.
Gingen we het volgend oogenblik den condensator ontladen,
dan zou in den geheelen stroomkring een tegengestelde stroom
loopen. Die kan nog versterkt worden, wanneer Si niet enkel
voor ontlading wordt gebruikt, maar voor aansluiting eener tegen
gesteld geschakelde batterij Bx, die de lading omkeert.
We krijgen dan bij beurtelings neerdrukken der sleutels
voortdurende wisselingen der stroomrichting, maar op één zelfde
oogenblik is de stroom steeds overal in de geleiding gelijk van
richting, zoodat een veel grootere afstandwerking wordt ver
kregen dan met den kring van fig. 37 of 38.
In plaats van draden met groote condensatorplaten
aan de einden, zou men ook volgens fig. 40 lange
enkele draden of meervoudige dradennetten (als antenne)
kunnen spannen. Want ook enkele draden bezitten
capaciteit ten opzichte van elkaar, zij het ook, dat die
capaciteit dan nog kleiner gaat worden. En in plaats
van de beurtelings aangesloten wordende tegengestelde
batterijen, zou men een wisselstroomdynamo D kunnen
gebruiken, die geregeld wisselende spanningen leverde.
Zoo is het in fig. 40 geteekend.
Na het voorafgaande zal men inzien, dat ook in
Fig. 40.
zulk een open k r i n g, die voor afstandwerking veel
beter is dan een gesloten kring, werkelijk stroomen
kunnen worden opgewekt, omdat die kring door de capaciteit
der einddraden een condensatorkring blijft.
De toevoer van wisselstroom aan een condensatorkring komt
hierop neer, dat de condensator geregeld geladen en weer ont
laden wordt, en daardoor zal de condensator — die na den zeer
kortstondigen ladingsstroom gelij kstroom tegenhoudt — wissel
stroom schijnbaar doorlaten.
Wel biedt de condènsator aan den wisselstroom een zekeren
weerstand, en wel te meer naar mate de condensator kleiner is. En die
weerstand is verschillend al naar mate van het aantal stroomwis-
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selingen per seconde van den wisselstroom (het aantal stroomwisselingen per seconde noemt men de frequentie van den wisselstroom).
Hoe grooter het aantal wisselingen, dus hoe grooter de frequentie,
des te vaker heeft de lading en ontlading plaats, des te meer stroom
wordt dus doorgelaten. De wisselstroomweerstand van een conden
sator zal dus voor hoogere frequenties kleiner zijn. De wisselstroom
weerstand Wc in Ohms van een condensator met een capaciteit van
C Farads voor de frequentie n is:
1
(n = 3.1416)
Wc =
2 7i n C
Is de condensator geschakeld in een kring, die een gewonen
Ohmschen gelijkstroomweerstand van R Ohms bezit, dan is de totale
wisselstroomweerstand niet de som van R en Wc maar:

w=

VR,+fcy

2

XIII.
De werking van zelfinductie. — Zeliinductie is een traagheidsverschijnsel. — Wisselstroomweerstand van zeliinductie. —
Eigen frequentie van een geleider. — De geaarde
antenne als condensatorkring.
Bij onzen theoretischen opbouw eener zendinrichting hebben
we nu nog iets anders in het oog te vatten.
Wanneer we voor de inrichting van fig. 40 een gewonen
wisselstroomdynamo gingen gebruiken, die de gebruikelijke 50
perioden (50 stroomwisselingen per seconde) levert, dan zou de
stroom in de antenne heel gering blijven. De machine heeft n.1.
telkens Vso seconde noodig om eenmaal op volle positieve span
ning te komen en eenmaal op volle negatieve spanning. De antenne
evenwel neemt haar lading veel sneller aan en haar ontlading,
zoodra de machine den stroom omkeert, gaat ook veel sneller
en valt dus niet samen met het moment der tegengestelde lading
door de machine.
De tijd, welken een condensatorkring of een open antennekring (wat in beginsel hetzelfde is) noodig heeft om geladen te
worden, hangt in de eerste plaats af van de grootte der capaciteit.
Bij grootere capaciteit duurt de lading langer. Maar die tijd hangt
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ook nog af van iets anders, van iets, dat men de zelfinductie
noemt.
Zoodra in een draad stroom begint te loopen, wordt daardoor
de omringende aether als het ware mede in beweging gebracht.
Dit openbaart zich o.a. hierdoor, dat een op eenigen afstand van
den geleider geplaatste magneetnaald gaat bewegen: er ontstaat
een „magnetisch veld” rondom den draad. Dat in medebeweging
brengen van den omringenden aether, dat ontstaan van een mag
netisch veld, oefent een soort van remmende werking op de toe
neming van den stroom in den draad. Die remmende werking
is sterk afhankelijk van den vorm van den geleider. Is de draad
tot een spoel opgerold, dan is het magnetisch veld van al die
gelijk gerichte windingen sterker en daardoor biedt zulk een spoel
ook meer tegenstand aan veranderingen in den stroom dan een
rechte draad.. Die eigenschap om een magnetisch veld te vormen,
dat stroomveranderingen in den geleider tegenwerkt, noemt men
de zelfinductie van den geleider. De maat, waarin de zelfinductie
wordt gemeten, heet henry (genoemd naar den natuurkundige
Henry); het duizendste deel daarvan: millihenry en het millioenste
deel: microhenry.
De werking der zelfinductie is te beschouwen als een traagheidsverschijnsel: het in medebeweging brengen van den om
ringenden aether kost een zekeren arbeid van den electrischen
stroom, maar als door den geleider eenmaal stroom vloeit, dan
tracht de medebewegende aether dien ook aan den gang te houden.
Verbreekt men de geleiding, waarin stroom vloeit, dan springt
een vonk over, omdat de stroom ook na de verbreking nog een
oogenblik aanhoudt, hetgeen, mede een gevolg is van de
zelfinductie.
Evenals nu de capaciteit van den geleider maakt, dat voor
de lading tijd noodig is, zal ook de zelfinductie dit doen, omdat
deze belet, dat de ladingsstroom direct op volle sterkte komt.
Evenzoo wordt ook de ontlading weer vertraagd.
De zelfinductie van een geleider zal bij het voeren van gelijkstroom
door dien geleider alleen gedurende het eerste oogenblik van het op
volle sterkte komen van den stroom, dezen tegen werken; daarna
ondervindt de constant geworden gelijkstroom geen invloed van de
zelfinductie. Maar voor den voortdurend van richting en sterkte ver
anderenden wisselstroom zal de zelfinductie een weerstand vormen,
evenals een condensator. Hier is die zelfinductieweerstand grooter,
naar mate de zelfinductie grooter is en de frequentie van den wissel-
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stroom hooger. De weerstand Wl in Ohms van een zelfinductie va»
L Henry voor een wisselstroom van frequentie n is:
Wl = 2 re n L (tc = 3.1416).
Een keten met ohmschen weerstand R en zelfinductie L heeft
een wisselstroomweerstand:
W = VB2 + (2 71 n L) 2
Wanneer echter in een keten behalve de Ohmsche weerstand niet
alleen zelfinductie voorkomt, maar ook nog capaciteit, dan heffen de
weerstanden van zelfinductie en capaciteit elkaar ten deele op en
krijgen we:

w=

VR2+(

2

2 Tc n L —

2 7i n C/
Het verschijnsel van lading en ontlading van een geleider
door wisselstroom, welks wisselingen de geleider juist kan
volgen, kan men voor
L
stellen door een krom
me lijn als in fig. 41.
In
a begint een posi
cZ
e_
c
<3.
t
tieve lading, die eerst
snel en daarna lang
zaam toeneemt tot in
2
b, waar het maximum
i
wordt bereikt. Dan
Fig. 41.
begint de ontlading,
eerst langzaam, daarna sneller tot in c, waarna een negatieve
lading volgt (d) en opnieuw ontlading (e). In e is de toestand
weer dezelfde als in a; daarna herhaalt alles zich van voren af aan.
Daarom noemt men den tijd van a tot-e een volledige periode.
Aangezien capaciteit en zelfinductie van den geleider twee
factoren zijn, die de snelheid beheerschen, waarmee de verschijn
selen van lading en ontlading plaats vinden, zal elke geleider een
voorkeur vertoonen voor het opnemen van wisselstroom van een
bepaald aantal perioden per seconde. Dat aantal perioden noemt
men de eigenfrequentie van den geleider.

:

Die „voorkeur” is gemakkelijk af te leiden uit de vermelde
formule voor den wisselstroomweerstand:

W=

Y R2 + (2 TC n L — ;2 n1—)
n C/

Deze weerstand wordt toch het kleinst als
1
=0
2nnL—
2 ti n C

2

I

:

f
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of:

2^nL

1
2 n nC

1
n2 = 4tï2 cl
1

n

2nVCL

Dat is dus de vergelijking, die het verband aangeeft tusschen de
„eigenfrequentie” van een geleider en zijn capaciteit en zelfinductie.
C is hier uitgedrukt in Farads en L in Henrys.

Behalve dat de eigenfrequentie van een geleider een voorkeur
beteekent voor het opnemen van wisselstroom van een met die
frequentie overeenstemmend aantal perioden, heeft de van
capaciteit en zelfinductie afhankelijke eigenfrequentie ook nog
een andere beteekenis.
Wij hebben den condensator genoemd een elastisch (veer
krachtig) vat en de werking der zelfinductie een traagheidswerking.
Veerkracht en traagheid zijn de twee eigenschappen, die een veer
of snaar in staat stellen om trillingen uit te voeren. Brengt men
de veer uit haar ruststand, dan wordt door de veerkracht arbeids
vermogen in de gebogen veer opgehoopt; laat men haar dus los,
dan gaat ze uit zichzelf bewegen; door de traagheid gaat die
beweging door den evenwichtsstand heen, tot de veer naar de
andere zijde wordt gespannen; veerkracht en traagheid zijn de
oorzaken, dat zij zich in trilling laat brengen.
Zoo zal ook de electrische geleider, die capaciteit en zelf
inductie bezit, na een enkele lading in electrische trilling kunnen
geraken, d.w.z. dat er heen en weer gaande wisselstroomen in
de eigenfrequentie in ontstaan.
Dit laatste zijn dan v r ij e t r i 11 i n g e n. De wisselstroomen,
erin opgewekt door een uitwendige wisselstroombron, zijn
opgedrongen trillingen. Zooals wij boven betoogden,
worden opgedrongen trillingen ook het sterkst opgenomen, wan
neer zij overeenstemmen met de frequentie der eigen-trilling.
Men vindt bijv. dat een draad van ongeveer 150 meter, in
welks midden een wisselstroom-generator is geplaatst, een zoo
danige capaciteit en zelfinductie bezit, dat hij maximum stroom
opneemt, wanneer de duur van één periode Vmillioenste seconde
wordt. De lading geschiedt dus het best met wisselstroom van 1
millioen perioden, dat is wisselstroom van frequentie 1 millioen.
Op die frequentie is zulk een draad uit zichzelf „afgestemd”.
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In fig. 40 is ondersteld, dat de draden ter weers
zijden van de dynamo — elk 75 meter — gelijk en
even lang zijn.
Waar de eigenfrequentie evenzeer afhankelijk
is
van
C als van L, zou men in fig. 40 niets ver
JD
anderen aan den toestand, wanneer men bijv. den
ondersten draad meer capaciteit en evenredig minder
zelfinductie gaf. Dat kan geschieden door den draad
/n te korten en te doen eindigen in een geleidenden
Fig. 42.
kogel (fig. 42). Verkort men den draad nog meer,
dan moet de kogel grooter worden. Maakte men den ondersten
draad oneindig kort, dan zou de kogel oneindig groot moeten
worden om gelijken toestand te behouden. Zóó ongeveer
is het, wanneer men niet ter weerszijden van den dynamo
een draad uitspant, maar den ondersten draad weglaat
en daarvoor in plaats een verbinding maakt met den
enorm grooten aardbol. Deze redeneering kan het eenigszins aannemelijk maken, waarom de eigenfrequentie
van het stelsel van fig. 40 dezelfde zal wezen als die
van het stelsel van fig. 43: één draad van 75 meter en
die aan aarde verbonden.
Fig. 43.
Voor onze voorstelling van de zaak is het nuttig,
ons hierbij ook nog een andere opvatting van de
werking eener geaarde antenne voor oogen te stellen, aangeduid
in fig. 44. Deze toont, hoe de geaarde antenne feitelijk een condensatorkring is van geheel denzelfden aard als fig. 38.

¥

C
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Fig. 44.
In fig. 44 vormt de antenne de eene condensatorplaat en de
aarde is de andere. Zij vormen samen den denkbeeldigen con
densator C.
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XIV.
Frequentie en golflengte. — Voortplantingssnelheid der
draadlooze golven. — De vonk voor trillingsopwekking.
— Gedempte en ongedempte trillingen.
Er zijn slechts heel enkele draadlooze stations, waarbij inder
daad een machine direct den wisselstroom levert van de voor
de antenne passende, zeer hooge frequentie. Dat geschiedt bijv.
te Eilvese bij Hannover met de Goldschmidt-machine, die werkt
met frequenties van ongeveer 30.000 en ongeveer 20.000.
Wordt de antenne op die wijze 30.000 maal per seconde
afwisselend positief en negatief geladen, dan kan men zeggen,
dat er per seconde 30.000 stooten worden gegeven aan den om
ringenden aether. In dien aether gaan dan van de antenne bol
vormige golven uit, vergelijkbaar met kringen in een plas water,
uitgaande van een punt, waar men met een plankje in het water
slaat.
De snelheid, waarmee de aethergolven zich in de ruimte uit
breiden, is zeer groot en wel voor alle aethergolven even groot;
de draadlooze trillingen verbreiden zich dus met gelijke snelheid
als bijv. de lichttrillingen, n.I. met een snelheid van 300.000 kilo
meter (300 millioen meter) per seconde. Wordt nu geseind met
wisselstroomen van de frequentie 30.000, dan gaan 30.000 stooten
per seconde uit en is de eerste stoot 1/30 ooo,t0 seconde op weg
als de tweede stoot wordt gegeven. In Vso ooo810 seconde legt de
eerste stoot 1/30 0oo81° deel van 300 millioen meter af, dat is
10.000 meter. Dat beteekent, dat de golflengte, waarmede
geseind wordt, 10.000 meter bedraagt. In het algemeen is:
300 millioen
golflengte in meters =
frequentie
300 millioen
en: frequentie =
golflengte in meters
Waar dus de golflengte van Eilvese bij het werken met
frequentie 30.000 gelijk is aan 10.000 meter, daar wordt voor
frequentie 20.000 de golflengte 15.000 meter.
Aangezien elke geleider ten gevolge van zijn capaciteit en
zelfinduct'ie uit zichzelf afgestemd is op zijn eigenfrequentie,
kunnen we ook spreken van de eigengolflengte van een
open of gesloten geleider. De golflengte laat zich aldus berekenen:
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Golflengte in meters = 1885 V C(in microfarad) XL (in microhenry)
Wij vonden in het vorig hoofdstuk voor de frequentie n:
1
n =
, waar C in Farads en L in Henry’s. Nu is
2 n l/CL
volgens bovenstaande de golflengte, die met de Gr. letter X (lambda)
wordt aangeduid:
1 = 300 millioen , dus l = 2 n X 300 millioen X VC L
n
en als we C en L in microfarads en microhenry’s nemen:
= 2 n X 300 X VcL — 1885 VcZ
Deze laatste formule is practisch de meest belangrijke van de
geheele radiotechniek en geeft den sleutel tot alle berekeningen
over den bouw van ontvangtoestellen.
Eerst moeten we nu echter nog iets verder in beschouwing
treden over de wijze van opwekking der golven, welke de zend
stations uitzenden.
De oudste methode van draadloos zenden is niet geweest,
een machine in de antenne te plaatsen, die de passende wisselfrequentie voor die antenne opwekte, maar het gebruik van een
natuurlijk hulpmiddel voor het verkrijgen van die snelle stroomwisselingen: de electrische vonk n.1.
Vervangt men de wisselstroommachine van fig. 44 door een
vonkbaan in de antenne (fig. 45) en laat men daar met behulp
van een daarvoor geschikt toestel vonken overspringen, dan ont
staan vanzelf in de antenne wisselstroomtrillingen in de eigen
frequentie van die antenne.
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Fig. 45.
Ten einde n.1. een vonk te verkrijgen, moet eerst de antenne
geladen worden tot zoo hooge spanning, ten opzichte van de
aarde, dat de vonkbaan doorslaat. Op dit oogenblik heeft men
hier het straks besproken geval van een trillingskring (de antenne),
waaraan een enkele lading is medegedeeld, waarna de trillings-
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kring in eigen-trilling geraakt. De antenne heeft door haar
capaciteit een Iadingsstroom kunnen opnemen. Bij het overspringen
der vonk gaat zij zich ontladen en ontstaat in de antenne een
aan den Iadingsstroom tegengestelde ontladingsstroom. Nu moet
men weer bedenken, dat de werking der zelfinductie zooeven
door ons is genoemd een soort van traagheidsverschijnsel. Evenals
een eenmaal in beweging gebrachte slinger zich niet vergenoegt
met eenvoudig tot den evenwichtstoestand terug te keeren en
dan stil te houden, maar tengevolge van de traagheid door den
evenwichtsstand heen gaat en een tijd heen en weer blijft schom
melen, zoo zal ook de ontladingsstroom in een antenne niet stoppen,
als de antenne weer gelijke spanning heeft als de aarde, maar de
stroom zal als gevolg van de zelfinductie der geleiding doorgaan
tot de antenne een tegengestelde spanning heeft verkregen als
de oorspronkelijk daaraan gegevene, zoodat weer electriciteit uit
de aarde naar de antenne moet terugvloeien, dus een nieuwe
Iadingsstroom optreedt en het verschijnsel zich eenige malen
herhaalt.
Evenals bij een slinger worden in dit electrische geval de
opeenvolgende stroomwisselingen geleidelijk zwakker. En dat
ook die zwakkere trillingen een tijdlang telkens weer de vonkbaan overbruggen, is alleen mogelijk, omdat door het eerste in
zetten van de vonk de lucht in de opening tijdelijk meer geleidend
wordt (door ionisatie). De vonk, die wij als een kortstondig,
enkelvoudig verschijnsel waarnemen, bestaat inderdaad steeds
uit een aantal zeer snelle heen- en weergangen van electriciteit,
uit een aantal oscillaties, zooals men dat noemt. Die snelheid
der heen en weergangen wordt bepaald door de eigen frequentie
der geleiding. Bij een antenne, afgestemd op een golf van
5000 meter, is die frequentie bijv. 60.000 en als de geheele
vonk V-soooo*10 seconde duurt, bestaat die dus toch nog uit 20
oscillaties. Met behulp van een zeer snel draaienden spiegel
heeft men dit oscilleerend karakter van de electrische vonk door
de photografie kunnen bewijzen.
Met een toestel, dat nu bijv. 500 vonken per seconde geeft,
zal men 500 maal per seconde in de antenne 20 achtereenvolgende
stroomwisselingen verkrijgen.
Zooals reeds opgemerkt, zijn dat echter wisselingen, die
evenals de slingeringen van een slinger in sterkte afnemen. Zulk
een stroomverschijnsel zal dus den vorm hebben van fig. 46.
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Dat noemt men een gedempte trilling. De afneming in
grootte van de trillingen is de demping. Deze hangt af van de
verliezen, welke de stroom in den geleider ondergaat, door weer
stand en dergelijke oorzaken. Men spreekt daarom ook wel van
de „demping van den geleider”.
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Fig. 46.
Gedempte stroomtrillingen in een antenne geven aan den
omringenden aether ook in sterkte afnemende stooten en de in den
aether ontstaande golven zullen dus in dit geval ook gedempte
golven zijn. Het golfverschijnsel, zooals dat tengevolge van één
in de antenne overspringende vonk uitgaat, noemt men een
g o I f t r e i n. Fig. 46 kan dus ook worden opgevat als een voor
stelling van 4 zulke gedempte golftreinen.
In tegenstelling met dezen vorm der verschijnselen bij het
gebruik van een ouderwetschen vonkzender, zullen de stroom
trillingen in de antenne en de van die antenne uitgaande aethergolven, wanneer zij met een machine-zender volgens Goldschmidt
worden opgewekt, in teekening kunnen worden gebracht zooals
gedaan is in fig. 47. Daar heeft men stroomtrillingen in den gelei
der, en golven in den aether, van gelijkblijvende grootte (amplitude).
Die noemt men ook wel on gedempte golven.

Fig. 47.
Behalve de machine-zender van Goldschmidt zijn er ook nog
andere machine-zenders, die ongedempte golven opwekken
(machines van Arco, Latour, Alexanderson). Voorts kan dit
geschieden met een booglampzender en ook met behulp van
drie-electroden-lampen. Elke „genereerende” lamp verwekt n.1.
ongedempte trillingen, die ook weer als aethergolven kunnen
worden uitgezonden.
5
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XV.
De afstemming van het ontvangtoestel. — Condensatoren
parallel en in serie. — De condensatoren voor
antenneafstemming.
Aethergolven hebben, al naar de golflengte korter of langer
is, heel verschillende natuurkundige uitwerking.
De zeer snelle trillingen van uiterst geringe golflengte der
Röntgenstralen werken scheikundig op de photografische plaat,
maar zijn niet waarneembaar voor het oog. Met de ultra-violette
lichtstralen staat het evenzoo; zij hebben ook electrische werking,
want zij ontladen in de lucht geplaatste negatief electrisch ge
maakte voorwerpen. De trillingen van het zichtbare licht maken
op het oog verschillende kleurindrukken, naarmate de golflengte
verschilt (violet kortste, rood langste golven). De donkerste roode
stralen gaan geleidellijk bij grooter wordende golflengte over in
trillingen, die de voorwerpen, waarop zij vallen, verwarmen
(warmte-stralen). Dan eerst komen de nog veel langere golven
der draadlooze telegrafie, die de eigenschap bezitten van electrische
stroomen te doen ontstaan in geleiders, die door deze golven
worden getroffen.
Hiervan maken we gebruik bij de draadlooze ontvangst.
De in de ontvangdraden opgewekte stroomen zijn wisselstroomen van gelijke frequentie (gelijk aantal perioden) als de
frequentie der aankomende trillingen, dus van dezelfde frequentie
als die der stroomen in de zendantenne, waaraan de aethergolven
op hun beurt hun ontstaan dankten.
Met behulp van fig. 48 zal het spoedig duidelijk zijn, dat
een gesloten geleider niet
c
het
meest
aangewezen
middel is voor ontvangst,
evenmin als voor zenden.
Wanneer het eerst aan
komende deel van een
Y
aethergolftrein toch in het
been a-b een naar beneden
gerichten stroom doet ont
staan, zal ook in c-d na
<2.
genoeg gelijktijdig een naar
O
beneden gerichte stroom
Fig. 48.
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worden opgewekt. Die twee werken elkaar in het ontvangtoestel
O tegen.
Daarom ligt, óók voor de ontvangst, het gebruik van een open
kring (antenne) voor de hand. Die antenne hebben we leeren
beschouwen als een condensatorkring met een van capaciteit en
zelfinductie afhankelijke eigenfrequentie. Het eerst aankomende
deel van eiken golftrein zal nu in de ontvangantenne een enkelen
stroomstoot opwekken, die aanleiding geeft ,tot trillingen in de
antenne in haar eigen trillingsfrequentie, precies als bij de lading
eener zendantenne door een vonkzender. Bestond nu de aan
komende golftrein uit slechts één halve slingering, die in de
ontvangantenne slechts één stroomstoot in één richting opwekte,
dan zou van eenig afstemeffect geen sprake wezen. De ontvang
antenne, hoe ook afgestemd, zou steeds in haar eigen frequentie
worden aangestooten.
Maar de golftrein, die aankomt, bestaat zelf uit een' aantal
trillingen. Elke volgende trilling geeft in de ontvangantenne weder
een soortgelijken stroomstoot, die opnieuw uittrillingen in de
antenne verwekt. Als nu de opeenvolgingssnelheid der uittrillingen
van de antenne en die der trillingen van den aankomenden golftrein
niet met elkaar overeenstemmen, zullen de nieuw aan de antenne
medegedeelde stooten en de uittrillingen in haar eigen frequentie
elkaar meer en meer tegenwerken. Eerst wanneer er overeen
stemming bestaat, dus gelijkheid van de eigenfrequentie der
ontvangantenne met de frequentie der aankomende trilling, dan
zal een maximaal effect optreden.
Men kan dit geheel vergelijken met hetgeen men opmerkt
bij een schommel, dien men met onregelmatige stooten niet in
sterke beweging kan brengen, maar wel met geregelde, juist in
de frequentie van den schommel aangebrachte stooten. En dan
moet zulk een schommel of slinger ook nog vrij kunnen slingeren
en niet bijv. opgehangen zijn in stroop, die een grooten weerstand
zou geven. Deze opmerking maken we, omdat ook een groote
electrische weerstand een antenne tot een slechteren trillingskring
maakt en minder gevoelig voor een bepaalde frequentie.
In welke mate de Ohmsche weerstand der antenne invloed heeft
op haar gevoeligheid voor een bepaalde frequentie, volgt uit de
formule voor den wisselstroomweerstand:
W=

y R2 + ( 2 n n L — 2 n1 n C

*
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Evenals toch voor gelijkstroom de stroomsterkte J afhankelijk is
van de aangelegde spanning E en den weerstand R volgens de formule:
E volt
J amp =
R olim
Zoo zal ook voor hoogfrequente wisselstroomen bij een spanning
E de stroomsterkte worden.
E
J=
1 )2
2nnL—
2nnC
Rekent men voor een weerstand R = o en waarden van n, L en
C in een resonansgeval uit, welken invloed een kleine verandering
van L of C heeft, dan vindt men een groote verandering van J. Dan
is dus de kring voor afstemming heel gevoelig. Maar is R groot,
dan is de invloed eener verandering van C of L zeer gering.

Y R2 +(

Wordt R grooter dan

dan kan de kring geheel niet

meer in eigentrilling worden gebracht.
Het afstemmen van een antennekring op een bepaalde golf is
niets anders dan het in overeenstemming brengen van haar eigen
frequentie met die der aankomende trilling. Bij gebruik eener
zelfinductiespoel vergroot men daartoe meer of minder de zelfinductie in den antennekring. Uit de formule
golfl. = 1885 V~CL
volgt, dat men de zelfinductie voor een 2 X grootere golf 4 maal
grooter moet maken; voor een 3 X grootere golf 9 maal enz.
(De eigen zelfinductie der antenne is tegenover die der spoel
gewoonlijk zoo gering, dat men die voor de meeste practische
gevallen bij ontvangst buiten rekening kan laten).
Met een parallelcondensator op de antennespoel vergroot men
de golflengte nog meer, hetgeen men het eenvoudigst beredeneert
op de volgende wijze.
Twee met elkaar parallel geplaatste condensators (fig. 49) be
zitten samen een capaciteit,
gelijk aan de som der ca
paciteiten. Parallelplaatsing
van condensators is toch
hetzelfde als vergrooting der
platen van één ervan. Be
schouwt men nu in fig. 50
het schema van een antenne
met spoel en parallel ge-
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plaatsten condensator Cp, waarbij ook de denkbeeldige condensator
Ca is geteekend, die zooals vroeger beredeneerd de capaciteit der
antenne tegenover aarde voorstelt, dan ziet men hoe daar de twee
condensatoren feitelijk parallel staan aan elkaar en aan de spoel.
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Fig. 50.
Ofschoon deze beschouwing streng genomen niet heelemaal
juist is, is zij toch zelfs voldoende om er bij benadering be
rekeningen omtrent den invloed van een parallelcondensator op
de spoel op te gronden.
De seriecondensator in de antenne
verkort de golf. Twee condensatoren
Fig. 51.
in serie met elkaar (fig. 51) bezitten
kleinere capaciteit dan één der twee. Voor twee gelijke
condensatoren is bijv. licht in te zien, dat tusschen de uiterste
platen door de serieplaatsing een dubbel zoo dikke isolatie komt,
hetgeen de capaciteit op de helft brengt. In fig. 52 staat de in
serie met de spoel geplaatste condensator Cs tevens in serie met
de antenne-capaciteit Ca. De capaciteit van het geheele stelsel
wordt dus verkleind.
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Fig. 52.
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Voor een aantal parallel geplaatste condensatoren Ci, C2, C3 enz.
geldt dat de totale capaciteit wordt:
K = Ci + C2 -r Ca + enz.
Voor een aantal met elkaar in serie geplaatste condensatoren is:

i=i+i+i
C/C/C, + enz.

K

Zoodat voor twee condensatoren:

1
K

Cl C2

+ cldus K = C1

c2

En als die twee gelijk zijn, dus Ci = C2 = C, dan is: K = /2 C.
Met behulp hiervan en van de formule voor de golflengte (1885
)r~CQ kan men den invloed van spoelen en condensatoren gemak
kelijk berekenen als de antenne-capaciteit bekend is. Formules voor
de berekening der capaciteit van condensatoren en antennes en voor
de berekening der zelfinductie van spoelen geven we later nog.

Boven werd er reeds op gewezen, dat de afstemscherpte
eener antenne afhankelijk is van die antenne zelf, speciaal van
den weerstand. We zullen weldra zien, dat de detector daarop
ook nog van invloed is.
Maar bovendien is de afstemscherpte op het ontvangtoestel
afhankelijk van den aard der ontvangen golven. Gedempte golven
zijn veel minder scherp af te stemmen dan ongedempte.

XVI. •
Inductieve antenne-koppeling. — Storingvrije (selectieve)
ontvangst. — Toestelconstructie. — Doodeindschakelaars.
In de tot dusver behandelde schema’s voor ontvangtoestellen
werden antenne en aarde steeds verbonden met dezelfde spoel,
waaraan ook detector (kristal of lamp) was verbonden. Men
noemt dit directe koppeling van de antenne. De voordeelen daarvan zijn de eenvoudige constructie, gemakkelijke be
diening bij het zoeken van stations op verschillende golflengten,
en groote geluidsterkte.
Maar bij het groote aantal der seinende stations, die men
tegenwoordig den geheelen dag door hoort, kleeft aan het werken
met directe koppeling het nadeel, dat men soms een aantal seinen
gelijktijdig hoort op zoo weinig van elkaar verschillende golfleng
ten, dat men de seinen niet „uit elkaar kan halen”.
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Dit kan men verbeteren door het toepassen van inductieve
antenne-koppeling.
Fig. 53 geeft een schema van een daarvoor ingericht toestel
met kristaldetector. Spoel I, de antenne-spoel, of p r i m a i r e spoel,
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Fig. 53.

is voorzien van een glijcontact en bovendien kan een draaicondensator worden toegepast in serie met de antenne voor korte
golven of parallel op de spoel voor lange golven. Spoel II, de
detector-spoel of secondaire spoel, is schuifbaar in de eerste
en voorzien met aftakkingen, met een schakelaar op het eene
eindplankje.
Bij een toestel als dit begint men met de secondaire spoel
geheel in de primaire te schuiven en met condensator C2 op
nul een station te zoeken door de primaire afstemming te regelen.
Heeft men het gewenschte station hoorbaar, dan haalt men spoel II
iets naar buiten, maakt dus de koppeling losser, en zoekt met
den schakelaar en met C2 ook de detectorspoel precies af te
stemmen. Maakt men verder de koppeling nog losser, dan moeten
zoowel de antennekring als de secondaire kring eenigszins worden
bijgestemd. Men zal dan bij losse koppeling bemerken, dat de
signalen, waarop men afstemt, slechts zeer weinig zwakker zijn
dan met directe koppeling, maar dat alle signalen op andere golf
lengten door de lossere koppeling veel zwakker zijn geworden.
Dit geeft dus een meer storingvrije ontvangst. Aange
zien men met zulk een toestel met een afgestemden, gesloten
condensatorkring als detectorkring een scherpere „keuze” verkrijgt

72
uit de vele signalen, die door den aether gaan, spreekt men ook
wel van selectieve ontvangst (selectie = keuze).
Absolute storingvrijheid is met geen enkel toestel
te bereiken. Als het te ontvangen signaal veel zwakker is dan de
storende seinen op naburige golflengten, ontstaan altijd moeilijk
heden, al zullen we later nog verdere hulpmiddelen leeren kennen
om de selectiviteit te verhoogen.
Overigens brengt de grootere storingvrijheid ook altijd den
last mede, dat de juiste afstemming niet zoo gemakkelijk is te
vinden; de noodzakelijkheid, dat men twee kringen moet afstem
men, maakt de hanteering direct moeilijker.
Bij de uitvoering van een toestel voor inductieve koppeling
valt te bedenken, dat de spoelen zoodanige grootte moeten bezitten,
dat zoowel het primaire (antenne-)systeem als het secondaire
(detector-)systeem zich op dezelfde golven laten afstemmen.
Nu werkt in het primaire systeem steeds de antenne-capaciteit
mede tot de afstemming, terwijl die in het secondaire systeem
enkel met spoel en condensator moet worden bereikt. De totale
waarde der secondaire spoel moet dus bij voorkeur grooter zijn
dan van de primaire spoel. (De secondaire moet de grootste
zelfinductie bezitten van de twee). Minstens moet de secondaire
g e 1 ij k zijn aan de primaire.
Voor een bepaalde, als primaire gebruikte spoel bestaan
dezelfde afstemmogelijkheden als voor dezelfde spoel, gebruikt
in een toestel met directe koppeling. Hiervoor gelden dus ook
de staatjes der bladzijden 18 en 47.
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Kristal-ontvanger met inductieve antenne-koppeling.
Wil men de secondaire binnen de primaire schuifbaar maken,
dan wordt de secondaire kleiner in diameter. Om verder geen
onhandelbare maten te krijgen, zal men de secondaire liefst niet
langer maken dan de primaire. En om nu de dunnere, slechts even
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lange secondaire toch meer zelfinductie te geven dan de primaire,
moet men noodwendig secondai r dunner draad bezigen.
Als regel kan men aannemen, dat bij spoelen van gelijke
lengte, maar van verschillenden diameter, de zelfinductie ongeveer
gelijk wordt, als men de draaddikten evenredig kiest aan de
diameters der spoelen. Heeft men dus een primaire van 14 cM.
diameter met draad van 0.7 mM., en is de secondaire 10 cM. iri
diameter, dan moet daar draad op van 0.5 mM. of iets dunner.
De verhouding tusschen de diameters der spoelen kan gerust
1.5 a 2 zijn.
Wat de aftakkingen der secondaire betreft, is het niet noodig
de spoel in een groot aantal zeer kleine afdeelingen te verdeelen.
Men heeft toch den draaicondensator voor fijnafstemming tusschen
de zelfinductie-trappen. Men kan de eerste afdeeling inderdaad
zeer klein kiezen voor de kortste golven, bijv. 10 of 15 windingen,
maar verder elke volgende afdeeling gerust telkens 2 maal grooter
maken dan de vorige.
Zooals het schema aangeeft, is de primaire met het aardeinde
naar de secondaire gekeerd. Dit is het best omdat in den antennekring de stroomsterkte het grootst is vlak bij aarde. Op deze
wijze laat men dat einde van de primaire, waarin de stroomsterkte
het grootst is, op de secondaire werken. Van de secondaire
daarentegen is het van de primaire afgekeerde einde met den
detector verbonden. Dat is ook voor de beste werking het meest
gewenschte. Het einde der secondaire, dat het dichtst bij de
geaarde primaire komt, vormt met de primaire een soort van
condensator, die energie opneemt. Dat is ook het geval met de
telefoongeleidingen, die verbonden zijn met de vlak bij ons hoofd
gebrachte — en dus met ons lichaam een condensator vormende —
telefoon. Houdt men de primaire spoel èn de telefoon aan één
zijde der secondaire, en den detector alléén dan het v r ij e eind
der secondaire, dan vormt dit vrije eind zich tot het h o o g s p a nningseinde en zijn de spanningen, die aan den detector
optreden het gunstigst.
Een punt, waarover ook nog iets valt te zeggen, is, dat bij
ontvangst van kleine golven, als men van beide spoelen op het
toestel slechts een deel gebruikt, de niet-gebruikte spoeleinden
natuurlijk blijven aanhangen aan de trillingsketens. Dit kan soms
leiden tot ongewenschte effecten. Vooral als de ontvangen golven
zóó klein zijn en de gebruikte spoelen zóó groot, dat het onge-
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bruikte einde op zichzelf ongeveer in afstemming komt met de
ontvangen golven. Dan neemt zulk een spoelgedeelte energie op
en dit verzwakt de ontvangst. Dit geldt vooral voor de aan
hangende spoelgedeeltén in de secondaire spoel.
Ter voorkoming hiervan past men wel schakelaars toe, die
öf de ongebruikte gedeelten kortsluiten, öf de ongebruikte einden
afschakelen, zg. doodeind-schakelaars.
Kortsluiting der doode einden kan in fig. 53 gemakkelijk
worden verkregen, door bij den secondair-schakelaar knopje 4 te
verbinden met a en van de primaire het spoeleind b met c.
Doodeindschakelaars zijn er al tallooze bedacht. Een voor
beeld van zulk een schakelaar geeft fig. 54. De schakelaar maakt
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Fig. 54.

hier contact met de verbindingsdraden van de spoelgedeelten door
de veertjes a, b, c, die door den schakelarm worden opgelicht.
In den ruststand maken de veertjes doorverbindingen tusschen
de verschillende spoelgedeelten. Bij het oplichten van een veertje
door den schakelaar wordt die doorverbinding verbroken, door
dat de veertjes van de knoppen 1, 2, 3 worden afgelicht. Daardoor
wordt telkens het niet gebruikte spoelgedeelte afgeschakeld.
Afschakelen van het doode eind is goed, wanneer de te ont
vangen golven grooter zijn dan 1.4 maal de eigengolflengte van
het doode einde. Zijn de te ontvangen golven gelijk of kleiner dan
de eigengolf van het doode eind, dan is kortsluiten het beste. Dat
wil practisch zeggen, dat men zeer g r o o t e doode einden beter
kan kortsluiten.
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XVII.
Lampontvanger met inductieve koppeling. — Korte
goli-toestel. — Ontwerp van een ontvanger voor
lange golven. — Noodzakelijkheid van spoelen
met meer dan één windingslaag.
Het ontwerpen van een toestel voor inductieve antennekoppeling met lampdetector levert geen bijzondere moeilijkheden,
wanneer het toestel slechts voor een klein golflengte-bereik be
hoeft te dienen. Men bezigt dan een secondaire spoel van vaste
waarde en stemt alleen af met een parallel-condensator. In het
eene einde der sec. spoel Iaat men een terugkoppelspoel draaien
of schuiven en in het andere einde een antenne-koppelspoel. Het
schema geeft fig. 55.
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Fig. 55.

Voor de antenne-afstemming is hier in serie met de kleine,
onveranderlijke antenne-koppelspoel Ak een antenne-verlengspoel Av opgenomen, uitgevoerd met glijcontact.
Afmetingen voor een toestel voor kleine golven (240—860
meter) laten we hier volgen:
De sec. spoel kan voor korte golven met voordeel worden
uitgevoerd met gespatieerde windingen, d. w. z. dat men de
draden niet op den koker vlak naast elkaar windt, maar telkens

I
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met eenige tusschenruimte. Een koker van 9 cM. diameter,
met 80 windingen, verdeeld over een omwikkelde lengte van
16 cM. (dus gemiddeld 5 windingen
per cM.) is voor het doel geschikt.
Wil men beide koppelspoeltjes draai
baar aanbrengen, dan laat men op
den koker van 9 cM. diameter een
paar ringen van 1 cM. breedte nietomwonden (zie fig. 56) terwijl de
koppelspoejtjes zijn te vervaardigen volgens fig. 57 en fig. 58.
Het antenne-koppelspoeltje kan 5 cM. diameter zijn, 4.5 cM.
lang, waarop ter weerszijden van de as 25 windingen, dus totaal
2 X 25 windingen worden aangebracht.
Als as wordt geelkoperdraad gebruikt
ter dikte van eenige millimeters. In
het koppelspoeltje lijmt men een stukje
hout, dat den vorm heeft, die in fig. 57
is te zien en waarop een koperplaatje
k is geschroefd. Dit dient om er na
de monteering van het koppelspoeltje
in de hóofdspoel en na het doorsteken
sT
van de as, die as op vast te soldeeren.
In den koker wordt het koppel
spoeltje op zijn plaats gehouden door
Fig. 57.
na het inzetten op de as gesoldeerde
ringetjes r en rv De einden van den draad op het koppelspoeltje
worden voorzien van buigzame snoertjes s en st waaraan verder
de verbindingen komen.
Men kan zelfs het antenne-koppel
spoeltje ook wel geheel buiten het omwon
den gedeelte van den secondairen koker
draaibaar maken. Voor een lampdetector
blijft dan toch de koppeling nog wel vol
doende en dan heeft een zoo losse koppeling
vele voordeelen.
Het terugkoppelspoeltje wordt op ge
heel dezelfde wijze vervaardigd; een spoeltje
Z5W,
2*5 w:
van 7 cM. diameter, 3.5 cM. lang, omwonden
met 2 X 38 windingen van 0.2 mM. draad
zal ongeveer de juiste waarde hebben, maar
Fig. 58.

!
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het juiste aantal windingen van dit spoeltje moet op het toestel zelf
nog nader worden uitgeprobeerd. De terugkoppelspoel kan ook ten
deele buiten de secondaire draaien. Den stand van het spoeltje,
waarbij de lamp gaat genereeren, kan men bij een draaispoeltje
het best door de proef bepalen. Daarna kan men er een wijzer en
een stuit aan maken, waardoor zijn beweging tot een rechten hoek
(90°) wordt beperkt, want met de windingen dwars op die der
secondaire is de koppeling nul en met gelijkgerichte windingen
maximum; het heeft dus geen zin, over een grooteren hoek be
wegingsmogelijkheid te laten.
Als antenne-voorschakelspoel kan elke niet te groote spoel
met 1 glijcontact dienen. Spoel No. 1 van het staatje op bladzijde
18 is zeer geschikt.
Gerekend is, dat de variabele condensatoren draai-condensatoren zijn van maximaal 0.001 m. F.
Het meetbereik van den ontvanger kan nog wel tot 1250 M.
worden vergroot door den condensator op de secondaire spoel
maximum 0.002 m. F. te nemen, maar een zoo groote condensator
verzwakt de signalen en het bereik laat zich dus op deze wijze niet
onbeperkt uitbreiden. De hier aangegeven waarde 250 tot 1250
meter of 1 op 5, is wel het maximum. Met nog twee grootere toe-

Voor de lange golven komt men tot reusachtige spoelen.
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stellen: 1100 tot 5500 en 5000 en 25000 meter zou men alle
golflengten bestrijken, maar drie volledige toestellen erop na te
houden, wordt wat veel ! (Zie over de eischen speciaal voor
telefonie-ontvangst Hoofdstuk XXXVIII).
Vergrooting van het meetbereik maakt weer — evenals voor
den kristalontvanger — een secondaire spoel met zelfinductieaftakkingen noodig. Maar dan zijn er twee moeilijkheden. De
terugkoppelspoel moet dan óók met aftakkingen worden uit
gevoerd en de antenne-koppelspoel dient schuifbaar te zijn, want
bij het afschakelen van gedeelten der secondaire moet die koppel
spoel telkens dichter' bij het wèl gebruikte deel der secondaire
spoel gebracht kunnen worden.
De handigste uitvoering wordt dan wel deze, dat men de
terugkoppelspoel laat schuiven in de secondaire en de primaire
koppelspoel laat schuiven buiten om de secondaire. Fig. 59 geeft
van de uitvoering een
denkbeeld en figuur 60
toont in schema de lig
ging der opvolgende af
takkingen op secondaire
NS
en terugkoppelspoel en
de
verbindingen. Ook hier
Fig. 59.
moet in den antennekring
een antenne-verlengspoel in serie worden geplaatst met de
antenne-koppelspoel. Dit type van toestel laat zich voor een
willekeurig golflengtebereik uitbreiden.
Nu worden even
wel van gewone, in
één laag gewikkelde
spoelen de afmetingen
voor de langste, tegen
woordig voorkomende
golven (23500 meter)
wel zeer onhandig.
Om deze golf te halen
Fig. 60.
met een condensator
van Viooo microfarad
parallel op een secondaire spoel, moet die spoel ongeveer 150.000
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microhenry zijn. Dat wordt bijv. een spoel van ongeveer 20 cM.
diameter, ruim 1 meter lang, omwonden met 1250 meter draad
van 0.5 mM. Dan is op het toestel een bijna even zoo groote
antenne-voorschakelspoel noodig en een terugkoppelspoel, ook
van aanmerkelijke afmetingen.
Al voorziet men zulke spoelen met aftakkingen en doodeindschakelaar of kortsluiting, dan blijkt toch gewoonlijk de ont
vangst voor golven beneden 1500 M. er heel gebrekkig mede te zijn.
Men vervalt dus in een onhandelbaar groot apparaat voor
de ontvangst van lange golven, en in de noodzakelijkheid om
er nog een aparten ontvanger voor korte golven bij te maken.
Verschillende middelen zijn bedacht om die groote spoelen
door kleinere te vervangen. Bij behoud der spoel in één laag
. zou men alleen dunner draad kunnen nemen, maar de boven
aangegeven groote spoel heeft met draad 0.5 mM. reeds 112 Ohm
weerstand. Met nog dunner draad bereikt die weerstand nog
schadelijker waarden.
Het eenige is dus, spoelen in méér dan één laag te ver
vaardigen, waarbij evenwel voorzorgen zijn te nemen om geen
onaangename effecten daarvan te ervaren.
Het nadeel eener spoel in méér dan één laag is, dat de
windingen van de eene laag capaciteit bezitten ten opzichte van
die in de andere. Bij een gewone lagenwikkeling komen de
draden te liggen als aangeduid in fig. 61. Daarbij wordt het effect
der eigen capaciteit zeer groot voor hoogfrequente stroomen. Bij
deze snelle wisselstroomen toch is het spanningsverschil van de
eene winding op de andere merkbaar groot. In het geteekende geval
voo 399 39<S* 3S7 J36 39F 39V
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Fig. 61.

nu komt winding 400 boven No. 1 en als men nog een laag
aanbrengt, winding 600 boven No. 201. Dat zijn telkens windingen
waartusschen een vrij hooge spanning bestaat, zoodat de door
de twee windingen ten opzichte van elkaar gevormde conden
sator tot die spanning wordt geladen en daarbij energie verloren
gaat. Men kan het zich ook zóó voorstellen, dat de hoogfrequente
stroomen ten gevolge van de capaciteit tusschen de draden niet
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geheel de draadwindingen volgen, maar ten deele van laag op
laag overgaan als door een condensator. Die condensator staat
dan parallel op de zelfinductie der spoel en vergroot de golflengte.
Uit dit laatste zal behalve het energie-verlies nog een
tweede schade door de eigen capaciteit van een
spoel duidelijk worden, n.1. dat zulk een spoel ook al zonder
afzonderlijken parallelcondensator op een vrij groote eigen golf is
afgestemd; beneden die golf kan men niet afstemmen, terwijl een
spoel in één laag met gelijke zelfinductie, door kleinere eigencapaciteit wel veel kleinere golven zou halen.
Alle constructies van spoelen in meer lagen komen er
daarom op neer, dat men de eigen-capaciteit toch zoo klein
mogelijk houdt.

XVIII.
„Capaciteitsvrije” wikkeling in meer dan één laag. —
Bankwikkeling. — Ringspoelen. — Koppelingsvariometers bij toestellen met ringspoelen.
Een voorbeeld van een zg. capaciteitsvrije wikkeling voor
spoelen in meer lagen (beter zou zijn: capaciteitverminderende wikkeling, want vrij van capaciteit is een spoel nooit)
is de zg. bankwikkeling (Duitsch:
Stufenwicklung).
De volgorde der windingen
daarbij is aangegeven in fig. 62a
voor drie lagen en in fig. 62b voor
vier lagen.
Terwijl in fig. 61 bij een spoel
ter lengte van slechts 200 windingen
de 400"lc tegenover de eerste kwam
te liggen, heeft men in fig. 62a, hoe
lang de spoel ook wordt, telkens
Fig. 62.
maar drie nummers tussclien aan
grenzende windingen en in fig. 62b vier nummers, zoodat steeds
draden met weinig spanningsverschil aan elkaar grenzen.
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Ook geeft het maken van aftakkingen aan zulke spoelen
beter resultaten dan bij spoelen volgens fig. 61.

Spoelen op het ontvangstation Daniël (Cura?ao) 1918.
Aangezien overigens bij spoelen in meer lagen een grooter
aantal windingen bij elkaar in dezelfde ruimte komt te liggen,
wordt de zelfinductie der spoel naar verhouding grooter en zal
men, vergeleken bij een spoel in één laag, met minder windingen,
dus met minder draad en bij geringeren weerstand, reeds gelijke
zelfinductie verkrijgen.
Een ander voorbeeld eener spoel in meer lagen met ver- .
minderde eigen capaciteit is de ringspoel. Deze bestaat uit
«en koker, waarop de draad is gewikkeld in groeven. In een
•cylinder van hout of eboniet worden met tusschenruimten van
1 cM. groeven gedraaid, die bijv. voor draad van 0.7 mM. on
geveer 0.3 cM. breed en 0.5 cM. diep zijn. In elke groef worden
6
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5 lagen van elk vier draden naast elkaar gewikkeld, dus totaal
20 windingen. Een spoel van 20 cM. diameter met 16 groeven
wordt aldus met 320 windingen (120 meter draad) ongeveer ge
lijk aan spoel 8 van het staatje op bladz. 18. De totale lengte
van den cylinder wordt hier 22 cM.
Spoelen voor grootere golflengte kan men bij behoud der
zelfde afmetingen verkrijgen door de groeven dieper te maken
en meer lagen draad boven elkaar aan te brengen. Uit electrisch
oogpunt blijft de spoel daarbij even goede eigenschappen be
houden, maar de uitvoering wordt moeilijken
Telkens toch moet het bovenste draadeinde van een ring
op een ringspoel worden verbonden met het benedeneind van
den volgenden ring. Dat geeft eenige moeite bij de samenstelling,
want als men den draad eenvoudig naar beneden trok, zou deze
ruimte wegnemen en zouden al de windingen sterk tegen dien
toevoerdraad gedrukt worden, hetgeen kortsluiting van een
gedeelte zou kunnen doen ontstaan. Daarom is in den wand van
elke ringgroef een klein schuin groefje aan te brengen, waardoor
de toevoerdraad naar beneden kan worden gevoerd. Bij zeer diepe
groeven wordt dit heel lastig.
Daarom zal men ook hier toch voor zeer groote golflengten
de spoelen weer van dunner draad moeten vervaardigen.
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Fig. 63.

Voor een met ringspoelen uitgerust toestel kan men het
schema volgen van fig. 63. Spoelen I en II zijn daar groote,
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aftakbare ringspoelen. Voor de koppeling van antenne-kring
met secondairen kring en voor de terugkoppeling dienen de
koppelingsvariometers Vx en V2.
Een „variometer” bestaat uit twee in elkaar draaibare
spoelen, gemonteerd op volkomen gelijke wijze als aangeduid
in de vroegere figuren 57 en 58. Het is eigenlijk de bedoeling
van een variometer, dat de twee spoelen, parallel of in serie
verbonden, te zamen een fijn-veranderlijke zelfinductie zullen
vormen. Zulk gebruik van het apparaat zullen we later nog
leeren kennen. Hier worden de in elkaar draaibare spoelen alleen
als variabele koppelingen gebezigd.
Gewoonlijk maakt men variometers van twee even breede
kartonnen of ebonieten ringen, zoodanig in elkaar passend, dat
de eene nog juist binnen de andere kan ronddraaien. Hoe smaller
de ringen zijn, des te minder zullen ze in diameter behoeven te
verschillen en des te sterker kan de koppeling worden gemaakt;
maar dan kan er ook des te minder draad op gewonden worden.
Voor de koppeling tusschen antenne-kring en secondairen
kring behoeft de afstand tusschen de spoelen niet zoo heel nauw
te worden genomen en komt ook het juiste aantal windingen er
niet zoo op aan. Twee ringen van 12 en 10 cM. diameter en
van 6 cM. breedte draaien precies in elkaar. Rekent men, dat
in het midden bijna 1 cM. niet-omwonden moet blijven voor het
doorlaten van de as, dan houdt men op eiken ring 2 X 2.5 cM.
wikkel ruimte over, voldoende voor 2 X 40 windingen draad van
0.6 mM. op de buitenspoel en 2 X 45 windingen draad van
0.5 mM. op de binnenspoel.
Minder gemakkelijk is het vinden van bruikbare waarden
voor de aantallen windingen op de spoelen voor de terugkoppeling.
Voor zeer lange golven moet de terugkoppeling vrij sterk
worden. Nu is het gewenscht, de spoel in den secondairen
kring niet met al te dun draad te wikkelen (liefst hetzelfde
waarvan spoel II is gemaakt). Op de spoel in den plaatkring
evenwel doet dun draad weinig kwaad en het daarmee te
bereiken grooter aantal windingen kan noodzakelijk blijken.
Men heeft erop te rekenen, dat de juiste samenstelling der spoelen
van den terugkoppelvariometer door probeeren moet worden ge
vonden. De spoel in den plaatkring zal met ongeveer 2 X 125
windingen draad van 0.15 mM. voorzien kunnen zijn, liefst met
4 of 5 aftakkingen.
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Het voordeel van het schema van fig. 63 is, dat het er zich
heel goed toe leent om zoowel kleine als zeer groote golven te
ontvangen. Met behulp van doodeindcontacten of van verbindingen
met snoertjes kan men zorgen, dat spoelen I en II geheel afge
schakeld kunnen worden. Dan bestaat het toestel enkel uit de
twee variometers en ook de wikkelingen daarvan kunnen, even
als wij aangaven voor de plaatkring-spoel, nog met schakelaars
aftakbaar zijn; het geheel afschakelen der spoelen I en II is voor
kleine golven een groot voordeel.
Uit den aard der zaak kunnen Vx en V2 ook wel vervangen
worden door schuifspoelen, ofschoon de regeling daarmee minder
gemakkelijk hanteerbaar is dan met variometervormige spoelen.
Verder kunnen spoelen I en II in plaats van ringspoelen ook
spoelen zijn met bankwikkeling of gewone spoelen in één laag.
Krijgen zij echter grooten omvang, dan moet men ze ver van
elkaar plaatsen, anders bestaat er al regelrechte koppeling tusschen
die spoelen en geeft de regeling van
niet veel meer.

XIX.

Honingraatspoelen. — Vervaardiging daarvan. —
Monteering. — Gegevens omtrent een stel
van 16 normaalspoelen.
Een bijzonder type van spoel in meer lagen, die in kleine
ruimte een zeer groote zelfinductie vertegenwoordigt en toch ge
ringe eigen capaciteit bezit, is de honingraatspoel. Dit is
een Amerikaansche vinding. De naam is eraan gegeven wegens de
eigenaardige openingen tusschen de draadwindingen, die eenigszins te vergelijken zijn met de cel-openingen in een honingraat.
De windingen zijn n.1. zoodanig aangebracht, dat nergens twee
draden vlak naast elkaar komen te liggen: de luchtruimten
tusschen de draden maken de capaciteit klein.
Voor de vervaardiging van honingraatspoelen zijn machinetjes
samen te stellen, welker aanschaffing echter alleen de moeite
loont, wanneer men spoelen wil maken voor een aantal personen.
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Gelukkig kan men ze met eenig geduld ook met al zeer
primitieve hulpmiddelen uit de hand wikkelen.

Vervaardiging van honingraatspoelen uit de hand.

Daartoe maakt men een houten klos, zooals te zien is midden
in het bovenste gedeelte van de foto. De klos heeft in het midden
een diameter van 45 mM., en daar is de rug 24 mM. breed.
Aan beide zijden is de klos tot een kleineren diameter van 35 mM.
afgedraaid. De rug heeft dus aan beide zijden een opstaand randje
van 5 mM. Vlak langs dat opstaande randje, naast den rug,
worden aan beide zijden 27 gaatjes geboord, 1 cM. diep, de
gaatjes aan beide zijden recht tegenover elkaar. De gaatjes
worden geboord met een spiraalboor van 1 /2 mM., zoodat er
nagels in passen van deze dikte, die 60 mM. lang zijn en waar
van de koppen worden afgeknipt. Naar binnen toe vinden de in
de gaten geplaatste nagels dan steun tegen het opstaande randje
van den rug.
In de klos is een — in de foto links uitstekende — pen
bevestigd om het toestel in de hand te kunnen vasthouden.
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Van karton, ter dikte van 2 a 3 mM. maakt men verder een
ring, die 24 mM. breed is en precies over den rug van de klos
kan worden geschoven. Na het opschuiven van dien ring plaatst
men de nagels in de gaatjes. Men kan ze met een lichten hamerslag
in het hout vastslaan of ook er wat lijm aandoen opdat ze niet
weer uit de gaten vallen. Maar ze moeten later gemakkelijk
verwijderd kunnen worden en voor het winden van een volgende
spoel opnieuw gebruikt.
Het heeft voordeel, de gaten op de zijkanten der klos te
nummeren met inkt, aan beide zijden van 1—27,
Vóór het wikkelen begint men, met het einde van den draad
eenige malen om de als handvat dienende houten pen te slaan
en daarna om nagel 1 links. Vandaar gaat de draad naar 15
rechts en vervolgens naar 2 links. Daarmede is dan 1 winding
voltooid. Eigenlijk is het V27 van den omtrek méér dan 1 winding.
De tweede gaat van 2 links over 16 rechts naar 3 links, de
derde van 3 links over 17 rechts naar 4 links. De 27"t0 loopt
van 27 links over 14 rechts naar 1 links. Daarmede is de
l,t0 laag voltooid.
Reeds in de ééne laag van 27 windingen liggen de draden
in een netwerk van kruisingen over elkaar heen.
De eerste draad van de tweede laag nu, loopt weer precies
als de eerste winding van de eerste laag, maar zij komen niet
op elkaar, doch blijven, door het kruiselings over elkaar liggen
van de draden dier eerste laag, op één draaddikte van elkaar.
Men kan aldus voortgaan met winden tot een willekeurig
aantal windingen. Met zijde of katoen omsponnen draad is voor
deze spoelen betrouwbaarder dan emaildraad.
Is het gewenschte aantal windingen voltooid, dan wordt de
geheele spoel flink met schellakoplossing bestreken, vooral in het
midden, zoodat de schellak er door en door in trekt. Het drogen
duurt voor de grootste spoelen ongeveer een dag. Daarna kunnen
de nagels, waarop de spoel is gewikkeld, worden weggenomen
en kan de kartonnen ring, waarop de draad door de schellak vast
zit, van de houten klos worden geschoven. De kartonnen ring en
de draadwindingen vormen samen een stevig geheel.
Voor het afmonteeren moet met een band om de spoel een
steker daaraan vastgemaakt worden. Bij de origineele Honeycombcoils van de De Forest Cy zijn dit stekers met één pen en
één gat. Het mogen echter ook stekers met twee gewone
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en gelijke pennen zijn op normaalafstand (19 mM.). Een blokje
beuken- of esschenhout van 25—25—30 mM., waarvan één zijde
rond is uitgevijld, zoodat de spoel erin past, terwijl aan den anderen
kant de stekerpennen zijn ingeschroefd, voldoet zeer goed. De
einddraden kunnen door gaatjes in het blokje vlak bij de pennen
uitkomen en daaronder worden geschroefd. Een strookje presspaan of celluloid ter breede van 2.5 cM., wordt met drie houtschroefjes tegen een der zijden van het blokje bevestigd, om de
spoel heengeslagen en, stevig aangetrokken, ook tegen den anderen
zijkant van het blokje vastgeschroefd.
Het eenige bijzondere, waarop men bij de monteering heeft
te letten, is de verbinding van de draadeinden aan de stekerpooten. Wil men de spoelen in de later te behandelen schema’s
steeds goed kunnen gebruiken, dan moet men in de eerste plaats
al zijn spoelen in dezelfde richting wikkelen en verder de volgende
voorzorg nemen.
Men plaatst de afgewerkte
spoel vóór zich, mét den steker,
als afgebeeld in figuur 64, den
buitensten draad a, boven en
b1
naar links gericht en den steker
links van de spoel. In dezen stand
verbindt men draad a aan den
bovensten stekerpoot en b aan
den ondersten. Handelt men bij
de montage met alle spoelen eender, dan zullen zij een in alle
schema’s bij elkaar passend stel vormen. Het is dan ook on
verschillig, of men later de spoelen in de stekergaten op het
toestel omkeert. Handelt men bij de montage anders, zoodat bij
de eene a aan ax en bij de andere aan bx komt, dan krijgt
men groote moeilijkheden met terug
koppeling.
Het is het best, bij .de montage
draad b buiten langs de spoel te
buigen, zooals fig. 65 laat zien en
daarna een stukje isolatieband c om
draad en spoel heen te leggen, zoodat
later bij het hanteeren de draad niet
wordt beschadigd en niet verschuift.
Men kan ook draad a onder het bandje klemmen.
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Een volledig stel spoelen voor een toestel voor alle golflengten
van 200 tot 25.000 meter, bestaat uit de volgende 16 nummers,
waarbij het nummer tevens het aantal windingen aangeeft.
Aantal
windingen

Draad- Zelfinductie Uitw. Golflengte met Draadlengte
enkel kat. milli-Henry diam. cond. 0.001 ft F. in meters
i

25
35
50
75
100
150
200
250
300
400
500

0.56 mM.

0.052
0.088
0.106
0.293
0.543
1.140

5.5
5.6
5.7
5.9
6.2
6.6

180—
200—
250—
400—
500—
700—

430
560
615
1020
1390
2010

4
6
9
14
20
30

0.5 mM.

2.190
3.675
5.107
8.750
14.350

6.9
7.2
7.6
8.0
9.2

1000—
1300—
1600—
2000—
2500—

2790
3610
4260
5575
7150

42
50
63
84
115

7.8

0.36 mM.

19.660
31.700
59.260
97.150
145.000

8.2
9.3
10.3
11.5

3200— 8350
4000—10600
6000—14500
8000—18500
9000—22700

122
160
225
280
370

600

750
1000
1250
1500

i

De opgegeven zelfinductie-waarden zijn aan origineele
De Forestspoelen gemeten, die alle 5 cM. binnendiameter hebben
en 2.5 cM. breed zijn.
De grootste golflengte van de grootste spoel is met conden
sator van 0.001 m. F. niet ten volle 25.000 meter, maar door
bijschakeling van een kleinen vasten condensator bereikt men die
golflengte ruimschoots.

XX.
Toesteltypen met honingraatspoelen. — Het vinden der juiste
autenne-afstemming. — Terugkoppeling yoor zeer korte
golven. — Duolaterale spoelen. — Coronaspoelen.
Het zeer eenvoudige schema voor een ontvangtoestel met
honingraatspoelen, aangegeven in fig. 66, komt geheel overeen
met het schema van fig. 55, ook in de werking, Elk bepaald
Stel (Spoelen geeft maar een beperkt golflengte-bereik, dat voor de
secondaire spoel uit ons staatje * kan worden afgelezen. Het
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verschil met fig. 55 is, dat men door de secondaire spoel in het
midden te plaatsen en de primaire en tertiaire scharnierend
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Fig. 66.
draaibaar er naast, bij honingraatspoelen geen antennevoorschakelspoel behoeft, aangezien men steeds de eene primaire spoel zoo
groot kan kiezen, dat die alleen voldoende is.
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Toestel met honingraatspoelen. Links: hoogfrequentversterker
met weerstandkoppeling; de kleinste, die bestaat.
De afmonteering van het geheel wordt getoond door onze
foto. Op het afgebeelde toestel zijn de drie spoelen in naast
elkaar op een frontplaatje bevestigde steekdoozen aangebracht.
De middelste staat vast; de beide uiterste zijn draaibaar om aldus
de koppelingen te kunnen regelen.
Gewoonlijk zal men bij een bepaalde secondaire spoel een
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één nummer kleinere primaire noodig hebben en twee of drie
nummers kleinere terugkoppelspoel. Voor de langste golven is
spoel 500 als terugkoppeling zeker voldoende.
Is men secondair op een station afgestemd, dan wordt de
primaire afstemming gevonden door bij een terugkoppeling, die
de lamp nog juist doet genereeren en bij een losse primaire
koppeling (spoel onder 45° bijv.), aan den primairen condensator
te draaien. Bij nauwkeurige antenne-afstemming slaat de lamp
af. (Zoo noodig gaat zij dan door sterkere terugkoppeling wel
weer genereeren). Bij ontvangst van lange golven openbaart de
juiste antenne-afstemming zich ook wel zonder afslaan van de
lamp door een klokkend geluid in de telefoon, als men door de
afstemming heen draait.
Door het beschikbaar zijn van een groot aantal verschillende
spoelen zal bij een honingraatspoeltoestel van moeilijkheid om
de lamp te doen genereeren, nooit sprake behoeven te zijn,
althans voor de lange golven.
R
Wel komt het een enkele maal
voor, dat een ietwat minder goede
lamp moeilijk of niet genereert op
Pi
de kleine golflengten. Dat komt
V,VT
'[
omdat speciaal voor de kleinste
h
vr
spoelen de koppelingen, waarbij de
spoelen hoogstens vlak naast elkaar
gebracht kunnen worden, altijd
Cp
tamelijk los blijven. Het redmiddel
%
is dan, dat men als terugkoppelspoel
voor de kleinste golven één apart
L
op een steker gemonteerd spoeltje
er bij maakt van anderen vorm,
zoodat het binnen in de secondaire
Fig. 67.
kan draaien. Zulk een spoeltje ziet
men op de foto naast het toestel liggen. Men vindt het uitvoeriger
beschreven en meer in bijzonderheden afgebeeld in hoofdstuk
XXXVIII.
Een volledig plan van de verbindingen van het afgebeelde
toestel geeft fig. 67. Bij het gewone gebruik wordt stopcontact
R kortgesloten, terwijl de stopcontacten Vt en Vs ongebruikt
en open blijven. Waarvoor ze dienen, zullen wij eerst later zien.
Aan den primairen draaicondensator Cp kunnen met behulp

r, d3, r.
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van een schakelaar twee vaste condensatortjes parallel geschakeld
worden. Het eerste is bijna zoo groot als het maximum van den
draaicondensator, het tweede is bijna twee maal zoo groot.
Bij eenigszins groote antenne kan het nut hebben, dencondensator, als hij in serie staat, aldus te vergrooten.
Men moet bedenken, dat bij gebruik eener onveranderlijke
primaire spoel de serie-stand van den condensator nooit aansluit
bij den parallelstand, want de serie-condensator doet de golf, waar
op is afgestemd, altijd korter blijven dan die waarop men zonder
condensator zou zijn afgestemd, terwijl de parallel-condensator,
ook al staat die op nul, altijd al eenige waarde heeft, die de
golf verlengt. Er blijft dus een gaping, die alleen overbrugd kan
worden door een andere spoel in te zetten. Maar de gaping
wordt kleiner, naarmate men den serie-condensator grooter kan
maken.
Om met een toestel met honingraatspoelen goed resultaat te
krijgen, zal men de primaire spoel nooit vlak tegen de secondaire
moeten plaatsen. Een koppeling onder een hoek van 45° is voor
lange golven vast genoeg.
Er is geen enkel bezwaar om ook een kristalontvanger met
honingraatspoelen uit te rusten, dus volgens schema van fig. 53
bijv., maar met weglating van glijcontact en aftakkingen. Daar
voor komt de verwisselbaarheid der spoelen in de plaats.
Een enkel woord moeten we nog wijden aan een soort van
spoelen, die veel op honingraatspoelen gelijken, maar daarvan
ietwat afwijken in samenstelling en die in den handel zijn onder
den naam van duolaterale spoelen.
Het verschil is, dat terwijl bij de honingraat-wikkeling de
28"te winding (eerste van de tweede laag) precies boven de
eerste komt te liggen, bij duolaterale spoelen de windingen der
tweede laag iets zijn verschoven ten opzichte van de windingen
der eerste laag. De afstanden tusschen de draden in de spoel
zijn daardoor iets grooter en de eigen capaciteit van deze spoelen
is nog iets geringer. Men herkent de wikkeling hieraan, dat
geen doorloopende openingen tusschen de draden voorkomen.
Ook deze wikkeling is uit de hand uit te voeren, als men de
gaten in de klos van pag. 85 en dus ook de pennen niet ter weers
zijden tegenover elkaar plaatst, maar ze rechts een halve plaats laat
opschuiven. Nummert men dan links de pennen 1—27 en rechts
\/2—271/2, dan kan men wikkelen: 1 — 15i/2 — 3 — 17i/2 — 5

r
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enz. tot 13 — 27J/2 — 15 — 2/2 en later 27 — 14J/2 — 2 — 16i/2,
waar men, nadat bij 27 de 13d0 winding is voltooid, niet met de
14d0 weer op 1 uitkomt, maar op 2, zoodat men in de 2dc laag één
winding verspringt. Men zal inzien, dat men hier voor gelijk aantal
windingen in één laag ongeveer het dubbel aantal pennen moet
nemen (steeds aan beide zijden oneven aantal).
In de practijk van het gewone ontvangtoestel bemerkt men
van voordeelen van duolateraalspoelen zeer weinig.
Tegenwoordig vervaardigt de Ned. Radio-Industrie ook op
stekers gemonteerde kleine ringspoeltjes (Corona-spoelen), die
men geheel op de manier der honingraatspoelen kan gebruiken.
Ze hebben geringere eigencapaciteit en geven daardoor een iets
grooter meetbereik in golflengte. Over spinnewebspoelen, speciaal
voor de kort golven, zie men hoofdstuk ‘XXXVIII.

XXI.
De werking van den detector. — Gelijkrichting. —
Integreering. — Lange golitreinen.
De stroomen in een ontvangantenne zijn uiterst zwak. Sig
nalen, die .Vioo ooo*t0 van een ampère opleveren, behooren al tot
de krachtige. Het gevoeligste instrument voor het waarnemen van
zoo zwakke stroomen, is de telefoon. Maar de ontvangen
stroomen zijn hoogfrequente wisselstroomen, waarvan de wisse
lingen te snel na elkaar komen, dan dat de magneet-kernen van
een telefoon die kunnen volgen. De invloed der positieve helft
eener periode heeft zich nog niet kunnen doen gevoelen, of hij
wordt alweer vernietigd door den invloed der negatieve helft.
Om nu toch iets waarneembaars in de telefoon te krijgen,
maken we gebruik van één of anderen detector. De werking van
alle moderne detectoren berust hierop, dat zij wel stroom door
laten in de eene richting, maar niet in de andere. Van een
wisselstroom worden bijv. alleen de positieve helften doorgelaten,
maar niet de negatieve en de inschakeling van een detector ver
andert dus den wisselstroom in een aantal stroomstooten alle in
één richting. M. a. w. de werking van den detector berust op
g e 1 ij k r i c h t i n g.
In fig. 68 is aangegeven, wat er in een ontvangtoestel terecht
komt van de golftrein-trillingen van een gedempten zender; a is
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het stroomverschijnsel in de antenne; b zijn de gelijkgerichte
stroomstooten in één richting, die de detector hiervan doorlaat.
Zulk een serie stootjes
in één richting, gevoerd
ÓL
door een telefoon, zal deze
doen werken, omdat het
geringe effect van elk voor
afgaand stootje wordt ver
sterkt door het volgende
C
1
a en de tegenwerkende in
z
Fig. 68.
vloed der negatieve stootjes
er thans tusschen uit valt.
De samenwerking van al die stootjes van één golftrein in
de telefoon wordt verbeterd door den telefoon-condensator. Deze
neemt vanelk stootje engedeelte op en de lading van den
condensator,daardoor
verkregen, wordt in den tusschentijd
tusschen elke twee stootjes aan de telefoon afgegeven. Hierdoor
krijgt de stroom, die werkelijk door de telefoon gaat, een meer
gelijkmatig, afgevlakt karakter, weergegeven in de figuur door c.
De grootte van den telefoon-condensator is niet heel scherp aan
een bepaalde waarde gebonden. Maakt men hem echter over
dreven groot, dan worden de geluiden dof.
Het geluid in de telefoon ontstaat door de achtereenvolging
der onderbroken stroomdoorgangen 1, 2, 3 enz. Elk dezer
stroomdoorgangen is het gevolg van een geheelen golftrein. Het
effect van de verscheidene in één golftrein voorkomende trillingen
wordt door de werking van detector en telefooncondensator telkens
tot één geheel samengevoegd. Vandaar dat men op deze wijze
werkende detectoren ook wel integreerende detectoren
noemt (integreeren beteekent n.1. optellen of samenvoegen). In
tegenstelling daarmee was de ouderwetsche coherer (buisje met
metaalvijlsel) een niet-integreerende detector. Daar berustte de
werking hierop, dat als de spanningen, door een golftrein opge
wekt, een bepaalde waarde overschreden, de coherer geleidend
werd voor den stroom eener hulpbatterij. De lengte van den golf
trein deed er daarbij niet toe; van belang was alleen de hoogste
spanning, die in den golftrein werd bereikt. Maar bij de modernere
detectoren, te beginnen met de kristaldetectoren, werken ook de
zwakkere natrillingen in den golftrein mede tot het effect. Dat
is het, wat men aanduidt als de „integreerende” werking. Daarom
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heeft nauwkeurige afstemming en gebruik van kringen met zoo
gering mogelijke demping, en ook het uitzenden van lange, weinig
gedempte golftreinen, bij de modernere detectoren veel meer
effect dan bijv. eertijds bij den coherer.
De toon, die bij ontvangst van gedempte seinen in de telefoon
wordt gehoord, ontstaat doordat de stroom-doorgangen 1, 2, 3 enz.
door de telefoon elk één uit- of inbuiging van de trilplaat geven
en tezamen een trilling van de trilplaat veroorzaken in de
frequentie dier stroomdoorgangen, die dezelfde is als de frequentie
der golftreinen, dat is de vonkfrequentie van den zender. De
ontvanger hoort dus geluid in denzelfden toon, als op het zend
station door de vonken wordt voortgebracht.
Dit moet natuurlijk een hoorbare frequentie zijn en
aangezien ons oor het gevoeligst is voor trillingen van geluidsfrequenties 400—1200 (dus 400—1200 trillingen per seconde)
kiest men voor de vonkzenders gewoonlijk de vonkfrequentie bin
nen die grenzen (fluitvonkzenders) al werken er ook nog steeds
met minder vonken per seconde (knal-, kraak- en bromvonkzenders
met frequenties 12—100).
In tegenstelling met de zeer hooge frequentie der
electrische trillingen in den golftrein, waarvan de golflengte afhan
kelijk is, noemt men de golftrein-frequentie (het aantal stroomstooten per seconde, dat in de telefoon wordt verkregen en geluid
geeft) een laagfrequent verschijnsel. Men spreekt ook wel
van radio-frequentie (van de hoog-frequente trillingen) en audiofrequentie (hoorbare toonfrequentie).
Men kan dus zeggen, dat aan den detector hoogfrequente
electrische trillingen worden toegevoerd, die bij gedempte golven
reeds in laagfrequente groepen (golftreinen) zijn verdeeld. De
groepsfrequentie bepaalt den toon in de telefoon.
Hierbij is te bedenken, dat zelfs op den korten duur van een
enkele punt altijd reeds eenige golftreinen komen. Een streep
bestaat uit een grooter aantal golftreinen.
Op de toonfrequentie hebben de gelijkrichting en integreerende werking van den detector geen invloed.
Daardoor dan ook, dat men bij de ontvangst van o n ge
dempte golven, die wij nu gaan beschouwen, er met de detectorwerking alléén niet kan komen en een gewone kristaldetector
ongedempte signalen niet hoorbaar maakt.
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Fig. 69 toont in a een aankomende ongedempte trilling, in
b de gelijkrichting en in c het stroomeffect, dat mede door dewerking van den condensator
door de telefoon gaat. Daar
uit blijkt, dat als men enkel
a
gelijkrichting toepast, de tele
foon, zoolang de aankomende
trilling aanhoudt, een constanten
b
stroom toegevoerd krijgt, die
de trilplaat dus meer of minder
spant, maar de plaat niet in
c
Fig. 69.
trilling brengt en geen geluid
doet geven.
Om geluid in de telefoon te krijgen, moeten in het verschijnselkunstmatig onderbrekingen worden aangebracht.
Dit kan men mechanisch bewerkstelligen door een zg. tikker
in de antenne te plaatsen, een soort van elcctrisch belwerk, zelf
volkomen vonkloos en dat een afzonderlijk contact in de antenne
aanhoudend sluit en verbreekt. Die altijd wat onregelmatige ver
brekingen veroorzaken bij ontvangst van ongedempte golven een
sissend geruisch.
Een bijzondere vorm van tikker isdesleepraddetector,.
in hoofdzaak bestaande uit een snel draaiend, gepolijst nikkelen
schijfje, waarop met zachten druk een dun draadje van zilver of
platina sleept. Het sleeprad geeft geen volkomen verbrekingen,
maar het contact tusschen schijfje en draad is veranderlijk en geeft
een veranderlijken weerstand, die ook al voldoende is om de sterkte
der trillingen zoodanig te doen varieeren, dat ook dit instrument
ongedempte golven hoorbaar maakt als een geruisch. Men noemt
het sleepraddetector, omdat het ook tegelijk den detector
kan vervangen. Bij goede instelling werkt het contact n.1. tevens,
gel ij krich tend. Het instrument wordt dan op de plaats van den.
gewonen detector op een ontvangtoestel ingeschakeld.
Maar dit zijn verouderde hulpmiddelen, die we alleen ver
melden ter verduidelijking van hetgeen noodig is bij ontvangst
van ongedempte signalen. De lampdetector heeft een veel mooier
middel aan de hand gedaan om ongedempte golven in één of
andere toonfrequentie hoorbaar te maken. Hoe die daarbij werkt,,
zullen we ook spoedig verklaren.

z:
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XXII.
Nadere beschouwing van de gelijkrichting door kristaldetectoren. — De detector-karakteristiek. — Hulpspanning. — Carborundum. — De spanningsregelaar
op het ontvangtoestel.
Wanneer men de gelijkrichtende werking van detectorcontacten nader onderzoekt, dan blijkt die werking niet te berusten
op algeheele onderdrukking van één stroomrichting, maar op
betere geleiding in de eene richting dan in de andere.
Dit onderzoek kan geschieden met gelijkstroom, maar men
moet een hulpmiddel hebben om zeer fijn regelbaar geringe
spanningen aan den detector te kunnen aanleggen van dergelijke
waarden als in een ontvangtoestel werkelijk optreden. Eén accucel
levert al dadelijk 2 volt en om nu ook over kleinere spanningen
te kunnen beschikken, moet men een spanningsregelaar
toepassen, dat is een spoeltje van weerstanddraad met een glijcontact.
In fig. 70 stelt Sp
den spanningsregelaar
voor, waarop de bat
Sp
terij B is aangesloten.
Uil
Men kan voor het
spoeltje nickelinedraad
gebruiken, liefst ge
Fig. 70.
ëmailleerd. Zulk draad
heeft bij een dikte van
0.1 mM. ongeveer een weerstand van 60 Ohm per meter. Men
wikkelt het in één laag op een staafje van 0.5 cM. diameter (op
een potlood of op een stuk van een penhouder). De totale
weerstand kan 200 a 900 Ohm bedragen. Met 10 M. nickeline
draad van 0.1 mM. kan men dus volstaan, maar het spoeltje moet
in elk geval niet te dik wezen, daar het liefst een centimeter of
tien lang moet worden om een voldoend fijne regelbaarheid te
verkrijgen.
Schakelt men tusschen één einde van het spoeltje en het
glijcontact een voltmeter V met hoogen weerstand, dan zal men
op den voltmeter kunnen zien, dat aan diens klemmen de
spanning verandert naarmate men het glijcontact verschuift. De
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spanning aan de voltmeter-klemmen iaat zich regelmatig oploopend (continu) van 0—2 volt varieeren als B 2 volt geeft.

ï-'-rMT ‘->sL "
F1

H

m

.f

|g§P »»$

m

fcv.j

W:;V mm*
ivS

'T.sZÈg

M-J
M

X;:*

lilifewili
■>-V

uil

Inrichting voor de beproeving der gelijkrichting door kristallen.

Voor ons doel schakelen we nu verder volgens het schema
der figuur een zeer gevoeligen milli-ampèremeter m A in en een
dubbelschakelaar S als poohvisselaar, waaraan ten slotte de detec
tor D wordt verbonden.
Teekent men voor een aantal verschillende spanningen den
stroom aan, dien de detector in de verschillende richtingen door
laat, dan vindt men
waarden, die men kan
-rn.^
+
weergeven
in
een
7
grafische voor
6
st e 11 i n g als die van
5
fig. 71, die de zg. ge
H
lijkstroom - karakteris
i
tiek van een zinkietX
koperpyriet - detector
1
weergeeft.
o.y
o
v4
De
spanningen
as
os
aangelegd met plus1
pool aan het koperFig. 71.
pyriet, zijn aangeteekend op de horizontale
lijn naar rechts en de bijbehoorende stroomsterkten op de ver7
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ticale lijn naar boven; de spanningen met pluspool aan het zinkiet
zijn aangeteekend naar links en de bijbehoorende stroomsterkten
naar beneden. Zoo zijn de verschillende punten gevonden van
de karakteristieke kromme lijn.
Men ziet, dat de detector bij 0.5 volt wisselspanning onge
veer % mA doorlaat in de eene en bijna niets in de andere
richting; het gelijkrichteffect is dan ook bijna 0.75 mA.
Bij het aanleggen van wisselstroom, die 1 volt spanning aan
den detector geeft, wordt van de eene helft 3 mA en van de
andere 0.5 mA doorgelaten. Het gelijkrichteffect zou bij die
spanning 3—0.5 = 2.5 mA bedragen.
Nu bestaan andere kristal-detectoren, zooals bijv. carborundum met stalen punt, die een anders verloopende karakteristiek
geven, aangeduid in fig. 72.
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Fig. 72.

Hier levert een spanning van 1 volt slechts 0.75 mA in de
eene en 0.5 in de andere richting; gelijkrichteffect is dus slechts
0.25 mA. En een spanning van 0.5 volt levert hier vrijwel ge
heel geen effect. Dit is dus een ongevoelige detector, en wel
buitengewoon ongevoelig juist voor zwakke signalen.
De oorzaak dier ongevoeligheid is uit de karakteristiek
dadelijk te zien. Zij ligt daaraan, dat de karakteristieke lijn eerst
bij + 0.5 volt merkbaar naar boven buigt.
Maar deze opmerking voert ons ook tevens tot een methode
om de gevoeligheid van carborundum te verbeteren.
Als wij n.I. op het ontvangtoestel ook eens een spannings-
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regelaar aanbrengen en aan het carborundum 0.5 volt positieve
hulpspanning geven (pluspool aan het carborundum) dan
verplaatsen we als het ware het nulpunt van de karakteristiek, zóó
dat we nu voor aankomende spanningen het punt, waar 0.5 staat,
als nul moeten beschouwen. We krijgen dan den toestand aan
gegeven door de in fig. 72 tusschen haakjes geplaatste cijfers.
Bij een wisselspanning van 0.5 volt komt nu in de positieve
richting aan het kristal te liggen 0.5 + 0.5 hulpsp. = 1 volt, stroomdoorgang 0.75 mA en in de negatieve richting: 0.5 volt hulpsp. —
0.5 = 0, stroomdoorgang nul. Gelijkrichteffect 0.75 — 0 =
0.75 mA.
En bij een wisselspanning van 1 volt: in de positieve richting
0.5 + 1 =1.5 volt, stroomdoorgang 2.5 mA, negatieve richting
0.5 — 1 = — 0.5 volt, stroomdoorgang bijna nul„ gelijkricht
effect 2.5 mA.
Met hulpspanning wordt carborundum dus voor deze
spanningen even gevoelig als zinkiet-koperpyriet. Voor zeer groote
signaal-sterkten kan het effect zelfs belangrijk sterker worden
dan voor zinkiet-koperpyriet.
De verbetering van het nuttig effect als gelijkrichter door het
aanleggen van hulpspanning wordt verkregen, doordat wij als het
ware met de hulpspanning het nulpunt verlegden naar het in de
fig. bij 0.5 volt gelegen punt, dat is het punt van scherpste
buiging in de karakteristieke lijn. Dat is het beste gelijkrichtpunt van de karakteristiek.
Ofschoon zinkiet-koper
pyriet, silicon-staal, loodglans-potlood en zulke com
binaties een hulpspanning
niet bepaald noodig hebben,
omdat daar het scherp
ste buigpunt in de karak
teristiek bijna samenvalt
met het nulpunt, kan men
ook deze detectoren met
zeer zwakke hulpspanning
nog wel eens iets ver
beteren. De schakeling van
een
ontvangtoestel met
verschillende,
met
een
Fig. 73.
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. Jbare detectoren en spanningsregelaar, is in
gewone ontvangstdoeleinden kan men
schakelaar, verwi
fig. 73 aangegeve .
spanning een 4-volts zakbatterij bezigen.

:.nom 0,0 UJ „

*

kunnen uitschakelen, als men niet werkt of een detector gebruikt,
die geen hulpspanning
noodig heeft.
S-? Een afbeelding van
carborundum-deteceen
tor geeft fig. 74. Een stijf
veerend plaatje van staal
of koper drukt stevig
•X.tegen een punt van het
Fig. 74.
kristal Het voordeel
boven alle andere kristaldetectoren is, dat hij nagenoeg nooit ontregeld raakt door
schokken of stooten.

XXIII.
De lampdetector met twee electroden. — Electronen als
stroomdragers door het luchtledig. — Volmaakte gelijkrichting. — Toch verbetering der detectorwerking
door hulpspanning.
Voor het verkrijgen van inzicht in de werking van Iampdetectoren levert het voorafgegane over de werking van kristaldetectoren een noodzakelijken grondslag.
Aanvankelijk zijn, als detector, lampen gebruikt met enkel
gloeidraad en plaat (twee-electrodenlampen), zooals die nu in
grooteren vorm wel in gelijkrichters voor acculaden voorkomen.
Hoe het mogelijk is, dat een lamp stroom doorlaat tusschen
gloeidraad en plaat, laat zich het best voorstellen aan de hand
der electronen-theorie. Volgens deze bestaan de kleinste
deeltjes der gewone stof (atomen) zelf uit nog weer kleinere
electrische deeltjes, n.1. een zeker aantal negatieve electronen,
in wentelende beweging rondom een positieve kern in het atoom.
Dat sommige stoffen geleiders zijn voor electriciteit en andere niet,
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komt doordat in de atomen van enkele stoffen sommige der
electronen losser met het atoom zijn verbonden dan bij andere
stoffen. Een stof, waarvan de atomen los verbonden electronen
bevatten, is geschikt om electriciteit te geleiden. Dit geschiedt
doordat bij het aanleggen eener batterijspanning aan den geleider
uit de eerste laag van atomen electronen worden uitgeslingerd,
die in een volgende laag van atomen terecht komen, daar het
evenwicht verstoren en oorzaak worden, dat ook daar electronen
worden uitgeslingerd enz. De losse electronen van de atomen
van een geleider worden aldus de dragers van hetgeen wij den
electrischen stroom noemen.
In het luchtledige glazen hulsel eener gloeilamp zijn echter
geen electronen aanwezig. Het luchtledig is in gewone om-'
standigheden als een volkomen isolatie te beschouwen.
Maar als men den gloeidraad in een lamp (steeds een draad
van geleidende stof) verhit, dan zullen de electronen in den draad
door de warmte in extra heftige beweging geraken, zóó heftig,
dat een zeker aantal electronen geheel uit den draad de ruimte
in worden geslingerd. Die in de lampruimte uitgestooten negatieve
electronen vormen daar een negatieve r u i m t e-1 a d i n g. De elec
tronen die de ruimte-Iading vormen, stooten de verder nog uit den
gloeidraad geslingerde electronen af (ze zijn alle negatief en gelijke
ladingen stooten elkaar af). Zoodra dus de ruimtelading zekere
waarde heeft bereikt, treedt een evenwichtstoestand in, waarbij
alle verder nog uit den draad tredende electronen weer daarheen
worden teruggeworpen.
Is intusschen in de lamp ook nog
een plaatelectrode aangebracht, dan zal
deze, wanneer zij positief geladen wordt
gehouden, electronen aantrekken, en dan
H
zal een voortdurende electronenstroom
door de lamp gaan (fig. 75). De naar de
plaat getrokken negatieve electronen neutraliseeren daar een deel der positieve
lading, maar de batterij vuft die positieve
Fig. 75.
lading weer aan. De milli-ampèremeter
mA in de batterijleiding zal dus een
naar de plaat gerichten positieven stroom aanwijzen.
Er kan ook altijd slechts stroom gaan in die eene richting,
omdat de electronen uitsluitend aan den gloeidraad kunnen uit<■
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treden. De lamp is dus een volmaakte gelijkrichter,
die niet slechts den stroom in de eene richting beter geleidt
dan in de andere, maar in één richting geheel niet.
Toch is die „volmaakte gelijkrichting” voor het gebruik als
detector niet altijd beter dan die van een kristal.
Wanneer men voor verschillende
plaatspanningen de plaatstroomen
noteert, kan men de waarden samen
stellen tot de voorstelling van fig. 76.
Volgens die karakteristiek geeft de
desbetreffende lamp pas bij aanleggen
van 2,5 Volt wisselstroom een gelijkgerichten stroom van 2.5 milli-Ampère.
Legt men echter een hulp1 15 Z
spanning aan van + 1.5 Volt, dan
Fig. 76.
werkt de lamp in het punt A.
Volmaakt is de gelijkrichting nu niet
meer, want bij 1 volt wisselspanning bijv. geeft nu de positieve
phase e£n stroomvermeerdering van 0.2 tot 2.5 mA = 2.3 mA en
de negatieve phase een stroomvermindering van 0.2 mA tot 0.1 mA
= 0.1 mA, zoodat het gelijkricht-effect 2.2 mA wordt voor 1 Volt
wisselspanning.
Wij leggen er nadruk op, dat ondanks de principieel vol
maakte gelijkrichting van zulk een lamp, toch door het aanleggen
der hulpspanning de negatieve phase van den wisselstroom weer
zekere uitwerking verkrijgt, dus de volmaaktheid der gelijkrichting
verdwijnt. Maar het gelijkricht-effect in ons voorbeeld is voor
1 volt wisselspanning = 2.2 mA, terwijl het zonder hulpspanning
voor 1 volt maar 0.15 mA zou zijn geweest. Het effect is door
de hulpspanning dus toch veel beter geworden. Dat komt door
dat het steilere gedeelte der karakteristiek beter wordt benut.
Voor spanningen, die een in verband met de karakteristiek
der lamp aanzienlijke waarde bereiken, geldt die verbetering van
effect door een hulpspanning niet. De karakteristiek toch buigt
bij B om. Voor hoogere spanningen dan 3 volt treedt in het
voorbeeld onzer figuur geen vermeerderde stroomsterkte meer op.
(In werkelijkheid was dit in de Fleminglampen bij ongeveer 20
Volt het geval). Dat komt, omdat bij deze plaatspanning alle
door den gloeidraad uitgestooten electronen reeds door de plaat
worden aangetrokken. Nog meer kan- de gloeidraad ‘ er niet geven,
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tenzij men den draad veel te heet maakt. Daardoor is de maximale
stroom, die door een lamp kan gaan, steeds beperkt. Men spreekt
hier van verzadigings-stroomsterkte.
Men kan ook niet een voor detector bruikbare lamp, die
hoogstens een paar mA doorlaat, als gelijkrichter voor acculaden
gebruiken. Gelijkrichterlampen daarvoor zijn speciale lampen met
zwaarderen gloeidraad. En dan bezigt men wisselspanningen
van zoodanige grootte, dat een hulpspanning geen verbetering zou
kunnen geven. Als gelijkrichter voor acculaden kan een lamp
dus ook in werking als „volmaakte” gelijkrichter functioneeren.
Maar bij detectorlampen zal het gelijkrichteffect voor de aller
kleinste wisselspanningen aanzienlijk verbeteren door een hulp
spanning.
Een twee-electrodenlamp als detectorlamp komt evenwel
bijna niet meer voor. Wij bespraken die alleen om eenige
theoretische punten duidelijk te maken, die verder ook bij de
drie-electrodenlamp een rol spelen.

XXIV.
Drie-electrodenlampen. — Karakteristieken. — Spanningsversterking. — Gelijkrichting in den plaatkring. —
De roostercondensator geeft gelijkrichting in den
roosterkring. — Roosterlekweerstand.
Ook bij de drie-electrodenlampen zijn allerlei belangrijke
gegevens omtrent de werkingsvoorwaarden af te leiden uit de
karakteristieken.
Ofschoon nu die karakteristieken gelijkenis vertoonen met
die van kristallen of tweeelectrodenlampen, zijn zij
toch inderdaad iets geheel
anders. Ook de werking
der drie-electrodenlamp is
een gansch andere.
Een meetinrichting voor
het opnemen der karakte
ristieke lijnen van zulk een
lamp geeft figuur 77. De plaatspanning, welke men hier altijd
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aanlegt, wordt gemeten met den voltmeter Vx en deze spanning
is regelbaar door inschakeling van meer of minder batterijtjes,
desnoods met telkens 4 Volt tegelijk. De plaatstroom wordt ge
meten met een gevoeligen milli-Ampère-meter mA. Een spanningsregelaar met poohvisselaar is aangebracht om verschillende
roosterspanningen te kunnen aanleggen, afleesbaar op den volt
meter V2. Een micro-Ampère-meterA dient voor het meten van
den roosterstroom.
Men is gewoon, in de eerste plaats de plaat stroomsterkten
op te nemen, die bij de normale, gedurende de meting gelijkblij
vende plaatspanning optreden, wanneer de rooster spanningen
worden veranderd en krijgt dan waarden, die zich laten voorstellen
door een kromme lijn als lijn I in fig. 78.
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Fig. 78.

De werking van het tusschen plaat en gloeidraad geplaatste
rooster is toch de volgende: Is het rooster negatief geladen, dan
zal het de uit den gloeidraad tredende electronen, die naar de
positieve plaat getrokken worden, terugstooten, zoodat een kleiner
aantal electronen de plaat bereikt. De plaatstroom neemt af. Is
het rooster positief, dan gaat het zelf electronen aantrekken; ze
krijgen grootere snelheid en de electronen die niet op het rooster
terechtkomen, vliegen er met grootere vaart doorheen naar de
plaat, zoodat de plaatstroom toeneemt.
Men kan ook zeggen, dat de roosterspanning een regulatie vormt
van den i n w endigen weerstand der lamp tusschen plaat en
gloeidraad. Als een lamp bij 30 volt pjaatspanning en roosterspanning
nul, 0.75 mA. plaatstroom neemt, is de inwendige weerstand in den
plaatkring:
.

.

:
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30

Rp

0.75 X

= 40,000 Ohm.

Is bij + 1 volt roosterspanning de plaatstroom 1.5 mA. geworden,
dan is bij deze roosterspanning:
30

Rp=

X ÏOOO

= .20,000 Ohm.

Wordt het rooster ten slotte zeer sterk positief gemaakt, dan
vangt het zelf zoo veel electronen weg, dat de plaatstroom na
het bereiken van een zeker maximum weer afneemt. Men ziet
dit in de figuur aan lijn I boven rechts. Dit verschijnsel valt echter
buiten het gebied van practische werking der lamp.
Men lette er op, dat het „verzadigingspun t”, aldus
gevonden bij een drie-electrodenlamp, niet dezelfde beteekenis
heeft als bij de twee-electrodenlamp. Nemen we een nieuwe
karakteristiek op met 4 Volt hoogere plaatspanning (lijn II fig. 78)
dan vinden we de verzadiging bij grootere stroomsterkte. De
absolute verzadiging ligt bij plaatspanningen ver boven de practisch toegepaste.
Een vergelijking tusschen I en II voert ons ook tot het begrip
van hetgeen verstaan wordt onder de „spanningsversterk i n g” eener lamp.
Is lijn II het resultaat eener meting met 4 Volt hoogere plaat
spanning dan lijn I, dan ziet men, dat bij roosterspanning nul door
die plaatspanning-verhooging de plaatstroomsterkte van 0.75 mA.
is gestegen tot 1 mA., een stroomvermeerdering dus van 0.25 mA.
Uit lijn I blijkt echter, dat een roosterspanningverandering
van nul tot -f- 1 Volt, een plaatstroomverandering geeft van 0.75
tot 1.5 mA., een vermeerdering dus van 0.75 mA.
Derhalve geeft hier 1 Volt verandering in roosterspanning
3 maal sterker effect dan 4 Volt verandering in plaatspanning,
zoodat de roosterspanningverandering 12 maal meer uitwerking
heeft dan een gelijke plaatspanningverandering.
In dat geval zegt men, dat de lamp een 12-voudige spanningversterking levert.
Die versterkerwerking van de lamp blijft niet gelijk, wanneer
men aan het rooster der lamp een constante hulpspanning aanlegt.
Bij iets te hooge negatieve hulpspanning komt men, zooals uit
de figuur blijkt, in een minder steil gedeelte der karakteristiek,
waar de versterking veel geringer is.
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Voor de practische werking moeten we nu overigens nog
iets anders in het oog vatten dan de plaatstroomkarakteristiek
alleen.
Het is duidelijk, dat het rooster, zoolang het negatief is en
slechts electronen afstoot, geen stroom voert, maar dat bij positieve
roosterspanning, als het rooster electronen gaat aantrekken, stroom
optreedt in den roosterkring.
In fig. 79 is nu be
halve de plaatstroom
karakteristiek (dezelfde
als lijn I in fig. 78) ook
de roosterstroomkarakteristiek aangeduid. De
roosterstroomen zijn veel
geringer dan de plaatstroomen en de schaal is
i
1
2. +
daarom gesteld in microFig. 79.
Ampères (fiA).
Is aan het rooster geen hulpspanning aangelegd, dan werkt
de lamp in het punt A van de plaatkarakteristiek (het punt voor
nul roosterspanning). Wordt nu aan het rooster een wisselspanning
aangelegd van /2 Volt, dan ziet men uit de figuur, dat de positieve
phase een vermeerdering van plaatstroom zal geven, ongeveer
g e 1 ij k aan de stroomvermindering, welke door de negatieve
phase wordt bewerkt. Dat komt doordat het geheel e verschijnsel
zich afspeelt in het steile, rechte deel der plaatkarak
teristiek. Spanningswisselingen aan het rooster zullen dus
aanleiding geven tot versterkte stroomwisselingen in den plaatkring, maar in dit geval niet tot gelijkrichting.
Toch zullen de wisselspanningen van een radio-signaal ook
in dit geval wèl nog e enigermate gelijk gericht worden. Dat
komt, omdat de wisselenergie, door zulk een signaal toegevoerd,
heel klein is, zöö klein, dat, waar de positieve phase een kleinen
roosterstroom doet ontstaan, die roosterstroom een merkbaar deel
van de aankomende energie doet weglekken. Het ontstaan van
een roosterstroom heeft in verband met de kleine beschikbare
energie ten gevolge, dat de positieve spanningen, waartoe het
rooster wordt geladen, altijd lager blijven dan de negatieve span
ningen, die géén stroom in den roosterkring leveren en waarvan
dus niets weglekt. De gelijkrichting, die hiervan het gevolg
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is, is intusschen zeer weinig effectief. Het verschijnsel is evenwel
op zichzelf van belang voor latere verklaringen.
Blijven we eerst bij de gelijkrichting, dus bij de detectorwerking der drie-electrodenlamp, dan is het uit 't vorige wel
duidelijk,, dat de lamp. met roosterspanning nul en met het punt
A als werkzaam punt op de karakteristiek, niets goeds kan
presteeren.
Brengt men de lamp door het aanleggen eener negatieve
roosterspanning van 1.25 Volt in fig. 79 in het punt B als werk
zaam punt, dan volgt uit een vergelijking met het vroeger over
gelijkrichting in verband met detector-karakteristieken reeds be
toogde, dat in dit punt van scherpste buiging in de plaatstroomkarakteristiek de mogelijkheid van gelijkrichting in den
plaatkring gegeven is.
Inderdaad kan men uit elke lamp door het aanleggen eener
kleine negatieve roosterspanning een zekere detectorwerking halen.
Gunstig echter is ook deze gelijkrichting in den plaatkring door
negatieve roosterspanning meestal niet. De gelijkrichting is daar
niet beter dan van een kristal, eerder slechter, omdat de buiging
in een lampkarakteristiek vaak veel flauwer verloopt dan van een
goed kristal. Van de versterking der effecten in de lamp komt
bovendien in het punt van sterkste buiging niet veel terecht,
zooals we te voren reeds betoogden, omdat de steilheid der
kromme daar gering is en de versterking dus klein.
Zeer veel beter is de gelijkrichting met behulp van een
roostercondensator. Deze is geheel iets anders dan het
tot dusver beschouwde. De roostercondensator doet n.1. g e I ij krichting in den roosterkring optreden. Ter ver
klaring het volgende.
Bij gebruik van een roostercondensator neemt het rooster de
spanning aan van de ruimtelading ter plaatse tusschen plaat en
gloeidraad, welke spanning gewoonlijk weinig verschilt van die
van het negatieve einde van den gloeidraad; dat is hetgeen in de
vorige beschouwingen als roosterspanning nul is aangenomen.
Wat de plaatstroomkarakteristiek betreft, werkt men dus in een
punt van het rechte, steile deel dier karakteristiek, waar in den
plaatkring de versterking het grootste is (bij A). Aangezien
echter in dat gunstige deel der plaatkarakteristiek een effectieve
gelijkrichting in den plaatkring onmogelijk is, moet de gelijk-
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richting met behulp van den roostercondensator wel optreden in
den roosterkring. Hetgeen zich ook heel goed laat beredeneeren.
(Men zie hierbij Radio Nieuws Dec. 1918).
Komen wisselspanningen van een signaal aan op den rooster
condensator, dan zullen de negatieve phasen der wisselspanning
het rooster een versterkte negatieve lading geven. Daardoor houdt
het rooster meer electronen tegen en de plaatstroom daalt, maar
de grootere ophooping van electronen vóór het rooster beteekent
tevens een verhooging der potentiaal van de ruimtelading ter
plaatse, zoodat ook na voorbijgang der negatieve wisselspanningphase het rooster zijn verhoogde negatieve lading behoudt.
De positieve phase laadt den roostercondensator zoodanig,
dat het rooster een oogenblik minder sterk negatief wordt, maar
de verhoogde ruimtelading vult die vermindering der negatieve
lading direct aan, zoodat deze invloed der positieve phase zeer
kortstondig is. En als de positieve spanning aan de buitenzijde
van den roostercondensator verdwijnt, vloeit van de roosterzijde
van den condensator nog de door de positieve buitenlading op
de andere plaat van den condensator vastgehouden negatieve
electriciteit aan het rooster toe. Het verdwijnen der positieve phase
geeft dus óók nog weer een verhoogde negatieve lading aan het
rooster; en de daarmee weer correspondeerende verhooging van de
ruimteladingpotentiaal maakt die nieuwe verhooging der negatieve
roosterlading ook opnieuw tot een blijvend verschijnsel. De plaat
stroom daalt opnieuw.
Dit gaat zoo voort. De aankomende golftrein geeft een
accumuleerende (toenemend ophoopende) negatieve la
ding aan het rooster en daartoe werken beide phasen van de
aankomende wisselspanningen mede. Met den roostercondensator
krijgt men dus gelijkrichting in den roosterkring, in een punt dei
plaatkarakteristiek, waar de versterking het grootst is en dez(
gelijkrichting in den roosterkring is bovendien een g e 1 ij k r i c hting van beide phasen van den wisselstroom.
Daarmede wordt dus het hoogst bereikbare effect inderdaad
verkregen.
Fig. 80 geeft een beeld van het verloop der verschijnselen
bij deze gelijkrichting. Daar stellen A de aankomende trillingen
voor en B de negatieve roosterladingen, die overeenkomstige
plaatstroomveranderingen C leveren.
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Men ziet daar, hoe aangenomen moet worden, dat in den
tijd tusschen twee golftreinen de opgehoopte negatieve ladingen
op het rooster toch weder geneutraliseerd worden. Anders zouden
eenige achtereenvolgende golftreinen ten slotte het rooster zóó
sterk negatief maken, dat de plaatstroom geheel zou worden
afgesneden.
Het verdwijnen der opgehoopte negatieve roosterladingen
tusschen twee golftreinen geschiedt bij laagvacuumlampen heel
zeker door de aanwezigheid van positief electrische gasresten in
die lampen. Bij hoogvacuumlampen levert de nooit volmaakte
isolatie van den lampvoet ook nog een voldoende lek om de
roosterladingen telkens weer te doen verdwijnen, zoolang de
teekens niet al te sterk zijn en de luchtstoringen niet overweldigend.
Maar zeer sterke teekens of storingen kunnen bij deze lampen
werkelijk het rooster zoo negatief maken, dat de plaatstroom vrij
wel nul wordt en men telkens momenten heeft, dat men in de telefoon
niets hoort. Dat noemt men het dichtslaan van de lamp.
Dit is te voorkomen door bij hoogvacuum-lampen een 1 e kweerstand te bezigen, die óf parallel met den rooster-condensator wordt aangebracht, óf direct tusschen rooster en plus gloeidraad. Zulk een weerstand moet een waarde hebben tusschen 2 en 5
millioen Ohm (2 a 5 megohm); bij te kleinen weerstand wordt
de werking van den rooster-condensator geheel uitgeschakeld.
Lekweerstanden in passende waarden zijn in den handel. Men
kan ze zelf maken van een potloodstreep op eboniet. Later zullen
we de vervaardiging nog nader omschrijven.
Het zal duidelijk wezen, dat een lamp, evenals een kristal,
een integreerende detector is, maar één, die tevens dubbel
gelijkricht en daarna door de plaatbatterij versterkte stroomeffecten
doet leveren aan de in den plaatkring geplaatste telefoon.
Bovendien bezit een lamp het voordeel, dat de aankomende
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wisselspanningen ladingen geven aan het rooster, zonder dat in
den roosterkring daarbij stroomen van beteekenis behoeven op te
treden. Dit maakt een groot verschil uit met de werking van
een kristaldetector.
Bij een kristaldetector krijgt de telefoon slechts toegevoerd
datgene, wat de detector van den aankomenden hoogfrequenten
stroom zelf doorlaat. Bij een lamp verwekt de aankomende
hoogfrequente energie roosterspanningen, waarvan slechts heel
weinig als stroom in den roosterkring weglekt en de telefoonenergie komt uit de plaatbatterij.
De lamp werkt daardoor op veel geringere aankomende
energie dan noodig zou zijn om met een kristaldetector geluid
in de telefoon te krijgen. Men drukt dit aldus uit: dat de
drempelwaarde voor een lamp veel kleiner is.

XXV.
Beteekenis der terugkoppeling. — Verklaring der te bereiken
versterking. — Dempingsreductie. — Genereeren en gillen
van de lamp. — Sissend ontvangen van gedempte
seinen. — Telefonie-ontvangst. — Doode gang in
de terugkoppeling.
Aan de hand der laatste figuur kunnen we nu ook het effect
der toepassing van terugkoppeling in een lampschema behoorlijk
overzien.
Gaan we in figuur 80 het stroomverschijnsel C na in den
plaatkring eener lamp, aan welks roostercondensator door aan
komende golftreinen hoogfrequente wisselspanningen optreden,
dan zien we, dat in den plaatkring stroomvariaties optreden van
twee verschillende grootte-orden, 1° totaalvariaties optredende in
de frequentie der aankomende golftreinen, dus laagfrequente
variaties, die de telefoon doen aanspreken, maar ten 2° ook nog
trillingen, die als het ware geënt zijn op de totaalvariaties (de
kleine slingeringetjes in de figuur), welke trillingen de frequentie
bezitten van de aankomende golftrillingen en die dus hoogfrequent
zijn. Men noemt dit hoogfrequente trillingen, die g e s u p e r po
neer d zijn op de laagfrequente variaties. De laagfrequente
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variaties zelf zijn gesuperponeerd op den plaatkringgelijkstroom
van 0.75 mA.
Wat zal nu bij terugkoppeling, bijv. volgens het schema van
de vroegere fig. 33 geschieden ?
Hadden we in den plaatkring een telefoon geplaatst zonder
telefoon-condensator, dan zouden de hoogfrequente variaties van
den plaatstroom in de zelfinductie der telefoonspoeltjes een zóóhoogen weerstand vinden, dat die hoogfrequente variaties zeer
verzwakt zouden worden. Alleen de laagfrequente variaties
zouden hun werk doen in de telefoon. Nu bezit de condensator
parallel met de telefoon evenwel voor hoogfrequente wisselstroomen een zeer geringen weerstand. Die condensator zal
dus — behalve dat hij, gelijk vroeger uitgelegd, ook het effect
der laagfrequente stroom-variaties in de telefoon verbetert — hier
ook nog dienen om de hoogfrequente variaties in den plaatkring
onverzwakt te doen doorgaan.
Door de terugkoppelspoel passeeren dus hoog- en Iaagfrequente variaties.
Het brengen van de terugkoppelspoel in de nabijheid van
de eigenlijke ontvangspoel zal ten gevolge hebben, dat str.oomvariaties in de terugkoppelspoel weer stroomvariaties induceeren
in de ontvangspoel. De gelijkstroom in den plaatkring, die ook
de terugkoppelspoel doorloopt, heeft geen effect, want alleen
veranderlijke stroomen induceeren. Alleen de laagfrequente
en hoogfrequente stroom-variaties in de terugkoppel
spoel kunnen dus door inductie op de ontvangspoel werken.
Die inductie is bij ijzerlooze spoelen onbeteekenend wat de
laagfrequente variaties betreft, maar de hoogfrequente variaties
worden aan de ontvangspoel ten deele „terug’-gegeven. Vandaar
het woord „terug’-koppeling. De vastheid der koppeling reguleert
de mate, waarin energie wordt teruggegeven aan den ontvangkring.
Bij zwakke terugkoppeling en aankomst van een gedempten
golftrein in den ontvangkring, zal nu het volgende gebeuren. De
eerste trilling van den golftrein doet ook in den plaatkring een
trilling ontstaan. Door inductie uit de terugkoppelspoel wordt
daarvan iets overgedragen aan de ontvangspoel, op het oogenblik,.
dat daarin de twëede trilling van den golftrein optreedt. De
aankomende golftrein veronderstelden we een gedempte trilling
te zijn, waarvan dus elke volgende trilling zwakker was dan de
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vorige. Maar nu wordt door de inductie van de terugkoppelspoel
bij elke volgende trilling in de ontvangspoel iets bijgevoegd.
Het hangt van de stroomrichting door de terugkoppelspoel af, of
dat in de ontvangspoel geïnduceerde iets daar de volgende
trilling zal versterken of verzwakken. Men maakt nu öf de aan
sluitingen aan de terugkoppelspoel, öf den stand der terugkoppel
spoel zelf zoodanig, dat de teruggeïnduceerde trilling in de
ontvangspoel de aankomende trillingen versterkt. Een ge
dempte golftrein zal dan in den ontvangkring minder snel uitdooven,
de afneming der trillingen geschiedt minder snel en men krijgt een
effect als of men een minder gedempten, langeren golftrein had
ontvangen, die meer energie aanvoerde. Het ontvangen signaal
wordt door de terugkoppeling dus sterker. Wegens die vermin
dering der demping van de trillingen, die als gevolg van een
aankomenden golftrein ontstaan, noemt men de werking der
terugkoppeling in dit opzicht ook wel dempingsreductie.
Men moet wel beseffen, dat de versterking, door het
toepassen van terugkoppeling verkregen, alléén optreedt door de
tusschenkomst der versterking, welke de lamp geeft en waarbij

113
aan de plaatbatterij de noodige energie wordt ontleend, die men
aan het oorpsronkelijk aankomend signaal toevoegt.
Eenigszins sterke terugkoppeling voert nog tot meer
verrassende verschijnselen, ook zonder dat men van buiten af iets
ontvangt. Zoodra men dan toch de batterij aansluit, zal een
eerste stroomstoot gaan door den plaatkring, dus door de terugkoppelspoel. Die eene stroomstoot — dit ontstaan van den
gelijkstroom — heeft ten gevolge, dat even een spanning wordt
geïnduceerd in de ontvangspoel. Ofschoon toch gelijkstroom, die
eenmaal op volle sterkte is, niets induceert, zal een ontstaande
gelijkstroom (dat is een stroomverandering) momenteel wèl een
spanning in een gekoppelde keten opwekken. Die geïnduceerde
spanning in de ontvangspoel, welke deel uitmaakt van een trillingskring, zal aanleiding geven tot een zwakke uittrilling in den
ontvangkring in de eigen frequentie van den kring. D. w. z. dat in
dien kring een zwakke gedempte trilling wordt opgezet. Maar
die trilling doet door de werking der lamp een versterkte trilling
optreden in den plaatkring. En de terugkoppeling draagt van
die versterkte trilling weer iets over aan den ontvangkring, zoodat
de daar oorspronkelijk optredende trillingen, die uit zichzelf
uitdooven, hun energie aangevuld krijgen. Bij voldoend sterke
terugkoppeling kan die aanvulling voldoende wezen om de aan
vankelijke trilling niet alleen langer te doen duren, maar blijvend
1e onderhouden en zelfs te doen aangroeien tot grootere sterkte
(opslingeren). Het resultaat is dan, dat in de kringen ongedempte
trillingen optreden, of, zooals men dat noemt: het stelsel
genereert.
Elke genereerende ontvanglamp richt tevens een deel harer
eigen trillingsenergie gelijk, en aangezien deze gelijkrichting steeds
den vorm aanneemt van een verzwakking van den gelijkstroom in
den plaatkring, zal men het begin van genereeren eener lamp
kunnen constateeren met een milli-ampèremeter in den plaatkring.
Deze daalt, als de lamp gaat genereeren.
In de telefoon hoort men het genereeren zelf niet, want hoogIrequente trillingen zijn onhoorbaar. Maar als het genereeren
begint, waarbij de plaatstroom plotseling daalt, geeft dit even een
dof klikje in de telefoon. En als men met den vinger de ont
vangspoel aanraakt aan de zijde waar het rooster is verbonden,
slaat door die verbinding met de capaciteit van ons lichaam de
lamp af om bij loslating weer te genereeren. De variaties in den
8
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plaatgelijkstroom, welke bij dit aan- en afslaan optreden, geven
ook een klokkend geluid, dat voor den toestand van genereeren
kenmerkend is.
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Bij buitengewoon sterke terugkoppeling van een ontvanglamp met roostercondensator ontstaat ten slotte een verschijnsel,
dat men het gillen van de lamp noemt, omdat daarbij een
harde toon in de telefoon optreedt, die alle ontvangst overstemt.
Dit gillen ontstaat doordat de zelfgegenereerde trillingen zóó sterk
worden', dat de lamp telkens na een korte periode „dichtslaat”.
Het rooster krijgt zoo hooge negatieve ladingen, dat de lamp
even ophoudt te werken. Die ladingen lekken evenwel weg,
de lamp gaat weer werken en slaat opnieuw dicht. Dit geschiedt
in een frequentie, die van de sterkte der terugkoppeling
afhankelijk is. Hoe sterker de terugkoppeling, des te langer duurt
het herstel der dichtgeslagen lamp en des te lager wordt dus de
giltoon. Deze kan dalen tot een laag brommen of klokkend
getik. Door een roosterlekweerstand wordt het gillen voor normale
terugkoppelingen voorkomen.
Ontvangt men gedempte golven met genereerende lamp, dan
verdwijnt de karakteristieke vonktoon van het seinend station
en hoort men de teekens sissend, als met een sleeprad-detector.
Men kan zich voorstellen, dat dit komt, doordat de achtereen
volgende golftreinen in elkaar loopen.
In het algemeen zal men gedempte seinen liever ontvangen met
een terugkoppeling, die de lamp nog juist niet doet genereeren,
maar heel zwakke signalen, die men op deze wijze niet meer
neembaar kan krijgen, worden soms met genereerende lamp,
sissend, wel nog neembaar; het nadeel is, dat luchtstoringen en
seinen dan gelijk klinken.
Bij een ontvangtoestel met terugkoppeling komt het vaak
voor, dat bij instelling der terugkoppeling totdat het genereeren
begint, de lamp met een goed hoorbaren „klap” aan het
genereeren „slaat”. Genereert zij eenmaal, dan kan men de terug
koppeling weer veel losser maken, voordat de lamp afslaat.
Hierdoor wordt het instellen juist op den rand van genereeren,
zooals speciaal voor telefonie-ontvangst noodig is
(daarbij mag de lamp nooit geheel tot genereeren worden ge
bracht) buitengewoon lastig. In zulk een geval zegt men, dat er
„doode gang” is in de terugkoppeling.

!
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Op een goed toestel moet bij versterkt wordende terug
koppeling de lamp heel geleidelijk van niet-genereeren in
genereeren overgaan en bij hetzelfde punt der terugkoppeling
aan- en afslaan.
De zoo lastige doode gang kan ontstaan door fouten in het
toestel, die aan de kringen veel demping geven: te hooge weer
stand, kortgesloten windingen, lekke condensatoren. Maar ook
een te kleine telefooncondensator of al te kleine roostercondensator kunnen oorzaak zijn. Een lekweerstand op den roostercondensator kan verbetering geven. Verder kan te hooge of te
lage plaatspanning en ook te lage gloeispanning het verschijnsel
veroorzaken.

XXVI.
Verklaring der zwevingsontvangst van ongedempte seinen. —
Verstemmingspercentage. — Afzonderlijk zwevingsapparaat. — Ontvangst met zwevingsapparaat en dempingsreductie. — Stations met contra-sein.
Van een genereerende ontvanglamp maakt men gebruik om
ongedempte signalen hoorbaar te maken.
Zooals in fig. 69 is aangeduid, kan de enkele gelijkrichting
door een detector een ongedempt signaal niet hoorbaar maken in
de telefoon. Daarvoor zijn ook nog onderbrekingen noodig in den
ongedempten golftrein.
Die ontstaan nu automatisch, wanneer men met een genereeerende lamp ontvangt en het toestel wordt afgestemd niet
precies op de aankomende golf, maar op een zeer weinig daar
van verschillende golf. In dat geval krijgt men in het ontvang
toestel de aankomende trillingen in golflengte l0 en de zelfgegenereerde trillingen in golflengte lx. Fig. 81 geeft een voor
stelling van die twee afzonderlijke stroomtrillingen, waarvoor hier
golflengten zijn aangenomen, die zich verhouden als 4 : 5. We
zullen zien, dat men in de practijk veel kleinere verschillen
gebruikt, maar deze verhouding is gekozen voor het gemak bij
de teekening.
Als die twee stroomverschijnselen gelijktijdig in het ontvang-
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toestel optreden, dan is het gezamenlijk effect te vinden, als men
voor elk oogenblik de waarden der stroomen bij elkaar telt.

Fig. 81.

Dit is in de figuur uitgevoerd. Daar zijn bijv. ab en cd ongeveer
gelijk en gelijkgericht en leveren samen ef. Maar gh en kl zijn
ongeveer gelijk en tegengesteld gericht en leveren dus samen nul.
Zoo zijn alle punten der trillingen A en B in C bij elkaar geteld.
Het gelijktijdig aanwezig zijn in een kring van A en B geeft dus
een effect als van een trilling volgens kromme C.
Deze aldus ontstaande toe- en afnemende trillingsverschijnselen in de ontvangketen noemt men zwevingsverschijns e 1 e n en elke aanzwelling en afneming heet een zweving. Men
kan aantoonen, dat twee frequenties n en nx te zamen steeds n-nx
zwevingen per seconde geven. De wisselwerking tusschen twee
trillingen, waardoor zij samen een zweving leveren, heet inter
ferentie.
Het door de gelijkrichting optredende effect in den plaatkring
der lamp (fig. 81 D) is nu een stroomvariatie in zwevingsfrequentie en als men die laat vallen binnen de hoorbare frequen
ties, zal de telefoon het ongedempte signaal zuiver muzikaal
weergeven.
Een golf van 10,000 meter (freq. 30,000) zal hoorbaar worden
in toon 1000 door in het ontvangtoestel frequentie 29,000 of
31,000 te laten ontstaan, dus af te stemmen op golflengten 10,345
of 9677 meter (verstemming 3V3 %).
Een golf van 1000 meter (freq. 300,000) wordt hoorbaar in
toon 1000 door in het ontvangtoestel frequentie 299,000 of 301,000
te laten ontstaan, dus af te stemmen op golflengten 996,6 of
1003,3 meter (verstemming 1/3 %).
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In het algemeen is de verstemming in procenten, noodig om
toon 1000 te verkrijgen (regel van Ir. de Voogt):
Verstemmingspercentage = i'/s golflengte in kilometers.
Het aantal meters golflengte, dat men moet verstem
men, is evenredig met het kwadraat der golflengte. Voor 20,000 M.
golf is het 1300 meter, 10,000 golf 330 meter (%), 1000 meter
golf 3,3 meter (Véoo)» 500 meter golf 0,8 meter (Vigoo)» enz.
Uit deze beschouwing volgt, dat aan de zwevingsontvangst
door terugkoppeling speciaal voor de lange golven een nadeel is
verbonden. De zwevingsontvangst eischt bij de lange golven,
dat men naar verhouding verder buiten afstemming ontvangt, dan
bij korte golven. Dus: men stemt zijn ontvangtoestel niet meer
precies af en ook niet ten naasten bij precies, maar men ontstemt
een heel eind.
Daardoor moet de ontvangst zwakker worden dan die bij
absoluut juiste afstemming zou kunnen zijn.
Er bestaat dan ook een methode van zwevingsontvangst
zonder verstemming van den ontvangkring. Daarbij gebruikt
men een afzonderlijk zwevingsapparaat.
Ten einde toch be
halve
de aankomende
s
trillingen van een signaal
fWiTöiröinn nrtfFv
ook nog de locale, eenigszins in golflengte ver
<?
schillende
zwevingstrillingen te verkrijgen, is
X
het niet bepaald noodig,
OQOFj die locale trillingen met
de reeds als detector
II
werkzame ontvanglamp
op te wekken, maar men
Fig. 82.
kan dit doen met een af
zonderlijk toestel. Het
zwevingsapparaat
is
in
zijn
samenstelling
een ontvangtoestel
I
j met lamp en terugkoppeling, maar zonder primaire. Een
schema geeft fig. 82. Zoowel de spoel S als de terugkoppelspoel T kunnen met aftakkingen of glijcontacten uitgevoerd zijn.
De draaicondensator C dient voor nauwkeurige instelling. Op
de plaats, waar bij een ontvanger de telefooncondensator en
telefoon zijn aangebracht, bij Q, bevindt zich hier een stopcontact,
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waarin met een steker een koppelspoeltje K wordt aangesloten,
bevestigd aan een snoer, zoodat het spoeltje in de nabijheid
van het eigenlijke ontvangtoestel kan worden gebracht en daarmee
inductief gekoppeld, liefst met de secondaire spoel van den
ontvanger.
Men laat de lamp van het zwevingstoestel genereeren. Dan
zal K de hier opgewekte trillingen overdragen op den ontvanger
en deze kan nu voor ontvangst van ongedempten dienen, zonder
dat de detectorlamp behoeft te genereeren. Men kan zelfs met
behulp van een zwevingstoestel ongedempten ontvangen op een
kristalontvanger.
In deze gevallen wordt het zwevingstoestel eenigszins ten
opzichte van de aankomende golf verstemd. Het ontvangtoestel
daarentegen kan precies worden afgestemd.
Wanneer men echter daarbij de terugkoppeling op een lampontvanger zou weglaten, dan is de ontvangst met zwevingstoestel
toch altijd iets zwakker dan die op een gewonen ontvanger
met terugkoppeling. Zelfs voor heele lange golven weegt het voor
deel van de nauwkeurige afstemming van den ontvanger n.1. niet
op tegen het gemis van de in hoofdstuk XXV genoemde
dempingsreductie, die men met de terugkoppeling der ontvanglamp bereikt.
Maar men kan met afzonderlijk zwevingsapparaat werken en
dan toch nog terugkoppeling der ontvanglamp toepassen. Even
als bij ontvangst van gedempten moet de ontvanglamp dan juist
niet genereeren. Genereeren beide lampen, dan geven zij samen
een doorgaanden interferentie-toon. Maar bij zeer nauwkeurige
afstemming van den ontvanger, primair zoowel als secondair, en
bij instelling der terugkoppeling van den ontvanger juist op den
rand van genereeren, ontstaat een zeer aanmerkelijke versterking.
Die versterking is van te meer waarde, omdat zij buitengewoon
selectief is, d.w.z. dat zij alleen geldt voor het signaal, waarop
men is afgestemd. Voor storende stations, die slechts even
buiten afstemming liggen, treedt deze versterking niet op.
Deze ontvangst met zwevingsapparaat en dem
pingsreductie gecombineerd, levert resultaten, die voor de
ontvangst op antenne van Amerikaansche seinen of uit Indië
almede het beste geeft, dat met twee lampen bereikbaar is.
Daarmee kunnen bij toch niet zeer groote antenne de groote
Amerikaansche stations tot een sterkte worden gebracht, dat zij
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vele meters van de op tafel gelegde telefoon hoorbaar zijn, ter
wijl ook bijv. Bandoeng neembaar blijft met de telefoon een
meter van het oor. De instelling der toestellen bij deze wijze
van ontvangst eischt echter veel routine om er het uiterste uit te
halen. Het is noodzakelijk, de capaciteit in den secondairen
kring zeer fijn variabel te maken door parallel met den gewonen
draaicondensator nog een veel kleineren te gebruiken voor laatste
bij regeling.

Zwevingstoestel.
Bijzonder voordeel levert de ontvangst met zwevingsapparaat
op voor stations met zg. c o n t r a - s e i n.
Een aantal ongedempte zenders, die met booglampgeneratoren
werken, seinen niet door volledige onderbreking van den stroom,
dien ze in de zendantenne opwekken, maar door met den sleutel
de uitgezonden golf iets te verstemmen. Zij zenden dus ge
durende het werken voortdurend golven uit, maar als zij met
den sleutel een teeken geven, is de golf bijv. iets langer of
korter dan de doorgaande „rustgolf”. Bij zwevingsontvangst
geven zulke stations twee zwevingstonen; de rustgolf geeft een
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toon en de teekens komen als toonveranderingen door. Soms
is het heel moeilijk, bij terugkoppelingsontvangst, daar de juiste
letters uit te halen. Door verkeerde instelling kan men den toon,
die in de tusschenruimten tusschen de teekens doorkomt, soms
harder maken dan de eigenlijke seinen. Ons oor hoort dan het
„contra-sein”, waaruit vaak ook weer letters zijn te maken. In
fig. 83 geven we een voorbeeld van seinen en contra-seinen en
hoe die verwarring kunnen stichten.
Met het zwevingstoestel is het in den regel veel gemakke
lijker, het goede teeken naar voren te halen, dan met enkele
terugkoppeling.
De ontvangst met zwevingstoestel noemt men heterod y n e-ontvangst (d. w. z. met vreemde, van buiten toegevoerde
hulpenergie), het werken met genereerende lamp in terugkoppe
ling heet a u t o d y n e-ontvangst (met eigen energie).

Vwordt B.

NEEN wordt

FLwordt RÉ.
Fig. 83.

XXVII.
Constructie van een zwevingsapparaat met
— Het zwevingsapparaat als golfmeter.
zelfde accu en hoogspanningsbatterij
ontvanger. — Het zwevingsapparaat
ontvanger.

honingraatspoelen.
— Gebruik van
als voor den
als primair-

Bij de constructie van een zwevingsapparaat (zie vorig hoofd
stuk) moet men uit den aard der zaak de spoelen zoo groot
maken, dat zij het zelfde golflengte-bereik geven als het ontvang
toestel, waarbij het apparaat moet worden gebruikt. De spoelen
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moeten dus ongeveer gelijke grootte hebben als die van den
ontvanger.
De bezitter van een volledig stel honingraatspoelen zal
echter ervaren, dat hij voldoende spoelen heeft om er voor elk
gewenscht golflengte-bereik bij de drie vóór zijn ontvanger ook
nog twee te vinden voor het zwevingstoestel. Voor hem ligt ’t
dus voor de hand, ook zijn zwevingsapparaat voor deze spoelen
te bouwen. De foto’s op bladzijden 119 en 122 laten twee ver
schillende uitvoeringen zien.
En aangezien een zwevingstoestel bijna een volledige ont
vanger is, kan men het gemakkelijk zoo inrichten, dat het apparaat
desgewenscht ook als eenvoudige primair-ontvanger dienst kan
doen.
R
Figuur 84 geeft een volledig
r==U
schakelplan van het apparaat.
Noodig is een frontplaatje
9
voor honingraatspoelen met twee
beweegbare steekdoozen. Ook
deze zijn in den handel, maar
men kan het ook zelf maken
evenals vroeger voor den honingraatontvanger. Spoelen S en T,
condensator C en stopcontact Q
hebben dezelfde functie als in fig.
82. De in fig. 84 geteekende stop
contacten R, Vt en Vs vinden
evenals die in fig. 67 nog verkla
ÏCj
ring in een later hoofdstuk. Hs en
Ac dienen voor aansluiting van
Fig. 84.
hoogspanningsbatterij en accu.
Voor gebruik van het toestel als zwevingsapparaat wordt
stop R kortgesloten en de dubbelschakelaar onder condensator
C op P (parallel) gesteld. (In het op bladz. 119 afgebeelde
toestel is de dubbelschakelaar vervangen door een steker met
snoer. Het toestel op de foto op bladz. 122 heeft een kipschakelaar, waarvan de knop zichtbaar is boven de schaalver-’
deeling van den condensator). In Q wordt, gelijk aangegeven
in fig. 82, een snoer met spoeltje aangesloten. Dit spoeltje
krijgt voor een honingraat-ontvanger den vorm van fig. 85. Een
houten klosje van de aangegeven maten, in het midden wat uit-
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gedraaid, is omwikkeld met draad van bijv. 0.2 mM. Dit klosje
past in de midden-opening van alle honingraatspoelen en wordt in
de secondaire spoel van het ontvang
toestel gestoken. Voor zeer korte golven
t
dient men nog een tweede dergelijk koppel
spoeltje te maken met dikkeren draad en
veel minder windingen.
vg
Parallel met den draaicondensator C
kan desgewenscht met afzonderlijk schake
laartje een vaste condensator Cx in dienst
worden gesteld, die iets kleiner is dan het
25
maximum van C. Daardoor zal men, als op
Fig. 85.
het ontvangtoestel bijv. primair spoel 1000,
secondair 1500 en tertiair 500 wordt gebruikt,
op het zwevingsapparaat kunnen nemen S = 1250 en T = 400
of 600. Men zal dan S = 1250 met C en Cj kunnen afstemmen
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Zwevingstoestel, tevens oiigedempte golfmeter en primair-ontvanger.
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op dezelfde golven als spoel 1500 op het ontvangtoestel, waar
men enkel C gebruikt.
Het zoeken van stations op bepaalde golflengten wordt zeer
vergemakkelijkt, wanneer men de afstemmingen van het zwevingstoestel ijkt met een golfmeter, of beter nog practisch met behulp
van de seinen van stations met bekende golflengten, bijv. met de
in hoofdstuk L nog te bespreken golfmeetsignalen. Die ijking
moet geschieden met genereerende lamp en liefst bij een be
paalde terugkoppeling, want wijziging der terugkoppeling levert
kleine verschillen in de afstemming. Weet men nu bijv. doof
de ijking dat het zwevingstoestel met spoel S = No. 750 en
C = 75° op de golf van 9000 meter van UA (Nantes) is afge
stemd, dan is volgens den vroeger gegeven regel voor toon 1000
een verstemming noodig van 9/3 % = 3 % = 270 meter. Men
stelt nu in op 8730 of 9270 meter dat is met C op 67° of 82°.
Dan moet op den ontvanger het station reeds een eind buiten
afstemming zwak hoorbaar worden en is het bijstemmen voor
grootste sterkte eenvoudig.
Een geijkt zwevingstoestel is trouwens zelf een zeer bruikbare
golfmeter, daargelaten, dat de verslemming door kleine verschillen
in de terugkoppeling, het moeilijk maakt, er een precisie-apparaat
van te maken. Bij een goed gebouwd toestel, dat reeds bij losse
terugkoppeling goed genereert, zal die verstemming echter nooit
hinderlijk behoeven te zijn, behalve misschien voor de allerkleinste
golven. Maar men zorge steeds, als terugkoppelspoel een kleinere
te gebruiken dan als secondaire. Dan is deze golfmeter toch
heel wat nauwkeuriger dan de gewone zoemer-golfmeter. Wil
men de op het zwevingstoestel ingestelde golflengte bijv. ook op
den ontvanger instellen, dan neemt men de koppelspoel K uit
de secondaire en laat, terwijl zwevingstoestel en ontvangtoestel
een halve meter of meer van elkaar af staan, dus bij zeer losse
„koppeling” tusschen de twee apparaten, ook den ontvanger
genereeren en verstemt dezen tot de interferentie-toon hoorbaar
wordt. In het laagste punt van dezen toon (waar deze verdwijnt)
vindt men de afstemming.
Over de voordeelen van het werken met het zwevingsapparaat
bij ontvangst spraken we reeds in het vorige hoofdstuk. Daar komt
nog eén ander practisch voordeel bij.
Terwijl een ontvanger met genereerende teruggekoppelde lamp
bij elke verstemming een anderen toon levert voor het station
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dat men ontvangt, zal bij ontvangst met zwevingsapparaat alleen
dit laatste den toon bepalen en de ontvangafstemming alléén de
sterkte wijzigen. Het gelijk blijven van den toon maakt het
gemakkelijker om te herkennen, of men bij het afstemmen het
sein van hetzelfde station blijft hooren.
Het is niet noodzakelijk, de lampen van zwevingsapparaat en
ontvangtoestel op verschillende accu’s en verschillende hoogspannings-batterijen te laten werken. Volgt men de hier aange
geven schema’s getrouw, dan levert gebruik van één accu en
één hoogspanningsbatterij geen enkel bezwaar. Fig. 86 duidt aan,
hoe daarvoor slechts drie verbindingsdraden noodig zijn, omdat
één pool van de accu en één van de hoogspanningsbatterij reeds
in het eene toestel aan elkaar zitten. Wanneer de verbindingen
van de +pool der plaatspanningsbatterij naar de beide toestellen
maar goed zijn, kan zelfs verwisseling der accu-draden naar één
der toestellen heel weinig kwaad opleveren. Heeft men lampen,
die verschillende hoogspanningen behoeven, dan kan men aan de
positieve zijde der hoogspanningsbatterij verschillend aftak
ken. De negatieve pool der hoogspanningsbatterij mag evenwel
maar aan één der toestellen verbonden worden. Gaat men een
overbodigen vierden draad aanbrengen, dan kunnen allerlei kort
sluitingen worden gemaakt bij onjuiste verbinding.
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Fig. 86.

Men neme de moeite om fig. 86 eens goed te bekijken;
dat kan heel wat ellende bij zulke combinaties in de practijk
voorkomen.
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De combinatie is alléén mogelijk, wanneer in beide toestellen
accu en hoogspanningsbatterij direct aan elkaar zitten. Toestellen
volgens fig. 28 en voorgaande leenen er zich niet voor. Die
volgens fig. 29 en latere wél. Of negatieve pool hoogspannings
batterij aan negatieve pool accu wordt verbonden dan wel aan
positieve zijde accu, maakt principieel geen verschil. In het
laatste geval heeft men een batterijtje minder noodig in de
hoogspanningsbatterij.
Wil men het afgebeelde zwevingsapparaat zelf als eenvoudigen
primair-ontvanger bezigen, dan heeft men in fig. 84 slechts aan
de knoppen L en A, antenne en aarde te verbinden, en in Q
een telefoon en telefooncondensator aan te sluiten. Dit kan ge
schieden met een steker, die gelijktijdig condensator en steekdoos voor de telefoon is. Hij bestaat volgens fig. 87 uit twee
eboniet-blokjes, met schroefstangetjes op elkaar gehouden, zoodat
de condensator daar tusschen geperst zit (een normale telefoon
condensator voor lamptoestel van 0.002 a 0.005 microfarad). De
moertjes m,
en m2 maken achtereenvolgens de contacten met:
telefoonstop, bladtin van den condensator, stekerpoot.
Voor het als ontvanger ge
toestel kan de conden
bezigde
r±L
Tn. rfri
sator C parallel (P) of serie (S)
geschakeld worden. Men heeft
dan het apparaat van figuur 34,
maar nu met honingraatspoelen.
Omgekeerd kan natuurlijk ook
Fig. 87.
elk ontvangtoestel volgens fig. 34
als zwevingsapparaat dienen.
Wij verwijzen hier nog eens naar hetgeen in het vorig
hoofdstuk is gezegd over combinatie van het zwevingsapparaat
met een ontvanger met terugkoppeling, om buitengewoon sterke
signalen te krijgen.
Het eenige, waarbij het zwevingsapparaat zich normaal niet laat
gebruiken, dat is telefonie-ontvangst. Die is evenmin met zwevings
apparaat mogelijk als met genereerende lamp. Daarvoor blijft men
dus aangewezen op de teruggekoppelde detectorlamp, juist vóórdat
die gaat genereeren. Zie intusschen over een zeer bijzonder ge
bruik van het zwevingstoestel óók bij telefonieontvangst hoofd
stuk XXXII.
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XXVIII*
De laagfrequentversterker. — De beteekenis van het gebruik
van roosterspanning. — Vereenvoudigde constructie met
roostercondensator. — Lampen parallel of in serie. —
Constructie der transformatortjes.
Alle signalen, gewone seinteekens en ook telefonie, laten
zich extra versterken tot geluiden, die door een geheele zaal
hoorbaar kunnen worden, door de toepassing van versterkers.
De laagfrequentversterker heeft ten doel om de door een
detector geleverde stroomvariaties, die men gewoon naar de
telefoon zou kunnen geleiden, vóór het bereiken van de telefoon
tot grootere sterkte op te voeren. De laagfrequentversterker
wordt dus geschakeld tusschen ontvangtoestel en telefoon. En
de stroomvariaties, die men hem toevoert (C in figuur 80, D in
figuur 81) zijn variaties in hoorbare, dus lage frequentie. Of
zij door een kristaldetector dan wel door een lamp worden ge
leverd, doet er niet toe. Men kan den laagfrequentversterker
toepassen achter elk willekeurig ontvangtoestel. De inrichting
van een laagfrequentversterker blijkt uit figuur 88.
Een ijzerkern-transformator Tr wordt met een
Th
E
I
✓w
steker St aan de telefoonklemmen van een ontvang
toestel verbonden, zoodat de
door den detector na de
geleverde
gelijkrichting
stroomvariaties
in
hoorbare
Fig. 88.
frequentie, de primaire wik
keling I doorloopen. In de secondaire wikkeling II, die een grooter
aantal windingen bezit, worden hierdoor verhoogde spanningsvariaties opgewekt. Nu is de secondaire wikkeling verbonden
eenerzijds met het rooster eener lamp en anderzijds, via een
spanningsregelaar, met den gloeidraad van die lamp. De op
getransformeerde spanningen, aan het rooster toegevoerd, geven
door de versterking van de lamp vergroote stroomvariaties in
den plaatkring. Schakelt men in dien laatsten kring de telefoon,
dan kunnen aldus met een éénlampversterker aanmerkelijk
krachtiger geluiden worden bereikt dan de detector gaf.
Een nauwkeurige regeling van de negatieve roosterspanning

f
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is voor goede versterking in deze schakeling voor de meeste
lampen van groote beteekenis. De versterking der lamp kan
toch slechts tot haar recht komen, wanneer de door de secondaire
wikkeling van den transformator geleverde wisselspanningen géén
roosterstroom doen optreden. Terwijl bij het werken van een
detectorlamp met roostercondensator beide phasen van aankomende
wisselspanningen tot toenemende negatieve lading van het
rooster aanleiding geven, dus de lamp steeds werkt in een
gebied der karakteristiek, waar geen roosterQtroom kan optreden,
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Amateur-ontvanginstallatie met:
zwevingstoestel, laagfrequentversterker en luidsprekende telefoon (Magnavox).

krijgt het rooster in de laagfrequentversterkerschakeling beurtelings
positieve en negatieve spanningen toegevoerd. Beschouwen we
de karakteristiek van figuur 79, dan is het duidelijk, dat als de
lamp werkt in het punt A, met roosterspanning nul (hetgeen ge
rekend wordt de potentiaal der negatieve zijde van den gloeidraad te zijn), elke positieve lading van het rooster ook rooster
stroom doet ontstaan. Die positieve helften der toegevoerde wissel
spanningen lekken dan weg. De spanningversterking der lamp*
komt alléén tot haar recht, wanneer de spanningen gedurende-
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den duur van hun optreden zich aan het rooster kunnen hand
haven. Verschuiven we dus door het aanleggen eener negatieve
hulpspanning het punt, waarin wij werken in figuur 79 naar
links, maar zóó, dat we toch in het rechte deel der plaatkarakteristiek blijven, dan zal de lamp voor kleine spanningswisselingen
aan het rooster haar volle spanningsversterking geven.
Nu is de karakteristiek van figuur 79 voor een Iaagfrequentversterkerlamp geen gunstige. Het is beter als het punt A (nul
roosterspanning) verder naar rechts ligt, hooger op de karakte
ristiek, zoodat een meer aanmerkelijke verschuiving naar links
mogelijk is, zonder uit het rechte, steile deel der kromme te raken.
De lamp zal dan bij wat grootere negatieve roosterspanning ook
voor wisselspanningen van eenige beteekenis haar volle verster
king leveren.
Uit deze redeneering volgt, dat verschillende lampen bij zeer
verschillende roosterspanningen hun beste werking zullen geven,
maar de lampen met een karakteristiek als die van fig. 79 altijd
zeer matige laagfrequentversterkers zullen zijn, die bij een kleine
roosterspanning alleen de zwakste signalen ten volle zullen ver
sterken. Alleen als men bij het aanleggen van negatieve rooster
spanning tevens de plaatspanning verhoogt en daardoor de
karakteristiek verschuift, wordt dit gunstiger.
Bij zulke lampen kan — als men géén verhoogde plaat
spanning wil toepassen — een roostercondensator óók in den
laagfrequentversterker wel eens een veel beter effect geven dan
roosterspanning. Ofschoon het tot dusver niet gebruikelijk was,
kan men eigenlijk a 11 ij d in een laagfrequentversterker voor het
gemak een roostercondensator aanbrengen en de regelbare rooster
spanning laten vervallen. We krijgen dan het schema van fig. 89.
De grootte van den roostercondensator is hier niet aan enge
grenzen gebonden. Hij moet liefst niet kleiner zijn dan 0.00025
microfarad, maar kan zonder bezwaar ook veel grooter zijn. Op
voering tot 2 micro
farad zelfs geeft bij
enkele lampen weinig
verschil. Luchtconden
o
o
satoren zijn te prefeo
reeren, maar mica- of
- +
Fig. 89.
glascondensatoren vol
doen uitstekend.
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Het is waar, dat de laagfrequentversterker met roostercondensator de laagfrequente trillingen ook nog eens gaat gelijkrichten,
hetgeen voor telefonie-ontvangst absoluut overbodig is. Nadeel
heeft die gelijkrichting evenwel ook voor telefonie-ontvangst niet,
omdat bij gelijkrichting door een roostercondensator beide phasen
van den wisselstroom worden gelijkgericht en dus geen noemens
waard verlies optreedt. Een lekweerstand is veelal noodig.
Wanneer men met de stroomen uit een laagfrequent
versterker een gevoelig gelijkstroom-instrument zichtbare teekens
wil laten geven, dan zal men ervaren, dat de gelijkrichting door
een roostercondensator hier wonderen doet. Ook wanneer men
voor het drijven van een relais, voor schrijfontvangst, de uit een
laagfrequentversterker komende stroomen wil benutten, dan maakt
de roostercondensator in den laagfrequentversterker een afzonder
lijken gelijkrichter overbodig.
Het ligt voor de hand, dat men de reeds door één lamp
laagfrequent versterkte signalen, in plaats van die daarna aan een
telefoon toe te voeren, ten tweeden en derden male verder kan
versterken. Daarbij kunnen de tweede en derde lamp op dezelfde
accu en hoogspanningsbatterij werken als .de eerste.
Zulk een schakeling, waarbij achtereenvolgende lampen de
versterking opvoeren, noemt men: cascadeschakeling.
Een schema voor een drie-lamp-versterker geeft fig. 90. De gloeidraden der lampen zijn hier parallel geschakeld. De accu moet

rl'l'H'H
Fig. 90.

in dat geval dezelfde spanning hebben als voor één lamp, maar
men gebruikt voor twee lampen de dubbele en voor drie de
drievoudige stroomsterkte.
Vooral in zulke meervoudige versterkers is de toepassing
9
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van roostercondensatoren in plaats van roosterspanning een groote
vereenvoudiging, want het hanteeren van drie regelbare
roosterspanningen levert veel bezwaar en vast instellen kan men ze
slechts bij gebruik van zeer bepaalde en constante lampen.
In de Duitsche Telefunkenversterkers is de roosterspanning
voor de lampen op een zeer ingenieuse wijze verkregen, die in
tig. 91 is verduidelijkt. De voor 3 Volt brandspanning berekende
lamp staat onder tusschenschakeling van een weerstandje W en
een ijzerweerstand Y, die in een met waterstof gevuld buisje is
besloten, op een 6 volt accu aangesloten. W en Y staan aan de
negatieve zijde van den gloeidraad en de roosterkring is aange
sloten tusschen W en Y. Daardoor krijgt het rooster een negatieve
spanning, die gelijk is aan den in Y optredenden spanningval.
En nu is Y tevens een automatische regelaar. Zakt de spanning
van de accu, dan wordt de stroom door de lamp geringer. De
ijzerdraadweerstand voert ook minder stroom en wordt minder
warm. Ijzer nu is een metaal, dat zijn weerstand sterk wijzigt
met de temperatuur. Door het kouder worden, wordt de weer
stand van Y geringer. Bij
dalende accuspanning wordt
dus in de eerste plaats als
het ware weerstand uitge
schakeld en de lamp brandt
dus ook bij dalende span
ning gelijkmatiger. Maar te
vens wordt de spanningafval
in Y geringer en dus de
negatieve roosterspanning
verlaagd.
Evenwel, door de hier thans aangegeven toepassing van
roostercondensatoren wordt alle zoodanige moeite overbodig.
Bij meerlampversterkers zal men in den regel goed doen,
lekweerstanden van 1 a 5 megohm aan te brengen op de roostercondensators van 2d0 en volgende lampen. Anders krijgt men
„dichtslaan” der lampen bij zeer sterke signalen.
Gebruikt men Duitsche lampen, die 3 Volt brandspanning
behoeven, dan kan men, in plaats van de lampen parallel te
schakelen, voor een twee-lampversterker ook de twee lampen in
serie laten branden op 6 Volt, zonder voorschakelweerstarden
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(fig. 92). De toepassing van roostercondensatoren maakt, dat deze
gewijzigde schakeling geen bijzondere voorzorgen vereischt tot
het verkrijgen der juiste roosterspanningen. De accu heeft bij
deze schakeling minder stroom te leveren.
Het zelf-vervaardigen der transformatortjes voor laagfrequent-versterking is in C'J'
het algemeen geen
loonend en dankbaar
4werk. Men kan ze
Fig. 92.
voor niet al te hoogen
prijs in allerlei formaten
kant en klaar koopen en veelal zijn die beter dan hetgeen men
zelf kan vervaardigen.
In de apparaten uit den handel komen meest transformatoren
met gesloten ijzerkern voor en ofschoon ook die met open kernen
bruikbaar zijn, zal men het zekerste resultaat hebben met ge
sloten kernen.
Van week-ijzerblik knipt
men U-vormige stukken
o*] f-0'"’'"’fl
als afgebeeld in fig. 93, die
om en om op elkaar gelegd
55 mm.
kunnen worden, als aange
duid door de stippellijnen.
°s
B.
Het best is, de stukken alle
7*
w,.
aan één kant te schellakken
en later No. 1 en 2 metaal
Fig. 93.
op metaal te leggen en
daarna No. 2 en 3 schellak op schellak enz. Men moet er zoo
veel hebben, dat het pak 1 cM. hoog is; het blik zoo dun als
men kan krijgen. Daarna worden twee spoeltjes gemaakt van
ongeveer 5 cM. lengte, met vierkant gat, waarin de beenen der
stukken ijzerblik passen. Het eene spoeltje wordt omwikkeld
met 2 a 4000 windingen draad van 0.1 mM. het andere met 10 a
20.000 windingen van denzelfden draad. In de afgewerkte spoeltjes
steekt men beurtelings van den eenen en van den anderen kant
de ijzerblikjes, zoodat de eene spoel op been A, de andere op
been B komt te zitten. Bij S worden gaatjes doorgeboord en
schroefboutjes ingestoken, die alles bij elkaar houden. Een trans-
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formator met prim. 2000 en sec. 10.000 windingen heeft transformatieverhouding 1 : 5.
Een even goede constructie, die misschien soms gemakke
lijker is uit te voeren, is de volgende:
Op een spoeltje met een rond kerngat van 15 mM. diameter
en 50 mM. lang wikkelt men eerst 2 a 4000 windingen draad
0.1 mM. als primaire, legt er een laagje parafinepapier omheen
en wikkelt daarna 10 a 20.000 windingen als secondaire op het
zelfde spoeltje.
In het kerngat steekt men een bundel lange, dunne ijzer
draden (bloemendraad) die vooraf even in schellak-oplossing zijn
gedoopt. De draden neemt men zóó lang, dat ze later om het
geheele spoeltje heen gebogen kunnen worden en door omwik
keling met isolatieband vastge
houden. Het geheel ziet er in
doorsnede uit als afgebeeld in
fig. 94. Zorg is te dragen voor het
geïsoleerd doorvoeren der verbindingsdraden voor de spoeltjes.
Al de kerndradeii moeten
in het midden over elkaar heen
liggen, maar liefst geen electrisch
contact met elkaar maken. Men
krijgt op die manier evenals
door de vorige constructie een
magnetisch gesloten kern, waarin echter door de electrische
isolatie tusschen de verschillende deelen der kern geen zg. „dwarrelstroomen” kunnen optreden, wanneer de transformator werkt.
Als men massieve ijzerkernen nam, zouden daarin dwarrelstroomen
ontstaan, die groot energie-verlies zouden geven. Op de be
schreven wijze verkrijgt men tamelijk verlies-vrije transformatoren.
Een goede laagfrequent-versterker geeft 10- a 15-voudige
spanningsversterking met 1 lamp; 100 a 225 voudige met 2 en
1000 a 3500 voudige met 3 lampen.
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XXIX.
Laaglrequentversterker en ontvanger op één accu en één
hoogspanningsbatterij. — Schakelaar „versterkt-onversterkt’V— Meer versterkers in serie. — De
toonversterker-Koomans.
Een laagfrequentversterker, die gelijke brandspanning noodig
heeft als de detectorlamp, laat zich, evenals het zwevingsapparaat,
aansluiten op dezelfde accu en hoogspanningbatterij als het ont
vangtoestel, althans wanneer weder beide apparaten zoo zijn ge
schakeld, dat daarin accu en hoogspanningbatterij direct met elkaar
zijn verbonden. Het zal zonder meer duidelijk zijn, dat men het
apparaat van fig. 89 precies zoo met een ontvanger kan verbinden
als in fig. 86 voor een zwevingstoestel is aangegeven.
Men moet er alleen om denken, dat als een meerlampversterker met parallelgeschakelde lampen op dezelfde accu wordt
aangesloten als de ontvanglamp, bij niet zeer groote accu de
spanning dreigt te dalen en dat de verbindingsdraden zeer dik
dienen te zijn. Heeft men geen accus van voldoende grootte,
dan kan men ook aan elk toestel een eigen accu geven, terwijl
gemeenschappelijke hoogspanningbatterij wordt toegepast. Aan
de positieve zijde van die batterij kan men naar elk toestel ver
schillende spanningen aftakken.
In het algemeen is het zeer aan te bevelen, een laagfrequent
versterker te voorzien van een schakelaar, waardoor men met
één handbeweging van „onversterkt” op „versterkt” kan overgaan,
en omgekeerd. Men moet dan gelijktijdig de lampen van den
versterker ontsteken en de telefoon omschakelen. Het gemakke
lijkst geschiedt dit met een zg. „rolschakelaar”, dat is een houten
of ebonieten cylindertje, waar koperen stangetjes doorheen zijn
gestoken, die in een bepaalden stand van het cylindertje twee
koperen veertjes doorverbinden. Men kan dan maken, dat in
verschillende standen van de „rol”, waaraan een handvat zit, of
een draaiknop, allerlei verschillende verbindingen worden gemaakt.
Een zeer eenvoudige omschakelaar van deze soort kan voor
het hier beoogde doel dienen, wanneer men in den laagfrequent
versterker een extra verbinding aanbrengt. Fig. 95 toont' de
schakeling, waarin de extra-verbinding tusschen pluszijde van
den steker St en het rechtsche contact voor de hoogspanningbatterij
op den versterker is aangegeven. De schakelaar behoeft slechts
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drie stel veeren 1,2 en 3 te kunnen doorverbinden, in den stand
„versterkt” (de geteekende) de veeren 2—2 en 3—3; in den
stand „onversterkt” worden deze verbindingen verbroken en daaro
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Fig. 95.

entegen 1—1 door verbonden, zoodat automatisch de telefoon T
op steker St wordt aangesloten.
Men heeft alleen maar den versterker aan
te sluiten op dezelfde accu als het ontvang
toestel, dan is in den stand „versterkt” van
zelf ook de hoogspanningbatterij aangesloten
via den met + gemerkten draad van den steker St en via de extraverbinding. Het is echter noodig, dat daarvoor op het ontvangtoestel
de telefoonklemmen op de in het schema aangegeven plaats zijn
aangebracht, dus direct aansluitende bij de klemmen voor de hoog
spanningbatterij.
Gebruikt men verschillende accu’s, dan kan men toch een
gemeenschappelijke hoogspanningbatterij gebruiken.
Ook kan men elk der toestellen een eigen accu en eigen
hoogspanningbatterij geven.
Daarentegen kan men niet één accu bezigen en verschillende
hoogspanningbatterij en ook niet de gemeenschappelijke hoog
spanningbatterij verschillend aftakken.
Wil men dit laatste kunnen doen, dan wordt de schakelaar
ingewikkelder, gelijk aangegeven in fig. 96 voor een twee-lampversterker. De schakeling voor één éénlampversterker is direct
daaruit af te leiden. Hierbij moet echter voor het werken op één
accu en één hoogspanningbatterij weer worden gebruik gemaakt
van de drie snoer-verbindingen van fig. 86.
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Voor al deze combinatieschakelingen geldt ’t zelfde, wat is
opgemerkt naar aanleiding van fig. 86, n.1. dat die combinaties

met de schema’s volgens fig. 28 en vorige niet zijn uit te voeren.
Het schema van fig. 25 laat er zich echter toch wel geschikt voor
maken, als men telefoon en hoogspanningbatterij verplaatst en
gezamenlijk shunt door een condensator. Men krijgt dan het
schema van fig. 97, waarop alle
combinaties zijn toe te passen,
die hier juist zijn aangegeven.
Een versterker met twee
lampen kan men weer schakelen
achter een versterker met één
lamp door den steker St van
i
den twee-lampversterker in de
telefoonstop van den één-lampversterker aan te sluiten en de
Ac*.
telefoon in den twee-lamp-versterker te plaatsen. Zijn dan
Fig. 97.
beide versterkers met schake
laars „versterkt-onversterkt” uit
gerust, dan levert de laatste combinatie wel de meest ideale
versterker-inrichting van deze soort, waarmee men willekeurig
kan werken: onversterkt of met 1, 2 of 3 lampen naar keuze,
enkel door het omzetten van twee schakelaars. Dit is veel
practischer dan het bezit van een samengebouwden versterker
met drie lampen.
Met meer dan drie lampen in cascade zal men gewoonlijk
i) In den rton tot 3dcn druk was dit schema foutief. Het is nu verbeterd.
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niet werken. Reeds met drie lampen heeft men soms moeite om
te verhinderen, dat „gillen” optreedt. Een absoluut zeker middel
daartegen is niet aan te geven. Men kan beproeven, de transformator-kernen onderling te verbinden en te aarden of aan de
negatieve accupool te leggen. Ook het aarden of verbinden met
de negatieve accupool van het metalen telefoonhuis kan soms
helpen. Ook aansluit-richting van de stekers, waarmee de toe
stellen onderling zijn verbonden, kan er invloed op hebben. In
andere gevallen levert het tusschenschakelen van een transformator
met transformatie-verhouding 1 : 1 tusschen twee versterkers de
gewenschte uitkomst. De plaatsing der accu’s en hoogspanningbattterijen ten opzichte van elkaar is eveneens een punt van
beteekenis.
De veelsoortigheid der aangeduide middelen wil helaas
zeggen, dat men in elk bijzonder geval zoekend en tastend de
remedie moet zien te vinden.
De laagfrequent-versterker behoeft volstrekt niet juist bij een
toestel met lampdetector te worden gebruikt. Hij werkt ook zeer
goed achter een kristaldetector en kan dan seinen, die onversterkt
onhoorbaar zijn, tot neembaarheid ophalen. Zulk een combinatie
ontvangt echter uitsluitend gedempte signalen (van vonkzenders).
Een interessante uitbreiding van de mogelijkheden met een
laagfrequentversterker levert dezg. toonversterke r-schakeling van Dr. Koomans. Dit is een toepassing uitsluitend voor
ongedempte seinen.
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Het schema is weergegeven in fig. 98, terwijl in fig. 99 is
aangeduid, hoe men bij een bestaanden één-lampversterker een
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toestelletje kan maken, dat tusschen ontvanger en versterker wordt
geschakeld, zoodat zij te zamen een toonversterker vormen.
Een compleet apparaat is te zien in de fotografische
afbeelding op bladz. 138.
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Fig. 99.

Het doel is, door het toepassen van terugkoppeling bij den
Iaagfrequent-versterker een laagfrequente dempingsreductie te ver
krijgen, waardoor het toestel slechts één bepaalden interferentietoon van een ongedempt signaal krachtig ophaalt en andere geluiden
onversterkt laat. Deze selectieve toonversterking geeft naast de
hoogfrequent-afstemming een middel in de hand om vrij te
komen van storingen door andere stations dan dat, hetwelk men
wenscht te ontvangen. Dit hulpmiddel is het. meest werkzaam,
wanneer men door gebruik van roostercondensator ook laagfrequent
gelijkricht en een relais en schrijftoestel gebruikt in plaats van
de telefoon.
In fig. 98 ziet men parallel met de primaire van den ijzertransformator een spoel L en condensator C aangebracht. Deze
zijn zóó groot gekozen, dat zij afstemming geven op de frequentie .
van den ontvangen toon. L is een spoel zonder ijzerkern.
Ten einde nu bijv. met honingraatspoel 1500 af te stemmen
op toon 1000, moet C = 0.175 microfarad ijn. Maar het toestel
zal beter werken met grootere spoel en kleineren condensator.
Bovendien is geringe weerstand van de spoel een voordeel. Zij
bestaat bij het apparaat in de foto uit 1350 windingen draad van
0.55 mM. op een ring van 10 cM. diameter, 5 cM. breed.
De grootte van C kan men proefondervindelijk bepalen. Wanneer
men n.1. de terugkoppelspoel L2 ook aanbrengt (een spoel van 5000
windingen draad 0.4 mM. op een kern van 2 cM. diameter, 5 cM.
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lang zonder ijzer) dan zal het toestel, zoodra de koppelspoel
ver genoeg in de groote spoel is gedraaid, laagfrequent gaan
g e n e r e e r e n, d. w. z. een wisselstroom van hoorbare frequentie

Toonversterker-Systeem Dr. Koomans.
door de telefoon zenden. Die toon is de toon, waarop het
apparaat is afgestemd, en door groote condensatoren parallel met
L te schakelen, wordt die toon lager. Men stapelt dus een micacondensator op, dien men grooter maakt, totdat men in het gebied
der niet al te hooge muzikale toonen komt. Bij voorkeur laat men
C bestaan uit verschillende condensator-trappen, zoodat men een
aantal tonen kan maken met een schakelaar. Met 7 tegen 8
blaadjes bladtin van 4 X 8 cM. oppervlak, met vrij dun mica er
tusschen, bereikt men een zeer bruikbare waarde. Men moet
bedenken, dat men om den toon 1 octaaf te verlagen (de
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frequentie op de helft te brengen) een 4 X grooteren condensator
noodig heeft.
Bij het practisch gebruik Iaat men den toonversterker nooit
werkelijk genereeren, want dan geeft hij zelf een toon, waarin
de seinteekens verdrinken. Maar men brengt hem op den rand
van genereeren. Is dan de toon der seinteekens gelijk aan den
toon, dien de versterker uit zichzelf zou produceeren, dan wordt
het geluid sterk „aangeblazen”.
In het algemeen ervaart men bij het gebruik van een zelfvervaardigden toonversterker al licht, dat de laagfrequent-terugkoppeling van den versterker en de hoogfrequent-terugkoppeling
van het ontvangtoestel elkaar beinvloeden. Die „terugwerking”
van den toonversterker op den ontvanger wordt kleiner, als men
in den toonversterker een transformator gebruikt met groote
transformatie-verhouding, bijv. 1 : 20.
Bij toepassing van zulk een transformator 1 : 20 kan men ook
den condensator C vervangen door een gewonen draaicondensator, parallel op de secondaire van den transformator. Bij
transformatie-verhouding n staat een capaciteit C op de secon
daire gelijk met een n2 maal grootere capaciteit op de primaire.
Een draaicondensator van 0.0005 microfarad op de secondaire
doet dus bij transformatie-verhouding 20 hetzelfde als een
condensator C in fig. 98 van 0.2 microfarad. De toon van den
toonversterker is dan bovendien c o n t i n u-variabel.
Dat de toonversterker alleen voor ongedempte signalen nut
heeft, ligt hieraan, dat de toon van een gedempten zender nooit
zuiver genoeg is om er een zoo sterk selectief middel op toe te
passen. Trouwens ook als een ongedempte zender lijdt aan
golflengte-veranderingen tijdens het seinen, waardoor de interferentie-toon niet geheel constant is, dan laat toonversterking zich
op de seinen van zulk een zender niet toepassen.
Voor telefonie is elke toonversterker uitteraard onbruikbaar.
Bij telefonie moet men alle toonhoogten gelijkwaardig ontvangen,
anders treedt geluidvervorming in.
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XXX.

De hooglrequenlversterker. — Verklaring der werking. —
Drempelgevoeligheid. — Koppeling met hoogfrequentietransiormatoren. — De aperiodische smoorspoelyersterker. — Gebruik van den sluitkring voor
korte golven.
De bedoeling van den hoogfrequentversterker is, een toestel
samen te stellen, met grootere begingevoeligheid dan de enkele
detectorlamp.
Wanneer men zich het geval denkt eener detectorlamp met
gelijkrichting in den plaatkring, dan kan gemakkelijk worden
ingezien, dat die gelijkrichting door een enkele lamp, om eenig
effect te geven, een zekere minimum-signaalsterkte noodig heeft.
Slaan we even fig. 79 op, dan is B daar het punt voor gelijk
richting in den plaatkring, omdat positieve roosterspanningen daar
een plaatstroomvermeerdering geven, die grooter is dan de plaatstroomverminderingen door even groote negatieve roosterspan
ningen. Heeft men echter te doen met uiterst kleine wis
selspanningen aan het rooster, dan krijgt men schommelingen ter
weerszijden van het punt B over zoo’n klein deel der karakteristiek,
dat de ongelijkheid in buiging der karakteristieke lijn naar links en
naar rechts onmerkbaar wordt. De karakteristiek is over een uiterst
klein deel harer lengte niet te onderscheiden van een rechte lijn.
En voor zoo kleine wisselspanningen, dat zij slechts werken over
een deel der karakteristiek, dat als recht is te beschouwen, zullen
in den plaatkring stroomvermeerderingen en stroomverminderingen
optreden, die aan elkaar gelijk zijn. D. w. z., dat in den plaatkring
wel versterkte, nog steeds zeer zwakke trillingen worden overge
dragen, maar dat die zóó zwak kunnen zijn, dat ze niet worden
gelijkgericht. Bij deze hier veronderstelde, zeer kleine waarde der
spanningen van een aankomend signaal, ligt de drempel
waarde voor de gevoeligheid eener enkele lamp als detector.
In dat geval kan de beste laagfrequentversterking niet voeren
tot een hoorbaar signaal, want zoo lang de detector niet gelijkricht,
ontstaat geen hoorbaar verschijnsel.
Het ligt echter voor de hand, dat men de in den plaatkring
' van de eerste lamp toch wèl versterkt overgegane hoogfrequente
trillingen kan toevoeren aan een tweede lamp en dat dan de uit
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de eerste lamp versterkt te voorschijn komende trillingen voldoende
wisselspanningen aan het tweede rooster kunnen geven om in de
tweede lamp wèl tot gelijkrichting aanleiding te geven. Men kan
dus door cascadeschakeling van lampen de drempelgevoe1 i g h e i d verhoogen.
In hoeverre voor de gelijkrichting in den roosterkring, met
behulp van een roostercondensator, eveneens een drempelwaarde
bestaat, waarbij geen gelijkrichting optreedt, maar wel overdracht
der hoogfrequente trillingen naar den plaatkring, is niet zoo
gemakkelijk te verklaren en in te zien. Maar de practijk wijst
erop, dat ook daarbij zulk een drempelwaarde optreedt en ook
ten opzichte daarvan de drempelgevoeligheid door cascade
schakeling verhoogd kan worden.
De cascadeschakeling kan in dit geval evenals bij den
laagfrequentversterker geschieden met transformatoren en zelfs met
ij z e r-transformatoren. Er zijn Fransche firma’s, die aldus hoogfrequentversterkers uitvoeren. De moeilijkheden daarbij — die we
straks nog wel nader zullen aanduiden — zijn echter zóó groot, dat
we den amateur niet kunnen aanbevelen, er zich aan te wagen.
En er zijn andere hulpmiddelen.
Als „transformator” voor hoogfrequente stroomen zijn over het
algemeen gekoppelde spoelen zonder ijzer het meest verliesloos
en het gemakkelijkst te maken. Zoo zou men te werk kunnen
gaan volgns fig. 100, waar de aan de secondaire van een toestel
5cc.
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Fig. 100.
geschakelde eerste lamp door twee afgestemde kringen, die samen
den hoogfrequent-transformator vormen, is gekoppeld met een
tweede lamp, welker plaatkring op de secondaire is teruggekoppeld.
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Dit is inderdaad een zeer goed schema, maar het is practisch
heel moeilijk te hanteeren, omdat er wat veel afgestemde kringen
in voorkomen (bij nog meer lampen wordt dat nog erger !) En
de transformatorkringen zouden ook weer op alle mogelijke golven
afstembaar moeten worden gemaakt.
Men heeft dus gestreefd naar apparaten, die gelijke functie
verrichten, maar die géén afstemkringen bevatten. En daarmee is
men gekomen tot de aperiodische hoogfrequentversterkers (aperiodisch wil zeggen: ongevoelig voor golflengteverschillen). Voorbeelden daarvan zijn de smoorspoelversterker van fig. 101 en de weerstandversterker
van fig. 105.
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In fig. 101 zijn in de plaatkringen van eerste en tweede lamp
smoorspoelen S opgenomen. Dit kunnen eeavoudige klosjes draad
zijn (0.1 mM. geëmailleerd koperdraad), die op een kern van hout,
van 1.5 cM. diameter, 750 a 1000 meter draad bevatten. Beter
is, ze te wikkelen als ringspoelen,. dus in verschillende afdeelingen
(6 a 8) in gleuven, zooals fig. 102 aanduidt.
De weerstand van deze
spoeltjes (1500 Ohm) zal voor
den gelijkstroom van de hoogspanningbatterij geen merkbaar
beletsel vormen. De zelfinductie wordt evenwel zoo groot, dat de
van de roosters der lampen op de
/
plaatkringen overgedragen trillin
Fig. 102.
gen in de spoeltjes een zeer
grooten weerstand ondervinden.
Het spanningsverval in de spoeltjes wordt voor de trillingen groot

‘
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en de hoogfrequente spanningswisselingen, die op de roostercondensatoren C2 en C3 der volgende lampen komen, zijn daardoor ook
aanzienlijk. Van een optransformeeren dier spanningen tot grootere
hoogte, zooals in een laagfrequentversterker, is hier geen sprake.
Er gaat zelfs van de versterking van elke vorige lamp telkens wat
verloren en de versterking per lamp is dan ook altijd geringer dan
bij een laagfrequentversterker, maar de bouw van het apparaat
wordt zeer eenvoudig en de gevoeligheid voor zwakke signalen is
veel grooter dan van één lampdetector met laagfrequentversterker.
De roostercondensatoren kunnen 0.00025// F zijn of nog kleiner.
De lekweerstanden 1 van 2 a 4 megohm worden hier tusschen
rooster en gloeidraad geplaatst, omdat bij plaatsing dier weerstan
den over de roostercondensatoren de roosters positieve spanning
van de hoogspanningbatterij zouden ontvangen. Aansluiting aan
plus of min van den gloeidraad is wegens de grootte der lek
weerstanden tamelijk onverschillig. Voor de eerste lampen kan men
ze dikwijls wel geheel weglaten. Dit zijn dingen, die men bij de
monteering moet uitprobeeren.
De telefooncondensator in een hoogfrequentversterker heeft
gelijke waarde als in een gewonen ontvanger, d. w. z. 0.002 a
0.005 // F.
Het apparaat is bestemd om met een dubbelsnoer in stop Sec*
aangesloten te worden aan de secondaire van een ontvangtoestel
terwijl door Tk de terugkoppelspoel kan worden verbonden. Werkt
men met afzonderlijk zwevingstoestel, dan wordt Tk niet gebruikt,,
maar kortgesloten.
Bij de toestellen van fig. 67 en 84 (als dit laatste als primairontvanger dient) zijn de stopcontacten Vs en Vt bestemd voor
de verbinding van den hoogfrequentversterker (Sec. met Vs en
Tk met Vt te verbinden). Bij het werken met hoogfrequentver
sterker wordt de detectorlamp op het ontvangtoestel weggenomen.
De versterker komt voor den detector in de
plaats. Ook de telefooncontacten op het ontvangtoestel worden
dan niet gebruikt; de telefoon komt in den versterker. Hoe (in
welke richting) de stekers der verbindingssnoeren in Vs en Vt
moeten worden aangesloten om met de terugkoppelspoel den ont
vanger bij gebruik van den hoogfrequentversterker te doen genereeren, dient men te vinden doqr probeeren. De terugkoppelspoel
moet bij gebruik van een hoogfrequentversterker altijd kleiner zijn
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dan met één Iampdetector, daar de teruggekoppelde trillingen
sterker zijn.
Wat de werking van den hoogfrequentversterker betreft, kan
men zeggen, dat het geheel — al de lampen te zamen — een
samengestelden detector vormt. Vroegere beschouwingen, volgens
welke de eerste lampen zooveel mogelijk enkel zouden moeten
versterken en alleen de laatste zou moeten gelijkrichten, terwijl
men door de schakeling gelijkrichting in de eerste lampen zou
moeten tegengaan, zijn theoretisch noch practisch houdbaar ge
bleken. Bij welke lamp de gelijkrichting begint, hangt enkel van
de signaal-sterkte af. Voor de goede werking doet het er niets
toe. Men moet zooveel mogelijk onderling aan elkaar gelijke
lampen kiezen. Opvallend is, hoe vooral de kwaliteit der
eerste lamp voor de geheele werking van belang is.
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Het inwendige van smoorspoel- en weerstand-versterker.
De ervaring met het beschreven type van versterker leert,
dat het voor golven boven 2000 meter een verbazingwekkende
gevoeligheid bezit. Eigenlijk komt die gevoeligheid bij gebruik
aan een toestel, dat op een ietwat groote antenne is aangesloten,
niet behoorlijk uit. Eerst bij het werken met een gesloten raamantenne kan de hoogfrequentversterker tot zijn recht komen. Op
een groote gewone antenne zijn lucht-storingen en storende seinen
vaak zóó hard, dat zij door de sterke ladingen op de roostercondensatoren de lampen aan het fluiten en gillen brengen, of een
brokkelig geluid doen ontstaan.
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In elk geval zal een hoogfrequentversterker altijd, maar
vooral bij gebruik voor antenne-ontvangst, rustiger werken zonder
terugkoppeling (stop Tk kortgesloten) doch met zwevingsapparaat.
Alleen, dit geeft weer minder versterking. Een type van hoog
frequentversterker, dat in dit opzicht vooral voor antenne-ontvangst
vaak de voorkeur verdient, bespreken we nog verderop.
Voor kleinere golven dan 2000 meter neemt gewooniijk de
versterking van den smoorspoelversterker snel af, of er treedt
geheel geen versterking meer op en het apparaat is voor die
kleinere golven ook niet meer door terugkoppeling aan het genereeren te brengen.
De oorzaak daarvan is hoofdzakelijk gelegen in de capaciteit
van verschillende toesteldeelen onderling en vooral in de eigencapaciteit der smoorspoelen. Aangezien een capaciteit voor hoogere
frequenties (kortere golven) een kleineren weerstand vormt, zal
men bij verkorting der golflengte, die men ontvangt, steeds een
punt bereiken, waar de smoorspoel-capaciteit de trillingen doorlaat,
zoodat zij niet meer aan de volgende lamp worden overgedragen.
(Dit is ook de oorzaak van moeilijkheden bij het gebruik van
transformatoren met ijzer in hoogfrequentversterkers).
Men kan evenwel een kunstgreep toepassen om dit euvel
te omgaan. Daarvoor is het in fig. 101 met SI kr aangeduide
stopcontact aangebracht, dat parallel staat op de eerste smoorspoel.
De toevallig aanwezige capaciteit (parasitaire capaciteit)
zou aan de werking n.1. géén kwaad doen, wanneer die met de
aanwezige zelfinductie een kring vormde, af gestemd op de te
ontvangen kleine golf. Daarvoor is de sinoorspoel-zelfinductie
echter te groot. Tot deze afstemming kan men alleen geraken
door de sinoorspoel-zelfinductie voor korte-golfontvangst te ver
kleinen en dit laat zich verwezenlijken door een zelfinductie parallel
moet de smoorspoel te plaatsen (zelfinducties parallel met elkaar
leveren samen, als zij niet onderling gekoppeld zijn, een kleinere
totale zelfinductie). En ten einde een regeling voor verschillende
golflengten mogelijk te maken, moet de parallel-zelfinductie
variabel zijn.
Het best geeft men er den vorm aan van een variometer,
vervaardigd volgens de vroeger aangegeven constructie voor een
koppelingsvariometer, maar die hier eigenlijk pas als echte vario
meter (variabele-zelfinductie) wordt toegepast.
10
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Een biuikbare grootte verkrijgt men niet een buitenspoef
van 11.5 cM. diameter, omwonden met 2 X 30 windingen over
een breedte van 2 X2.5 cM. en een binnenspoel van 9 cM. diameter
omwonden met 2 X 40 windingen over een breedte van 2X2.25 cM.
De spoelen worden volgens fig. 103 met behulp van een
schakelaar óf parallel óf serie geschakeld. Bij de hier aangegeven
grootte der spoelen zal de grootste zelfinductie bij parallel
schakeling gelijk zijn
aan de kleinste bij
ü= St. serie-schakeling. De
spoelen moeten over
✓
180° draaibaar wezen,
xiJ
van tegengesteld ge
richt geheel in elkaar
tot gelijk gericht ge
000
heel in elkaar. (Zie
over de theorie van
den variometen.Draadloos Zendstation voor
Fig. 103.
den Amateur”, hoofd
stuk XIV).
Dit toestelletje ten gebruike bij een hoogfrequentversterker
noemt men een S 1 u i t k r i n g. Het wordt met steker St (fig. 103}
verbonden met stopcontact SI kr (fig. 101).
De parallelstand der sluitkringspoelen maakt den versterker
geschikt voor de golflengten 200—400 meter, de seriestand voor
400—800 meter. Ten einde het golflengtebereik nog te kunnen
vergrooten tot aan de golflengte, waarbij de versterker zonder
sluitkring goed werkt, brengt men twee kleine vaste condensatortjes.
aan, waarvan het eene den sluitkring bij seriestand der spoelem
afstembaar maakt van 800—1600 en het tweede van 1600—3000'
meter. Van die condensatortjes moet de grootte proefondervindelijk
worden bepaald. Die grootte zal ongeveer 0.00015 // F. en
0.00060 fi F. moeten zijn. Men krijgt dus van 200—3000 meter
totaal 4 meetbereiken met den sluitkring.
Natuurlijk zou men eigenlijk al de smoorspoelen in den
versterker met een sluitkring moeten afstemmen. Dat zou echter
een moeilijk te hanteeren apparaat geven en practisch blijkt het
afstemmen van den eersten kring al resultaat te geven.
Toch is de werking voor golven beneden 400 meter steeds ge-
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brekkig. Over hoogfrequentversterking speciaal van korte golven
spreken wij nog nader in hoofdstuk XXXIX.
Meer dan vier lampen te bezigen in een hoogfrequent-versterker is in ’t algemeen niet raadzaam en niet Ioonend. Het
toestel krijgt öf onoverwinnelijke neigingen tot gillen, öf men moet
de spanningen zoodanig reduceeren, dat men per lamp veel
minder versterking krijgt en dus geen voordeel.
In den laatsten tijd worden door verschillende fabrieken de
smoorspoelen voor smoorspoel-versterkers ook wel van weerstanddraad samengesteld, waardoor men de smoorspoel- en in het vol
gend hoofdstuk nader te bespreken weerstandkoppeling eenigszins
combineert en de neiging tot van zelf genereeren en gillen sterk
vermindert.
Voor lange golven kunnen de smoorspoelen van den smoorspoel-versterker van een massieve of gedeelde ijzerkern worden
voorzien.
Achter eiken hoogfrequentversterker kan men nog weer een
laagfrequentversterker gebruiken om zeer luide signalen te ver
wekken. De aansluiting geschiedt door den aansluitsteker van
den laagfrequentversterker in de telefooncontacten van den hoog
frequentversterker te zetten en de telefoon in den laagfrequent
versterker.
XXXI.
Afzonderlijke twee-lamp-hoogfrequentversterker voor korte
golven. — De weerstand versterker. — Vervaardiging
van groote weerstanden. — Statische terugkoppeling.
— Versterking direct op het ontvangtoestel.
In verband met onze theoretische uiteenzettingen valt de
conclusie te trekken, dat als de smoorspoelversterker alleen op
de eerste smoorspoel een afgestemden sluitkring heeft, ook
alleen de eerste lamp werkelijk niet-gelijkgerichte hoogfrequente
trillingen kan versterken,, terwijl tweede en volgende lampen
slechts de door de eerste twee lampen gelijkrichte en daardoor
reeds in laag frequenten vorm gebrachte energie verder ver
sterken. Door onzen kunstgreep blijft voor korte golven de hoog
frequentversterking tot de eerste lamp beperkt. Waar dit intusschen reeds vrij goed effect geeft, ligt het denkbeeld voor
de hand, voor korte golven een versterker te maken, die ook niet
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meer dan de twee eerste lampen bevat en dan de smoorspoel
geheel te vervangen door een afgestemden kring.
De versterker krijgt dan met twee in serie geschakelde
lampen een schema in den vorm van fig. 104. Dit is een goede
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Fig. 104.
hoogfrequent-versterker voor de 600 meter scheepsgolven en voor
korte golf-t e 1 e f o n i e. Men kan er voor verdere versterking laagfrequentversterkers achter plaatsen.
Het ligt voor de hand, dat men in plaats van den variometer
met de condensatortjes, tusschen A en B ook een gewone spoel
en draaicondensator kan aanbrengen.
Het eenige bezwaar is, dat men voor hoogfrequentversterking
van korte golven nu toch weer vervalt in het gebruik van
afgestemde kringen.
Daarom moge nog de aandacht worden gevestigd op een
ander type van aperiodischen hoogfrequentversterker, dat in elk
geval voor kleinere golven bruikbaar is te maken dan de smoorspoelversterker. Wij bedoelen den weerstandversterker, waarvan
het schema wordt gegeven in fig. 105. De inrichting is bijna
geheel eender als die van fig. 101, alleen zijn de smoorspoelen
vervangen door niet-inductieve weerstanden W. Verder zijn de
lampen twee aan twee in serie geschakeld en de twee groepen
parallel. Vier 3 Volts lampen eischen op deze wijze 6 Volt
spanning en nemen 2 X ^en stroom van één lamp. Deze
schakeling laat zich in een 4-lamp-smoorspoelversterker eveneens
toepassen.
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De koppelingsweerstanden hebben waarden van 70,000 a
250,000 Ohm. Deze zijn verkrijgbaar in den handel, in gelijken
vorm als de lekweerstanden. Deze laatste moeten overeen
komstige waarde hebben als in den smoorspoelversterker, dus
2 a 4 megohm.
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Fig. 105.
Om zelf groote weerstanden te maken, kan men op een
stripje eboniet een vijlstreek aanbrengen en daarin een potlood
streep trekken. De uitvoering is aangegeven in fig. 106. Aan beide
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Fig. 106.
einden worden gaten a en c in het eboniet geboord. De gaten
c dienen om later een houtschroef door te laten, waarmee het
geheel in het toestel wordt vastgeschroefd. In de gaten a wordt
draad gesneden voor inetaalschroeven. Verder worden de gaten
a met een grootere boor tot op zekere diepte verzonken, zoodat
de komvormige uithollingen b rondom de gaten a ontstaan; met
een kantige vijl wordt een even diepe gleuf p Pi aangebracht,
die de uithollingen bb verbindt.
Met fijn hard potlood wordt het eboniet in de uithollingen
bb met een flinke laag grafiet ingewreven en bij p en px worden
voorloopig korte streepjes potlood aangebracht, in verbinding met
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bb. Daarna worden in deze uithollingen propjes bladtin gelegd
en doorboord, waarop volgplaatjes dd, met uitstekende lipjes,
met de metaalschroeven worden vastgeschroefd. Met een batterijtje
en galvanometer (of gevoeligen voltmeter) kan men controleeren,
of hierbij tusschen de volgplaatjes en de beginstukjes van de
potloodlijn goed contact is ontstaan. Anders moet alles weer los
en beter gepotlood worden.
Is men zoo ver gereed, dan worden met snoertjes en dasseklemmen de lipjes der volgplaatjes dd met een of anderen weerstandmeter verbonden, die weerstanden van 100,000 Ohm of meer
(voor lekweerstanden eenige megohms) goed aangeeft. Een zg.
isolatiemeter met inductor is over het algemeen niet aan te
bevelen, omdat die nooit heel nauwkeurig is en met wel wat al
te hooge spanningen werkt. Heeft men geen weerstandmeter, dan
kan een voltmeter van bekenden weerstand dienen. Een Telefunkenvoltmeter voor 10 Volt max. bijv. heeft een weerstand van 1660 Ohm.
Bij 10 Volt gaat er 6 mA. door en als hij 0.1 Volt aanwijst, is de
stroom 0.06 mA. Heeft men nu een batterij van 60 Volt, dan zal
bij aansluiting van 98,340 Ohm in serie met den voltmeter de keten
60

Amp. = 0.6 mA. door den
100,000 Ohm bevatten en —
100,000
voltmeter gaan, dus de voltmeter 1 Volt aanwijzen.
Men brengt dus de potloodlijn ppx aan en verdikt en ver
breedt die tot het instrument aangeeft, dat men den gewenschten
weerstand heeft bereikt. Het is zaak te meten, nadat alle los
opliggend potlood is weggeveegd. Om den weerstand blijvend
onveranderlijk te maken, moet de potloodstreep overdekt worden
met een laagje schellak. Tijdens het opbrengen der schellak
dient men den weerstand te blijven controleeren, want gewoonlijk
gaat er wat potlood drijven en wordt de weerstand te groot.
Men brengt daarom van p en px uitgaande telkens maar kleine
plekjes schellakoplossing aan, laat die even drogen en brengt
. op het opengebleven deel van de streep meer potlood als de
weerstand te hoog is geworden. Zoo werkt men van weerszijden
naar het midden tot men de schellaklaag sluit. Is die goed droog,
dan schellakt men nog eens flink over. Het is zeer wel mogelijk,
op deze wijze weerstanden van 100,000 Ohm te maken, onver
anderlijk en binnen 5 % nauwkeurig.
Wanneer men het schema nagaat, zal men zien, dat de
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roosterlekweerstanden (2 a 4 megohm) alle zijn aangebracht tusschen het rooster en de positieve zijde van de bijbehoorende lamp.
Dat is in deze schakeling het best gebleken. Overigens kunnen ook
hier de lekweerstanden der eerste lampen vaak met voordeel
weggelaten worden. Dat moet men weer uitprobeeren.
Wat nu het gebruik van het toestel volgens fig. 105 betreft,
daar zal wegens den spanningsval in de weerstanden de hoogspanningbatterij voor dezelfde lampen grooter moeten zijn dan
wanneer men smoorspoelen gebruikt. De laatste lamp echter
ontvangt spanning via de telefoon en het kan blijken, dat voor
die lamp de spanning beter wat lager kan wezen. Vandaar dat
die spanning bij g regelbaar is gemaakt.
In het schema fig. 105 is nog een inrichting aangegeven,
bestaande uit een bewegelijke condensatorplaat p4, verbonden
met het eerste rooster en twee vaste platen p3 en p4f verbonden
met derde en vierde plaat. Deze inrichting dient om desgewenscht
het toestel terugkoppeling te geven, zonder gebruik eener terugkoppelspoel (contact Tk wordt dan kortgesloten). De op deze
wijze te verkrijgen terugkoppeling is statisch (capacitief).
Door Pi tegenover p4 te plaatsen, voert de condensator iets
van de versterkte trillingen in de vierde lamp terug op de eerste
en daar in 2dcn en 4dcn plaatkring de trillingen gelijk van „phase”
zijn met die aan het eerste rooster, verkrijgt men een versterkende
terugkoppeling, die het toestel tot genereeren kan brengen.
In 1 sten en 3dcn plaatkring zijn de trillingen tegengesteld aan
die, welke aan het eerste rooster optreden. Door px te plaatsen
tegenover p3 krijgt men dan ook een tegenwerkende terugkoppe
ling. Deze kan gewenscht wezen, wanneer het toestel neiging
bezit om uit zichzelf te genereeren, waardoor het gedempte stations
niet in toon zou geven en ook voor telefonie onbruikbaar zou zijn.
De capaciteit, noodig voor deze terugkoppelingen, is gewoon
lijk veel kleiner dan de nulcapaciteit van een normalen draaicondensator. Men moet er dus zelf een specialen draaicondensator
voor maken en daarbij kan het in het schema gevolgde model
dienen. Men knippe plf p3 en p4 van bladtin. Sectoren van 45°,
van een cirkel van 4 cM. straal, zijn voldoende; p3 en p4 worden
op hout of eboniet geplakt, zoo ver van elkaar, dat pj er met
ruime speling tusschen kan. Over p3 en p4 heen legt men een
cirkelrond schijfje dun mica. Daarna plakt men Pi tusschen twee
cirkels calqueerpapier, zorgende, in het midden een gat open te
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houden, waar een as door kan, en waar het bladtin met een punt
bloot ligt. Op een asje met schroefdraad klemt men de calqueerpapiercirkels en het bladtin px vast tusschen twee breede moeren
m, die p3 en p4 niet mogen raken bij de monteering. Het geheel
wordt vastgelegd onder een cirkelvormig stukje hout, waar de as
doorheen steekt.
Deze zelfde inrichting laat zich ook toepassen op een smoorspoelversterker. In het algemeen echter is de zg. magnetische
terugkoppeling met een terugkoppel spoel (door het magnetisch
veld van die spoel) soepeler en hanteerbaarder dan statische
terugkoppeling met een condensator.
De weerstandversterker heeft gewoonlijk evenals de smoorspoelversterker een bepaalde golflengte, waar beneden hij niet
meer wil werken, maar die golflengte ligt veel lager dan voor
een smoorspoelversterker. En als men zorgt, zoo weinig mogelijk
en zoo klein mogelijke metalen fittingen bij den versterkerbouw
te gebruiken, zoo min mogelijk klemblokjes en veeren om de
weerstanden vast te zetten, maar alles aan korte draadjes soldeert,
dan wordt de inwendige capaciteit zóó klein, dat men wel tot
beneden 600 meter golflengte kan komen.
Een sluitkring laat zich bij een weerstandversterker alleen
toepassen ter vervanging van den eersten weerstand.
Als de hoogfrequentversterker wordt gebruikt met terugkoppelspoel, doet zich bij het verkleinen der golflengte altijd
het geval voor, dat bij een of andere grens tusschen 2000 en
1000 meter de terugkoppeling moet worden omge
keerd. In de buurt van het omkeeringspunt is de werking insta
biel. Dit hangt samen met het bestaan eener eigen-afstemming van
inwendige toesteldeelen, daar de „phase” der trillingen in de
terugkoppelspoel omkeert bij het gaan door de golflengte, waar
voor afstemming bestaat.
Wij beloofden nog de aanduiding van een hoogfrequent-versterkertype, dat in het bijzonder bij antenne-ontvangst voordeelen
biedt. Dit is in schema afgebeeld in fig. 107. Dit is een smoor
spoelversterker met ingebouwden sluitkring. Inderdaad is de
eerste smoorspoel geheel vervangen door een afgestemden kring
LC. En nu wordt hier die kring bovendien gebruikt om de
eerste lamp van den versterker terug te koppelen. Daartoe is
een spoeltje T aangebracht, schuifbaar in, of draaibaar ten
opzichte van L. Bij de verbinding aan een ontvangtoestel heeft
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men niets anders te doen dan stop S op de gewone wijze met
den secondairen kring van den ontvanger te verbinden. Het
spoeltje T komt dan aan de secondaire te hangen en dit is ook
al voor terugkoppeling veelal voldoende. Het geheel genereert
&

6s

tI'H-H
Fig. 107.
niet zóó gemakkelijk als een versterker met terugkoppeling van
de laatste lamp, maar op antenne is de instelbaarheid grooter.
Verder is het een versterker, die bij passende maten van L en
T óók voor kleine golven goed werkt.
Bij gebruik van honingraatspoelen voor L en T is het al heel
eenvoudig, het apparaat voor alle golflengten bruikbaar te maken.
Natuurlijk kunnen ook hier weer vier lampen worden toe
gepast, maar kan men het apparaat ook zeer wel uitvoeren voor
slechts twee of drie lampen.
In aansluiting hiermede willen wij wijzen op een schakeling,
die, evenals de toonversterker, van Dr. Koomans afkomstig is en
die het mogelijk maakt, van ieder normaal honingraattoestel, of
van een anderen inductieven ontvanger met één lamp, een inrichting
te maken met één hoogfrequentversterkerlamp vóór den detector.
Het schema is aangegeven in fig. 108.
Daarbij wordt aan den gewonen honingraatontvanger een
lamp H toegevoegd, die met ’t rooster en den gloeidraad is ver
bonden aan de beide uiteinden van de primaire spoel, terwijl
de plaat is verbonden met het hoogspanningeind van de secondaire
spoel. Laat men de lampen parallel branden op dezelfde accu, goed
lettende op de in het schema aangegeven polariteit, dan is alleen
nog de verbinding ab noodig en de extra-condensator Cu
die kortsluiting van accu en hoogspanningbatterij voorkomt, om het toestel tot een ontvanger met hoogfrequentversterking te
maken. Cx heeft de grootte van een gewonen telefooncondensator.
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Verbreekt men beide verbindingen van de accu naar den gloeidraad van lamp H, dan heeft men weer geheel den oorspronkelijken
ontvanger met enkele detectorlamp. Laat men H branden, dan laat
zich hoogfrequentversterking verkrijgen.
Er zijn verschillende methoden om met dit schema te ontvangen.
Vooral voor telefonie-ontvangst is het ’t best, te handelen als volgt.
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De primaire spoel wordt zoo ver mogelijk van de secondaire
verwijderd; zij moet practisch geheel buiten koppeling worden ge
bracht (honingraatspoelen onder een rechten hoek met elkaar
gesteld). Men zal dan met de terugkoppelspoel steeds de tweede
lamp aan het genereeren kunnen brengen. Brengt men die lamp net
op den rand van genereeren, dan zal blijken, dat nauwkeurige af
stemming van de geheele buiten koppeling b 1 ij v e n d e primaire
ten gevolge heeft, dat het stelsel sterker genereert. Dit levert een
hulpmiddel om hier bij een bepaalde secondair-afstemming de
bijbehoorende primaire afstemming te vinden.
Voor telefonie-ontvangst is het zaak, die primaire afstemming
nauwkeurig te bepalen door bij steeds meer verzwakte terugkop
peling den stand te zoeken, waarbij draaien van den primairen con
densator slechts op één enkel punt genereeren doet ontstaan. Doet
men dit terwijl de secondaire zóó staat, dat men een telefoniedraaggolf nagenoeg in haar nulpunt hoort, dan is ook in eens de
juiste afstemming bewerkstelligd en zal een kleine verzwakking der
terugkoppeling en bijstemmen van de secondaire, liefst met een
fijnregelcondensator, de telefonie zuiver versterkt doen doorkomen.
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Deze hoogfrequentversterking werkt op deze wijze goed, ook op
de kortste golflengten.
Nu maakt het schema-Koomans feitelijk van het inductieve ont
vangtoestel een primair-ontvanger. De storing door vonkzenders
wordt dan ook zeer hinderlijk. Evenals bij eiken primair-ontvanger
kan men ook hier soms veel nut hebben van een
L.
z e e f k r i n g. Volgens fig. 109 is een fijnr—
regelbare condensator C verbonden met een
spoel L, waarmee men kan afstemmen op de q — £
w
te ontvangen golf. Vlak onder of over de win
dingen van die spoel (zoo sterk mogélijk ermee
gekoppeld) zijn een 5-tal windingen W aan
Fig. 109.
gebracht, die men kan parallelschakelen aan
de antenne-spoel van het ontvangtoestel. Men sluit die spoel dus
vrijwel kort. Stemt men nu den zeefkring op de te ontvangen golf
af, dan heft dit de kortsluiting alleen voor die eene golf op.
Storende seinen op andere golf verzwakken zeer. Soms kan men
ook W in de antenne schakelen en door afstemming van L C op een
storende golf, die storing doen verdwijnen (dit laatste vooral
bij storing door een ongedempt station of ander telefonie-station).

XXXII.

Golllengte-transformatie vóór de versterking. — Toepassing
voor ontvangst van zeer korte golven. — Toepassing
tot verhooging der selectiviteit. — Nog een eenvoudig
versterkertype.
Een bijzondere werkmethode, die bij hoogfrequentversterking
kan worden te pas gebracht, stelt ons in staat, de ontvangen
golflengte vóór de toevoering aan een versterker te veranderen
in een trilling van andere (grootere) golflengte. Dit middel is
van Amerikaansche zijde aangegeven om den gewonen hoogfrequentversterker ook voor ontvangst van de allerkleinste golven
(200 meter en minder) te kunnen gebruiken.
Aan de hand van onze fig. 110 kan de verklaring betrekkelijk
kort zijn.
Verondersteld is daar de ontvangst eener golf van 200 meter,
waarop antenne en secondaire van den ontvanger zijn afgestemd.
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De ontvangen frequentie n is dus 1,500,000. Was dit een onge
dempt signaal, dat men met zwevingstoestel in toon 1000 wilde
ontvangen, dan zou het zwevingstoestel moeten worden afgestemd
op een frequentie nx = 1,499,000 dat is een golf van 200,133 meter.
In plaats echter van 1000 zwevingen per seconde te verwekken,
gaan we er 100,000 maken, waartoe het zwevingstoestel op
frequentie 1,400,000 moet worden ingesteld (214.28 meter).
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In den plaatkring der detectorlamp krijgen we nu zwevingstrillingen van een frequentie 100,000 hetgeen overeenkomt met
een golflengte van 3000 meter en wordt de plaatkring op die
golflengte afgestemd, dan zullen in dien kring inderdaad
trillingen optreden, juist alsof men een golf van 3000 meter had
ontvangen en niet van 200. Die trillingen van 3000 meter golflengte
dragen we over aan een tweeden afgestemden kring, die met den
hoogfrequentversterker is gekoppeld en deze werkt geheel als voor
een golf, waarvoor hij ten volle geschikt is.
Men begrijpt, dat de instelling van dit samenstel b e t rek
ke 1 ij k eenvoudig kan worden, wanneer men plaatkring en versterkerkring eens voor altijd op een vaste golf (hier 3000 meter)
afgestemd laat staan. Dan kan men toch altijd zorgen, door de
verstemming van het zwevingstoestel d i e golflengte te maken.
Deze „golflengte-transformatie”, door het zwevingsverschijnsel
verkregen, zal voor het technisch bruikbaar maken van zeer korte
golven misschien nog grootere beteekenis gaan verkrijgen dan tot
dusver.
Is de snelheid van de golven c = 300 millioen meter en de aan
komende golf X, dan is de frequentie n = ~
X
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Stemt men het zwevingstoestel af op Aj ^ frequentie ni =
dan wordt de frequentie der zwevingsgolf Az gelijk aan:
nz

^1 /

n — m en daar nz = Sl,

wordt Az =

te'

c
n—nj

A
of bij benadering: Az =

)2

/j — A

Hieruit laat zich gemakkelijk de grootte der verstemming van
het zwevingstoestel (Aj—A) berekenen, als de ontvangen golf A, be
kend is en men een bepaalde zwevingsgolf Az wil maken.
Het eigenaardige is, dat deze methode van toevoeging eener
zvvevingsfrequentie tot verandering van de golflengte zich óók laat
toepassen op ^gedempte seinen en op telefonie, zonder dat het
geluid daarvan vervormd raakt. De zwevingen blijven toch in dit
geval steeds onhoorbaar (frequentie 100,000 immers).
Wil men dan ook ongedempte seinen op deze wijze ver
sterken, dan moet later met den versterkerkring nog een tweede
zwevingsapparaat worden gekoppeld met bijv. frequentie 99,000
(golf 2790 meter), zoodat eindelijk in den versterker het sein
hoorbaar wordt in toon 1000.
Het zwevingsapparaat van fig. 110 is een vereenvoudigde
vorm. Hier is op dit apparaat de vroeger aangegeven spaarterugkoppeling toegepast.
In plaats van deze werkwijze te gebruiken om zeer korte
golven met een gewonen hoogfrequentversterker te ontvangen, is
van Duitsche zijde het denkbeeld aangegeven, de methode toe
te passen om veel meer dan de gewone 4 lampen voor hoogfrequentversterking te kunnen aanwenden.
De moeilijkheden, welke bij gebruik van meer lampen ont
staan, spruiten voort uit het feit, dat de versterker trillingen uit
straalt, die op voorgaande lampen terugwerken en ten slotte
terugwerken op de oorspronkelijke ontvangkringen (parasitaire
terugkoppeling). Zorgt men nu evenwel, dat de hoogfrequent
versterker trillingen te verwerken krijgt van een geheel andere
frequentie dan voorkomen in den ontvanger, dan is die terug
werking niet meer mogelijk en dan kan men een tweeden
hoogfrequentversterker bijschakelen, die weer een andere frequentie
toegevoerd krijgt.
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Om een voorbeeld te nemen:
Men ontvangt een golf van 10,000 meter (freq. 30,000).
Daarop is de ontvanger afgestemd. Daaraan voegt het eerste
zwevingstoestel een frequentie 10,000 toe, zoodat een zwevingsfrequentie 20,000 ontstaat, die aan den eersten versterker wordt
toegevoerd. Deze werkt dus op een golf van 15,000 meter. In
den eersten versterker zit aan het einde niet een telefoon, maar
een afgestemde kring, die dus versterkte trillingen van golflengte
15,000 meter (freq. 20,000) bevat. Die worden overgedragen op
een afgestemden kring, waaraan een tweede versterker is ver
bonden en een tweede zwevingstoestel voegt er trillingen van
frequentie 19,000 bij, zoodat nu zwevingen in den toon 1000
optreden, die in de telefoon in den tweeden versterker worden
gehoord.
Ook hierbij kunnen alle kringen behalve de ontvangerkringen en het eerste zwevingstoestel, eens voor altijd afgestemd
worden. Men bereikt ten slotte door zulke combinaties een
afstemscherpte, een selectiviteit, die zelfs voor de lange golven
op slechts 0.1 % is te schatten.
Dit zijn echter ingewikkelde schakelingen, die als regel buiten
het bereik van amateurs vallen.
Komt het er in een bepaald geval op aan, betrekkelijk zeer
zwakke signalen op te halen zonder hoogfrequentversterker, maar
toch met een buitengewoon stil werkenden versterker, ook al
geeft die niet den uitersten verserkings graad van een laagfrequentversterker, dan kan men het schema van fig. 111 toepassen
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Fig. 111.
achter een gewoon ontvagtoestel, dat met zwevingsapparaat en
dempingsreductie door terugkoppeling werkt. De versterker
bevat smoorspoelen met ijzerkern van ongeveer gelijke grootte

.
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als de vroeger aangegeven smoorspoelen voor hoogfrequentversterking: het apparaat wordt als een gewone laagfrequentversterker aangesloten in de telefoon-klemmen van het ontvang
toestel. Parallel op elke smoorspoel kan een condensator van
ongeveer 0.002 u F staan en een stopcontact voor aansluiting der
telefoon, zoodat men willekeurig met meer of minder lampen
kan werken.

XXXIII.
Dubbelroosterlampen. — Geringe plaatspanning. — Verloopiitting. — Ontvangschakeling. — Gemakkelijk genereeren.
— Verdubbelde geluidsterkte.
Naast de thans algemeen gebruikte drie-electrodenlampen
zijn in den laatsten tijd lampen op de markt gekomen met vier
electroden, waarin n.1. tusschen gloeidraad en plaat twee af
zonderlijke roosters zijn aangebracht.
De Duitsche lampen van dit type, Telefunken R E 20 en
R E 26, alsmede Siemens Schottky en ook de Nederlandsche
van Philips en Heussen, laten zich zoowel voor detector als voor
laag- en hoogfrequent-versterking gebruiken. De R E 20 en Sie
mens Schottky hebben een brandspanning van 3 Volt, Philips 3.5
volt, de R E 26 en Heussenlamp van 4 Volt.
Zij bezitten het voordeel, van lampen te zijn met zeer hoog
vacuum en daardoor volkomen constant gedrag, terwijl zij toch
zich laten gebruiken met zéér geringe plaatspanning, in welk op
zicht zij zelfs de laagvacuum-lampen nog verre overtreffen, want
de Philips en de Heussenlamp, de R E 20 en R E 26 werken als
detector met 8 a 12 Volt hoogspanning al maximaal, terwijl zij zelfs
op een normaal toestel ook nog genereeren en ontvangen zonder
hoogspanningsbatterij. De Siemens Schottky heeft 30 Volt noodig.
De voet der Duitsche lampen bestaat uit 5 pooten (bij de
Siemens-Schottky 4 pooten en 1 bus). Men moet er dus een
speciale fitting voor maken, maar deze laat zich vrij eenvoudig
uitvoeren als verloopfitting, hetzij op dergelijke wijze als aange
geven in fig. 23, of wel als verloopfitting, passende in de gewone
fittingen der Fransche of Duitsche drie-electroden-lampen. De
schakeling der toestellen toch behoeft geen enkele wijziging te
ondergaan. Fig. 112 wijst, hoe de 5 pennen der dubbelrooster-
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lamp zijn verdeeld: plaat, gloeidraad, gloeidraad, rooster 1 en
rooster 2, en hoe men een 4-poot-verloopfitting kan maken, waarbij
Ri wordt verbonden met een klem K, ge
schroefd buiten in den mantel der fitting.
Is dit een metalen mantel (oude Duitsche of
Fransche lampvoet) dan mag K zelfs wel
in het metaal vast zitten en daar contact
mee maken. Bij een verloopfitting volgens
fig. 23, zet men de klem K op het fittingplankje. In het algemeen heeft men voor
het gebruik van dubbelroosterlampen, in
welk toestel ook, niets te doen dan de
lamp in de verloopfitting ter plaatse aan te
brengen en K te verbinden met de positieve
pool der hoogspanningsbatterij of met een
lagere positieve spanning.
De Nederlandsche dubbelroosterlampen
Fig. 112.
hebben maar vier pooten, passend in de
fitting eener Fransche lamp of Philips-Dlamp. Rooster 1 zit aan de huls van den lampvoet, waaraan men
een snoertje kan schroeven.
De gewone detectorschakeling wordt als in fig. 113. De
positieve spanning van Rx heeft ten gevolge, dat in de lamp
nooit een sterke negatieve ruimteiading optreedt en dit is de oor
zaak, dat zij aanzienlijk minder
plaatspanning noodig heeft dan
andere lampen. Wil men een
£
O
dubbelroosterlamp plaatsen in een
s"§ 7'~
schema met spaarterugkoppeling.
O
o
dan is dat van fig. 97 daarvoor
geschikt, maar niet dat van fig. 25.
1—/vA/w^ -i |i 11
Ook bij toepassing in hoog- en
laagfrequentversterkers blijft de
M'I'I'Ht
schakeling gelijk aan de gewone,
alleen legt men de eerste roosters
Fig. 113.
van al de lampen ergens aan de
hoogspanningbatterij; bij hoogfrequent-versterkers echter in géén
geval aan de volle plaatspanning, want dan treedt steeds zelfgenereeren in.
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Een oude Duitsclie 2-lamp-versterker, vroeger werkende met
twee EVE 173-lampen parallel, 6 Volt brandspanning, 1.2 amp.brandstroom en 90 Volt plaatspanning, geeft met 2 dubbelroosterlampen R E 20, die in serie zijn geschakeld, terwijl roostercondensatoren zijn aangebracht, minstens dezelfde versterking als
vroeger, nu bij 6 Volt brandspanning, 0.6 amp.-brandstroom en 12
a 16 Volt plaatspanning.
Bij een als detector werkende dubbelroosterlamp treedt in
den kring van Rx evenals in den plaatkring gelijkrichting op. Men
kan dan ook even goed de telefoon
zetten in den kring van Rx en ook
Ri terugkoppelen. Het levert eenig
voordeel, zoowel wat geluidsterkte
als wat gemakkelijk genereeren be
o
treft, de energieafname door de tele
*
foon en de terugkoppeling te schei
II II
•r
den zooals in fig. 114 is aangegeven.
Fig. 114.
Een andere mogelijkheid is, dat
men met deze lampen de stroomvariaties in toonfrequentie, die zoowel in den plaatkring als in
den eersten roosterkring voorkomen, combineert en ze samen
aan de telefoon toevoert. Daarmee is een verdubbeling van
geluidsterkte te bereiken. Bij de uitvoering van dit denkbeeld
stuit men echter op de moeilijkheid, dat de stroomvariaties in den
plaatkring telkens tegengesteld zijn aan die in den eersten rooster
kring. Samenvoeging van
het effekt kan daarom alleen
1
geschieden met behulp van
een transformator met drie 4iwikkelingen of met twee
wikkelingen, waarvan de
eene in het midden is af
Fig. 115.
getakt. Dit laatste is in
fig. 115 schematisch aan
gegeven voor een één-lamp-laagfrequentversterker. De telefoon
is hier niet direct in één der kringen geplaatst, maar op de
secondaire van een transformator aangesloten. Van de primaire
wordt de eene helft in de eene richting door de plaatstroomvariaties doorloopen en de andere helft in de andere richting door
de roosterstroom-variaties. Deze variaties induceeren nu beide
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in den zelfden zin op de wikkeling, waaraan de telefoon is verbonden. In een meerlampversterker kunnen de tusschentransformatoren ook op deze wijze worden samengesteld.
Achter een detectorlamp bereikt men met dezelfde methode
niet zoo gemakkelijk succes, omdat het koppelen van plaatkring
en eersten roosterkring op één transformator ook hoogfrequent
gevolgen heeft. De hoogfrequente trillingen in de kringen moet
men met hoogfrequentie-smoorspoelen afschermen van den trans
formator en er door condensatoren afzonderlijke wegen voor
openen. Daarmee vervalt men evenwel in ingewikkelde schema’s,
die niet voldoende loonend zijn om voor de meeste amateurs
aanbeveling te verdienen.
In alle schakelingen met dubbelroosterlampen zal men van
hun eigenschap om met lage anodespanning te werken, het meeste
profijt trekken, wanneer men accu en hoogspanning-batterij zoo
danig verbindt, dat negatieve pool der hoogspanning-batterij aan
pluspool van de accu ligt. Bij gebruik eeener 4-Volts accu zal
men op deze wijze ook 4 Volt meer plaat?panning geven dan met
negatieve pool der hoogspanning-batterij aan minuspool van de
accu. Bezigt men een 6-VoItaccu voor 3-Voltlamp, met voorschakel-weerstand, dan kan men door den weerstand W te
schakelen als in fig. 113 (aan pluspool accu), ook de 3 overtollige
Volts van de accu, die als spanningsval in W worden opgenomen,
bij de plaatspanning voegen. In zulk een schema gaat ’t werken
met R E 20 en R E 26 enkel op de accu, zonder hoogspanningbatterij, heel goed. De Siemens-Schottky-lampen werken echter
met zoo geringe plaatspanningen niet best.

XXXIV.
Antennebouw. — Verschillende typen. — Antenne capaciteit.
— Aardverbinding en tegencapaciteit. — Aarddraden. —
Richteffect.
Voor den antennebouw vallen een aantal algemeene gezichts
punten te bespreken. Het hangt echter veel van persoonlijk in
zicht af, of men van plaatselijke omstandigheden het beste gebruik
zal weten te maken. Men denke niet te gauw dat de beschikbare
ruimte al te klein is voor het aanbrengen eener antenne. Er zijn
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gevallen, waarin amateurs met slechts 14 meter lange en 4 meter
hooge antenne Bandoeng neembaar kregen op één lamp (Amster
dam), of op een zevendraads-antenne van slechts 5 meter lengte,
maar even boven de schoorsteenen op het dak, Amerikaansche
stations neembaar (den Haag).
Met kristaldetector werkende, zal men steeds een zoo groot
mogelijke antenne moeten gebruiken. Dan moet alle geluidsterkte
komen van hetgeen de antenne opvangt.
De lampen hebben den toestand gewijzigd. Op groote
antennes zijn luchtstoringen en storende neveneffecten (inductie
van licht- en tramnetten) óók sterker en daardoor kan men op
een groote antenne nooit groote versterking toepassen. Past men
goede, stil werkende versterkers toe bij ontvangst op een kleine
antenne (met vooral niet méér lampen dan men- bepaald noodig
heeft, want elke lamp meer geeft altijd ook eenig bijgeruisch)
dan wordt een kleine antenne met versterking zeer vaak gelijk
waardig aan een heel groote antenne, en onder enkele omstandig
heden zelfs wel eens beter.
Zeker blijft, dat een zoo uitgebreid mogelijke, en vooral een
zoo hoog mogelijke antenne de luidste signalen geeft, maar
daarom nog niet altijd de best neembare. De neembaarheid hangt
af van de verhouding tusschen signaal en storingen en die
verhouding is voor lagere antennes veelal beter.
Voor de ontvangst van korte golven is men ook gebonden
aan zekere maximum-afmetingen. Bij een ééndraadsantenne is de
eigengolflengte der antenne gelijk aan ruim 4 maal de draadlengte.
Bij meerdraadsantennes kan dat 5 en meer malen de lengte der
antenne zijn. Nu kan men voor ontvangst de golflengte wel ver
korten met een serie-condensator, maar men moet tevens altijd
eenige verlenging aanbrengen in den vorm eener koppelspoel.
Daardoor zal % van de eigen golf der antenne practisch ongeveer
het minimum zijn, dat men kan bereiken. Op een vierdraadsantenne van 200 meter (eigen golf ongeveer 1000 meter) zal men
dus beneden 750 meter niet goed meer kunnen ontvangen. En
bij gebruik van toestellen, die eenigszins sterke antenne-koppeling
noodig hebben, wordt de kleinste goed afstembare golf nog grooter.
Vooral bij telefonie-ontvangst kan nauwkeurige antenne-afstemming van veel belang zijn en dan is op wat kleinere antenne de
ontvangst vaak aanzienlijk beter. Dat men een veel te groote an
tenne toch voor korte golven nog wel kan gebruiken, komt door-
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dat deze z.g. in knoopen trilt. Een lange enkele draad doet dit
het best.
Na hetgeen in vroegere hoofdstukken is medegedeeld over
eigenfrequentie van antenne-draden en over de afstemming met
behulp van zelfinductie en condensatoren, zal het voor de hand
liggen, dat bij een meerdraadsantenne moet worden zorg gedragen,
dat alle draden precies dezelfde eigen afstemming bezitten, willen
zij voor de ontvangst goede samenwerking geven. Die voorwaarde
laat zich meestal voldoende vervullen door alle draden even lang
te maken en symetrisch ten opzichte van de invoerleiding. Daarop
berusten de hoofdvormen der meest voorkomende antennes. Die
hoofdvormen zijn afgebeeld in fig. 116. Het zijn: I de omgekeerde
L-antenne, II de schuine L-antenne, III de parapluie-antenne en
IV de T-antenne.
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Fig. 116.

Bij de keuze van een antenne-vorm neme men ook de opmer
kingen in acht, in hoofdstuk I gemaakt bij de figuren 1, 2 en 4.
Het meest zal wel de L-antenne voorkomen. Wat het aantal
draden betreft, dat men parallel zal spannen, moet er rekening
mee gehouden worden, dat bij een lange antenne zeer dicht bij
elkaar gespannen draden weinig nut geven. Bij een 40 meter
lange antenne van 2 draden, die 2 meter van elkaar zijn ge
spannen, zal het aanbrengen van een derden draad midden er
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tusschen zelfs maar weinig effect hebben. Kan men daarentegen 3
draden maken, elk met 2 M. tusschenruirnte, dan loont dit beter de
moeite. Draden die minder dan 1 meter uit elkaar zijn gespannen,
geven niet veel.

Ontvanggebouw te Sambeek en oostelijke helft der V-antenne.
Met een grooter aantal draden zal men hoofdzakelijk de ca
paciteit der antenne vergrooten, dus verkrijgen, dat men langere
golven reeds met kleinere spoelen kan ontvangen. Kleinere spoelen
beteekenen minder weerstand en dus betere ontvangst. Het op
vangend vermogen der antenne wordt echter meer door haar hoogte
in de eerste plaats en daarna door haar lengte bepaald.
Voor de capaciteit eener antenne ter lengte van 1 meters en met
n draden kan men bij benadering de formule aannemen:
5
1 1rn—logn microfarad,
C =
1.000.000
hetgeen voor één draad wordt:
1
C = 200,000 microfarad.

Als lengte 1 is hier aan te nemen de lengte ab of babi in de
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afbeeldingen van fig. 116. Met de hoogte is in deze formule geen
rekening gehouden, omdat gewoonlijk de capaciteit van den invoerdraad
slechts weinig beteekent tegenover die van de horizontale gedeelten.
De T-antenne zal men toepassen, waar de invoer ongeveer
midden onder het horizontale deel der antenne moet vallen. Een
T-antenne, die aan één zijde hooger is dan aan de andere, moet
men liefst vermijden. Dan krijgen toch de twee einden ver
schillende capaciteit en is de verdeeling der capaciteit niet symetrisch. Ook één helft dicht over een zinken dak en één helft vrïjhangend is voor een T-antenne minder geschikt. De afstemscherpte
lijdt daaronder.
De parapluie-antenne is als een noodhulp te beschouwen als
men de einden niet hooger omhoog kan brengen. Voor de geluid
sterkte is het steeds beter, die einden wél zoo hoog mogelijk te
bevestigen, maar dan alle draden even hoog.
Of men de vrije einden b eener meerdraadsantenne onder
ling met elkaar verbindt of niet, maakt nagenoeg geen verschil.
Zijn de draden niet precies gelijk te maken, dan is het zelfs beter,
ze aan het vrije eind door te verbinden.
Wat de isolatie betreft, is het in ’t algemeen gewenscht, be
halve de isolatoren i (fig. 116) waartusschen de eigenlijke antenne
draden zijn gespannen, ook nog isolatoren J aan te brengen,
waarop de afspantouwen der spreiders uitkomen. Desnoods
kan men enkel de isolatoren J aanbrengen en die bij i weglaten.
Als aardleiding kan men voor ontvangst wel steeds volstaan
met een verbinding aan een in het grondwater reikende pompbuis,
of aan gas- of waterleidingbuis. (Om aan een pompbuis of waterleidingpijp te soldeeren, moet men er het water uit laten loopen.
Anders is de koeling te sterk om de soldeer goed te doen loopen.
Bij looden buizen zij men voorzichtig met de soldeerbout om er
geen gat in te smelten !)
Men kan ook een „aarde” maken door het in het grondwater
ingraven van een gegalvaniseerde plaat, waaraan over behoorlijke
lengte de draad stevig is vastgesoldeerd. Zulk een plaat dreigt
echter steeds na verloop van tijd in den grond te verteren. Een
hoeveelheid kippegaas, met aangesoldeerden draad, in het grond
water gelegd, kan eveneens als aarde dienen.
Overigens kan men in plaats van „aarde” ook een zg. tegencapaciteit gebruiken, gevormd door draden of gaas, die geïsoleerd
boven den grond zijn gespannen. De uitgestrektheid dient on-
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geveer dezelfde te zijn als die der antenne. Men krijgt dan den
toestand, die vroeger theoretisch is besproken bij fig. 40.
Luchtschepen werken altijd met antenne en tegencapaciteit.
De antenne is bijv. een neerhangende enkele draad. Het metalen
geraamte van het luchtvaartuig vormt de tegencapaciteit.
Een bijzonderen vorm van tegencapaciteit heeft men bij toe
passing der zg. V-antenne (fig. 117). Dit zijn eigenlijk twee
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Fig. 117.

even lange en even hooge, precies gelijke antennes, waartusschen
de ontvanger wordt geschakeld. Men werkt zonder „aarde”.
Welke draad hier antenne is en welke tegencapaciteit, kan men
niet zeggen. Ze zijn geheel gelijkwaardig. Zulk een antenne is
indertijd bijv. aangelegd voor het ontvangstation te Sambeek bij
Boxmeer voor den dienst Nederland—Indië. Het voordeel ervan
is, dat de verhouding tusschen de sterkte van luchtstoringen en
seinteekens gunstiger wordt dan bij een geaarde antenne.
Oorzaak daarvan is, dat de luchtstoringen ten deele recht
van boven komen, dus in beide draden gelijke stroomen verwekken,
die elkaar in den ontvanger tegenwerken. De horizontaal aan
komende seinteekens evenwel wekken in de draden stroomen op,
die in den ontvanger met elkaar samenwerken.
Een zeer eigenaardigen antenne-vorm vertegenwoordigen de
zg. a a r d d r a d e n, omtrent welker gebruik in ons land in het bij
zonder door den heer A. E. Vlug is geëxperimenteerd. Men kan
n.I. draden, geheel in den grond gegraven, zelfs beneden het
grondwater, als antenne bezigen. Het kunnen zorgvuldig geïsoleerde
draden zijn, die als antenne worden gebruikt, met een aardverbinding aan de andere zijde van het toestel, maar de heer Vlug bezigde
bij voorkeur blanken draad, één in de eene richting als antenne
en één in de andere richting als tegencapaciteit. Voor lange golven
kunnen de draden met voordeel honderden meters lang worden
gekozen. De eigenaardigheid doet zich voor, dat als zulke draden
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verbonden worden met de primaire spoel van een inductieven
ontvanger, het feitelijk overbodig is, het primaire systeem af
te stemmen. De primaire spoel dient dan enkel voor koppeling
met een secondaire. In de primaire kan men voor de langste

«

De V-antenne van het ontvangstation
Daniël op Curagao.
golven met 6 a 30 windingen volstaan. En als men de secondaire
op korte golven afstemt, ontvangt men die op hetzelfde primaire
systeem.
Het blijkt vaak mogelijk, Amerikaansche stations te ont
vangen met zulk een systeem, wanneer als „aarddraden” gas- en
waterleiding in eenzelfde huis worden gebezigd. De ontvangst
daarmee is evenwel wisselvallig.
Met expresselijk aangelegde, lange aarddraden is weliswaar
de ontvangst zwakker dan die op een even uitgestrekte antenne
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zou wezen, maar de luchtstoringen zijn op aarddraden nog meer
verzwakt en de neembaarheid der teekens van het Indische station
Bandoeng is bijv. te Sambeek geregeld beter gebleken op de
aarddraden dan zelfs op de V-antenne.
Theoretisch kan. de antenne-werking van aarddraden
nog niet als geheel opgehelderd gelden.
Een bijzondere eigenschap
der aardantenne is, dat zij een
sterk richteffect vertoont,
d. w. z. dat zij uit bepaalde
richtingen beter ontvangt dan
uit andere. Vergelijkt men de geluidsterkten van verschillende
even sterke stations uit verschillende richtingen, dan vindt men
voor de geluidsterkten waarden, weergegeven in het diagram
van fig. 118, waar het zwarte lijntje bij a de richting der antenne
aangeeft. De lengte der stippellijn ab stelt de geluidsterkte voor
uit richting b; ac, ad, ae, af, ah en ag zijn dan de geluidsterkten
uit richtingen c—g.
Een zelfde richtwerking en ontvangkarakteristiek vertoont
trouwens de V-antenne.
Te Sambeek werd in ver
band daarmee de lengterichting i
der antenne precies in de richting
van Bandoeng geplaatst. Van
stations loodrecht op die richting
ontvangt men bijna niets.
Ook de met aarde verbonden L-antenne bezit gewoonlijk
richteffect, al is dit minder gedefinieerd. Maar daarbij doet zich
nog een extra bijzonderheid voor. Is de
omgekeerde L gericht als aangegeven bij
a in fig. 119, dan is de ontvangst uit richting
b beter dan uit richting h, terwijl voor de
V-antenne ontvangst uit tegengestelde
richtingen steeds gelijk is.
Geheel vrij van richteffect zijn een lood
rechte antenne, een parapluie-antenne en
T-antenne. Het ontvangdiagram van deze antennes is dus een
cirkel (fig. 120).
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XXXV.
De gesloten spoel- of
raamontvangst. —
aantal windingen.
met

raam-antenne. — Theorie der
Invloed van oppervlak en
— Nadeel van verlenging
zelfinductie.

Wij hebben vroeger betoogd, dat een gesloten condensatorkring zoowel voor zenden als voor ontvangst weinig effect kan
geven. Men herinnere zich fig. 48 en hetgeen daarbij is besproken.
Een aankomende ethergolf zal in het algemeen in beide beenen
van zulk een raam spanningen in gelijke richting opwekken, die
elkaar in het ontvangtoestel tegenwerken.
Slechts in een zeer bepaald geval evenwel zullen die elkaar
tegenwerkende spanningen in de beide beenen elkaar ook vol
komen vernietigen.
Denken we ons
in fig. 121 een van
87^ :
i
rechts
aankomende
<lTT
ether-trilling, waarvan
in de teekening één
volledige golf is voor
|
1
gesteld, dan zullen in
een raam R0, dat ter
plaatse waar het is
Fig. 121.
geteekend, door die
golf wordt beïnvloed,
in de beide loodrechte beenen spanningen optreden, die evenredig
zijn met de grootte der spanningen a en b, welke de aankomende
golf zou induceeren in elke antenne ter plaatse waar de beenen zich
in de golf bevinden. Is de golf lang en het raam klein, dan zullen
a en b voor één raamlengte zeer weinig verschillen, maar toch
altijd iets. En dat iets, het verschil tusschen a en b, is in grootte
en richting aangeduid door het pijltje midden onder het raam. Het
pijltje is zoo groot als het verschil tusschen a en b. Blijft in
het raam een spanning over, die in de richting van klokwijzers
werkt, dan is het pijltje naar boven geteekend; in het tegengestelde
geval naar beneden.
Terwijl de golf naar links voortgeplant wordt, zullen in het
raam verder achtereenvolgens de toestanden optreden, geteekend
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als Rlf R2 enz. De pijltjes geven de elk oogenblik in het raam
aanwezige resulteerende spanningen, of ook de als gevolg daarvan
optredende stroomen aan, die dus veranderen volgens de golflijn,
welke is getrokken over de toppen der pijltjes en die ons aan
geeft, dat de stroomen in het raam verkeeren in een trilling van
dezelfde frequentie als de aankomende trilling, maar waarvan het
maximum een kwart golflengte (een kwart periode) is ver
schoven ten opzichte van de spanningen in de aankomende golf.
Kwam dezelfde golf
eens niet van rechts, maar
36o
iöO°
M.
»>• JS.A
van links, dan zou het ver
schijnsel verloopen als in
fig. 122, die geen afzonder
lijke verklaring meer zal be
hoeven en waarbij we alleen
opmerken, dat de stroomen
in het raam even sterk
Fig. 122.
worden, maar ten opzichte
van de spanningen in de
golf juist naar de andere zijde een kwart periode zijn verschoven,
dus tegengesteld zijn aan de eerst opgewekte stroomen. Dat is
een punt, waarop we later nog terug komen. Voor gewone ont
vangst doet het er niet toe, of de ontvangen wisselstroomen op
een bepaald moment de eene of de andere richting hebben en
is dus de ontvangst uit tegengestelde richtingen gelijk.
Draaiden we intusschen het vlak van het raam eens dwars
op de richting vanwaar we de golven lieten komen, dan zouden
elk oogenblik in beide opstaande beenen gelijkgerichte en ook
volkomen g e 1 ij k e spanningen ontstaan en dan zou in het raam
géén stroom kunnen optreden. Men ontvangt niets.
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In het bovenstaande heeft men in het kort de geheele theorie
van den raamontvanger.
Onderstellen we, dat de aankomende trilling een zg. sinustrilling
is (van die onderstelling gaat men in de wisselstroomtheorie altijd
uit) dan zal, als we de geheele golflengte in 360° veraeelen en dus
bijv. ook het deel cc der golf in hoekmaat uitdrukken, de grootje der
spanningsamplitude a voor elk oogenblik zijn:
a = A sin «,
waarin A de maximumspanning (de spanning bij 90° in de figuur)
voorstelt. Deze formule volgt direct uit de definitie van een sinus
trilling.

I
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De in hoekmaat uitgedrukte verhouding (p tusschen raamlengte
en golflengte wordt:
raamlengte
X 360°.
Cf =
golflengte
Deze hoek waarde (p is het phaseverschil tusschen de
spanningen in de twee beenen van het raam en we vinden:
b = A sin (« + </))
De stroom in het raam ter plaatse Ro is evenredig met het ver
schil tusschen a en b. Dus:
J = k [sin (« + </)) — sin a]

waarin k een evenredigheidsfactor is, afhankelijk van A en van de
hoogte en den weerstand van het raam, en waaruit door. goniometrische
omzetting volgt:
J = 2k cos (« + V2 cp) sin y2 y
Deze uitdrukking voor de stroomsterkte bereikt haar maximum
waarde als cos («+ y2 rp) = 1 wordt, dat is als« = 180° — ]/2cp of
a = 360° — y2 (p (toestand R3 in de figuur). Dan is
J max. = 2k sin y2 y,
hetgeen in verband met boven gevonden waarde voor (p aldus gelezen
kan worden:
raamlengte
__
J max. = 2k sin
X 180°.
golflengte
Was het raam eens een golflengte lang, dan zou J = o worden
dus niets ontvangen; een raam van ]/2 golflengte zou daarentegen
maximaal effect leveren, twee maal beter zelfs dan dat eener even
hooge antenne.
In de practijk echter is het raam gewoonlijk zeer klein ten
opzichte van de golflengte. Dan wordt y2 (p zóó klein, dat sin
x/2 (p evenredig is met de hoekwaarde zelf en dat de stroomsterkte
in het raam dus evenredig is met de lengte van het raam.
Nu releveerden we reeds, dat bovendien de geinduceerde span
ningen en stroomen evenredig zijn met de hoogte van het raam.
Voor kleine ramen geldt dus: de stroomsterkte, daarin door een aan
komende golf opgewekt, is evenredig met lengte X hoogte van het raam.
De in een raamwinding optredende stroomsterkte als gevolg
eener aankomende trilling is evenredig met de oppervlakte
van het raam en als dit rechthoekig is, doet het er niet toe, of
het op zijn punt wordt gezet, of met de lange of korte zijde
horizontaal. Een cirkelvormig raam is eigenlijk het voordeeligste
omdat daarbij met een minimum-draadlengte (met kleinsten weer
stand) een zoo groot mogelijk oppervlak wordt verkregen.
Een met zijn vlak horizontaal gelgd raam zal in het algemeen
geheel niets ontvangen, omdat een normaal aankomende golf
alleen in loodrechte gedeelten spanningen opwekt.
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Bij de practische uitvoering van een ontvanger met raamantenne komt nu nog een speciaal punt in aanmerking.
De in één winding opgewekte spanning E is evenredig met
het oppervlak van die winding. De stroom J is evenredig met
E, maar omgekeerd evenredig met den weerstand W, dus:

i = -wBezigen we nu meer windingen, dan voegen de spanningen,
in elk der windingen geïnduceerd, zich bij elkaar en voor n
windingen wordt de spanning — n E. Maar ook de weerstand
wordt n W. Dus zou J gelijk blijven en met meer windingen geen
voordeel te behalen zijn.

Installatie voor raamontvangst met hoogfrequentversterker.
Men zal evenwel altijd, om de raamantenne af te stemmen
op de golflengte, nog zekere verlengspoelen en condensatoren
moeten gebruiken. Is de weerstand eener verlengspoel = r,
dan krijgen we feitelijk:
nE
J = n W4- r
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En nu zal men gemakkelijk inzien, dat als n klein is (dus
r groot, want de verlengspoel wordt grooter) de toestand veel
onvoordeeliger wordt.
Het werken met groote condensatoren voor de afstemming
eener raamantenne is veel minder onvoordeelig. Toch leert de
practijk, dat ook daarbij de verliezen toenemen en dus een zoo
groot mogelijk aantal werkzame windingen op het raam als de
afstemming toelaat, steeds van belang is. Maar als men de golf
lengte sterk moet verlengen, dan kan men dit veel beter met
groote condensatoren doen dan door spoelen bij te schakelen.

XXXVI.
Constructie van ontvangramen. — Gevlochten vetersnoer
(litze.) — Windingstal voor bepaalde golflengten.
— Schema’s voor raamontvangers. — Systeem
Huydts.
Uit de theoretische beschouwingen over ramen volgt, dat men
al zeer groote ramen moet maken om er een ontvangst mede te
verkrijgen, die met de ontvangst zelfs van een kleine antenne
gelijk staat.
Men ga dus nooit een raam maken, omdat men meent geen
voldoende gewone antenne te kunnen spannen. Gewoonlijk is
zelfs een binnenshuis op een zolder of in een gang gespannen
antennetje (zoo hoog mogelijk in huis) nog werkzamer dan een
raam.
Maar als men een drie- of vier-lamp hoogfrequentversterker
aan een raam-ontvanger gebruikt, dan kan men inderdaad wel
gelijke signalen verkrijgen als op een kleine antenne en dan zijn
er voordeelen aan verbonden: minder luchtstoringen en minder
storingen van andere stations.
Overigens kan men zelfs met één enkele detector-lamp en
een betrekkelijk klein raam toch in ons land ook nog heel wat
groote Europeesche stations hooren.
In hoofdzaak zijn er twee constructies voor ramen: met
spiraalwikkeling en met gewone spoelwikkeling.
De spiraalwikkeling, afgebeeld in fig. 123, heeft het nadeel,
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dat de windingen naar binnen toe kleiner worden en dus minder
werkzaam. Deze vorm is alleen voor korte golven aan te be
velen en soms ook voor groote
vaste ramen, op kleine isolatoren
tegen den muur eener kamer.
Bij de spoel wikkeling zal
de gewone wikkeling in één laag,
liefst met gespatieerde windingen
(de draden eenige millimetersvan elkaar) in vele opzichten de
beste blijken. Onze foto’s van
ramen geven alle spoelwikkeling
te zien. Voor groote ramen
evenwel, met bijv. 100 windin
gen, krijgt men dan een aanzien
lijke breedte en allicht een
zware constructie. Dan kan voor
eenigszins dik draad de bankwikkeling (zie hoofdstuk XVIII) goede
diensten bewijzen, en soms ook de honingraatwikkeling, die men.
al naar de grootte van den omtrek van het raam eenigszins zal
moeten wijzigen, zoodat men meer dan eens per omtrek van den
eenen op den anderen kant overgaat.
Wat den voor een raam te gebruiken draad betreft, zal men
voor bankwikkeling en honingraatwikkeling geëmailleerd draad
moeten vermijden; kortgesloten windingen in een raam bederven
toch de geheele werking. Spiraal ramen en ramen met gespatieerde
windingen kan men van blank draad maken. De draaddikte zij
niet te gering, niet minder dan 0.3 a 0.4 mM., anders wordt de
weerstand schadelijk. Massief draad boven 0.7 mM. levert aan
den anderen kant geen wezenlijk voordeel meer, omdat hoog
frequente stroomen bij dik massief draad hoofdzakelijk slechts
door de oppervlakte worden geleid en in het inwendige van den
draad dwarrelstroomen optreden. Eenig voordeel geeft het gebruik
van draad, samengesteld uit een aantal dunne, tot één kabeltje
samengevlochten, elk afzonderlijk geïsoleerde draden (zg. litze of
stranded wire), waarvoor de naam vetersnoer passend is te achten.
Bij gbruik daarvan zorge men vooral, aan de eindcontacten al de
afzonderlijke draadjes goed samen te soldeeren, anders kunnen
ongebruikt gebleven draadjes juist aanleiding geven tot nog.
grootere extra-verliezen.
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Op een vierkant raam van 60 X 60 cM. geven 100 windingen
bankwikkeling een golflengtebereik, dat van ongeveer 3000 meter
met condensatoren zeker tot boven 15,000 meter kan worden

Opvouwbaar ontvangraam.

opgevoerd. Bij een draaicondensator kan men capaciteit tot 0.01
H F parallel schakelen.
Een raam van 100 X 166 cM. volbrengt hetzelfde met 40 a 50
windingen.
Voor golven van 1000—3000 meter kan een raam dienen van
60 X 60 cM. met 30 windingen of van 100 X 160 cM. met 20
windingen, in één laag en gespatieerd.
Voor golven van 400—1000 meter een raam van 60 X 60 cM.
met 20 windingen, ruim /2 cM. gespatieerd, of 100 X 100 cM. met
10 windingen, eveneens gespatieerd.
Men kan een raam met de beide einddraden verbinden aan
de klemmen voor antenne en aarde van elk toestel met inductieve
koppeling, waarvan dan de condensator wordt geschakeld als voor
serie -schakeling op een gewone antenne.
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Zeer goed Iaat zich deze schakeling bijv. uitvoeren met het
toestel voor honingraatspoelen van fig. 67. De schakeling wordt
dan als aangegeven in fig. 124, wanneer men slechts één lamp
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Fig. 124.
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gebruikt. Maar men kan ook geheel op de vroeger beschreven
wijze den hoogfrequentversterker aan het honingraattoestel ver
binden. De primaire spoel wordt enkel koppelspoel en die
neme men vooral klein. Een voordeel van deze schakeling is,
dat het toestel ook met één lamp volkomen normaal genereert,
op alle golven gemakkelijk. De secondaire afstemming is geheel
dezelfde als bij antenne-ontvangst en heeft plaats met dezelfde
spoelen. Maar bij de betrekkelijke zwakte der signalen is het
„zoeken” met twee afgestemde kringen lastig.
Om dit laatste ge
makkelijker te maken
— en daarbij de geLr
heele hanteering—kan
•men ook het raam aan
sluiten in het stopcon
tact R op het honing
raattoestel, waardoor
de schakeling ontstaat
van fig. 125. Hierbij
I I I Iw
blijft het geheele pri
maire systeem van het
toestel buiten gebruik.
Fi g. 125.
Het raam voert de op
gevangen energie direct aan den secondair-condensator toe. De
secondaire spoel op het toestel wordt nu slechts zoo groot gekozen
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als voor de terugkoppeling noodig blijkt, altijd aanzienlijk kleiner
dan bij antenne-ontvangst. Bij deze schakeling bezit liet geheele
toestel maar één afgestemden kring, wat buitengewoon handig en
gemakkelijk is. Het genereeren gaat echter, vooral voor de kleine
golven, niet zoo vlot.
Deze laatste schakeling is ook te maken met het apparaat
van fig. 84, waarbij ook het raam in R wordt aangesloten (in Q
wordt de telefoon met condensator verbonden), terwijl de conden
sator den stand moet hebben, overeenkomende met „parallel"
voor antenne-ontvangst.
Zooals gezegd, levert dit
schema bij ontvangst van kleine
golven het bezwaar op van min
der gemakkelijk genereeren, zoodat men vrij groote honingraatspoelen dient te gebruiken, waar
mee men niet zoo korte golven
] I
haalt als het raam anders wel
zou toelaten.
-fiytNwtïïytp- fW]
Het toestel van figuur 84
biedt nu nog een speciale ge
legenheid tot het inrichten van
een andere schakeling voor
kleine golven. Wanneer men
III
n.1. bij parallelstand van den
Fig. 126.
condensator het raam aansluit
op antenne- en aardkiem van
dit toestel (stop R kort gesloten) verkrijgt men de schakeling van
fig. 126. Het raam staat hier parallel met de koppelspoel. De
totale zelfinductie in de keten wordt kleiner dan de raam-zelfinductie en men ontvangt kleine golven, terwijl de lamp goed'
genereert. Het beste is, hierbij de koppelspoel ongeveer gelijk van
zelfinductie te kiezen met het raam.
Ook het toestel van fig. 84 met raam kan weer met hoogfrequentversterker worden gebruikt.
Uit den aard der zaak kan men de schema’s 124—126 ook
samenstellen met toestellen met andere dan honingraatspoelen.
De verwisselbaarheid van die laatste maakt echter het toestel*
met honingraatspoelen tot een ideaal apparaat om er een raam,
aan te verbinden.

r

179
Een voorbeeld van de schakeling van een raam aan een
bestaand toestel met spaarterugkoppeling is gegeven in fig. 127.
Dit stelsel werkt weer
het best voor middel“ZZUZZZZZIL matig lange golven,
van 2000-6000 meter.
Voor het samen
stellenvan de schema’s
125 en 126 behoeft
men, als met hoog-fre\\s
J
quentversterker wordt
dl
gewerkt,
eigenlijk
slechts een condensa
tor en koppelingsvariometer te hebben.
Een schema van een
Fig. 127.
afzonderlijk apparaat
je, dat deze onderdeelen bevat, vindt men in fig. 128, Op onze foto van een raamontvanger op blz. 173 zijn de in fig. 128 geteekende onderdeden in
het rechtsche kistje aangebracht. De variometer bestaat uit een
buitenspoel van 11 cM.
diameter met 2 X 40
windingen over een
breedte van 2X1.5cM.
en een binnenspoel
van 9 cM. diameter
met 2 X 60 windingen
S
over een breedte van
2Xl-6cM.De binnen
Fig. 128.
spoel is spoel II in het
schema, waarin dun
draad weinig hindert. Voor lange golven is deze variometer bij
gebruik van hoogfrequent-versterker meer dan groot genoeg en
met schakelaar op parallel, waardoor schema 126 ontstaat, haalt
men met een raam van 60 X 60 cM., 20 windingen en hoogfrequentversterker met sluitkring ook de 600-meter-golf nog.
*AA/f
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Wil men op een zeer eenvoudige wijze met één lamp korte
golven op een raam ontvangen en toch een zoo groot mogelijk
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aantal werkzame windingen op het raam kunnen gebruiken, dan
verdient het aanbeveling, een schakeling te kiezen, waarbij het
opnemen eener afzonderlijke koppelspoel in den raamkring over
bodig wordt. De vroeger aangegeven spaarterugkoppeling leent
zich hiertoe in de allereerste plaats. Maar dan moet men in
dit geval niet, zooals in fig. 127, het raam verlengen met een
spoel, waarop de spaarterugkoppeling is toegepast, maar die
terugkoppeling aanbrengen op het raam zelf. Dit kan gemakkelijk
geschieden als men een raam heeft van gespatieerd blank draad
en daaraan verbindingen maakt met snoeren en dasseklemmen.
Fig. 129 toont behalve het op het raam verplaatsbare terugkoppelcontact T ook het veranderlijke roostercontact A. Dit
laatste kan dienen om van een te groot raam een gedeelte af
te takken.
In het algemeen verkrijgt men met
aftakkingen op ramen, om
daardoor de zeifinductie grooter of
kleiner te maken, geen zeer goede re
sultaten, wanneer het ramen zijn, die in
T
meer dan één laag zijn gewikkeld. Van
een raam met gespatieerde windingen
kan men echter wél aftakken.
Door de plaatsing van T kan
dan verder de lamp aan het genereeren
worden gebracht of juist uit generee
Fig. 129.
ren. Voor korte golven is dit schema
wel het eenvoudigste.

B

Al laat het zich ook voor lange golven (raam met veel win
dingen) evenzeer uitvoeren, dan zal toch daarbij het aanbrengen
van een groot aantal blanke windingen meestal te lastig zijn.
Men zou dan geïsoleerd draad kunnen nemen en de eene helft
der windingen winding voor winding kunnen verbinden met
knopjes of schroeven, waaraan het terugkoppelcontact T kan
worden vastgeknipt. De aftakkingen zijn noodig op die helft
van het raam, die aan de plaat der lamp is verbonden.
Overigens is het schema van fig. 129 niet zeer handig voor
telefonie-ontvangst. Spaarterugkoppelingen met hun geklik in de
telefoon als men het terugkoppelcontact verzet, zijn daarvoor in
het algemeen niet zoo geschikt.

! T-
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Dan verdient meer aanbeveling het
raam systeem-Huydts, waarvan fig. 130 de
*•
schakeling geeft. In het draaibare opvangraam R is een tweede, in R draaibaar
raam Rt aangebracht, dat inductieve
terugkoppeling geeft. Het terugkoppelen
met een „spoel” van zoo grooten omvang
verzekert goed genereeren en de in
♦
-IH
stelling wordt geleidelijk en soepel, zooals steeds bij inductieve terugkoppeling.
Onze foto laat de constructie in bijzonder
Fig. 130.
heden zien. Bij het systeem-Huydts kan
in het algemeen het terugkoppelraam gerust belangrijk kleiner zijn
dan het hoofdraam. Het kan met dun draad worden gewikkeld,
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Haamanteiine-systeem-Huydts.
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en moet altijd minder windingen hebben dan het hoofdraam, of
hoogstens gelijk aantal.
Een uitstekende raamontvanger met één lamp hoogfrequent
vóór de detectorlamp, bruikbaar voor alle golven, ook de kortste,
is te maken van het schema-Koomans (fig. 108). Men heeft daar
slechts de primaire spoel weg te nemen en met snoeren het raam
in de plaats van die spoel aan het toestel te verbinden. Conden
sator primair parallel!
Voor hen, die met één enkele lamp proeven doen met raamontvangst, zijn de dubbelroosterlampen zeer aanbevelenswaardig,
omdat zij zoo gemakkelijk op alle golven genereeren.
Verder kan natuurlijk ook bij raamontvangers met zwevingstoestel worden gewerkt.

XXXVII.
De raamontvanger als richtingzoeker. — Fout-oorzaken. —
Éénzijdige ontvangst (Dr. Esau). — Toepassing voor
kruisseinverbinding.
Een ontvangraam zal gewoonlijk worden opgesteld, draaibaar
om een verticale as. Zooals toch in hoofdstuk XXXV is uiteen
gezet, zal het niets ontvangen uit de
f
richtingen, loodrecht op het vlak van het
2,1----------—X
raam en het best uit de richtingen, waar
heen het raamvlak wijst. Daardoor kan
X.
het als richtingzoeker dienen.
Fig. 131.
De ontvangkarakteristiek van een raam,
weergegeven in fig. 131, bestaat uit twee elkaar rakende cirkels.
Bij draaiing van liet raam uit de gunstigste richting bh over
een hoek te wordt het phaseverschil (p dat volgens het behandelde in
hoofdstuk XXXV in den gunstigsten stand was:
raamlengte
<r = golflengte X 360°
verkleind en wel evenredig met de projectie van het raam op de
aankomstrichting der golven. Voor het over den hoek ce gedraaide
raam wordt dus de phaseverschuiving cpl = </> cos a. En daar de
stroomsterkte evenredig was met sin* <-ƒ), of voor de altijd kleine waar
den, die (p heeft, evenredig met de waarde van <ƒ>, zal de J« in het
over den hoek te gedraaide raam zich verhouden tot de J max in besten
stand zoodanig, dat: J « = J max X cos ce.Men ziet gemakkelijk in,dat
het uit twee cirkels bestaande sterkte-diagram zich daaruit laat afleiden.
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Blijkens deze karakteristiek is de ontvangst uit tegengestelde
richtingen steeds precies gelijk. Het maximum is zeer onscherp.
Zeifs bij draaiing van het raam tot 45° uit den besten stand is
dit aan de geluidsterkte nog maar nauwelijks te bemerken. Het
minimum, bij draaiing van het raam tot 90° uit den besten stand,
is evenwel in normale omstandigheden wèl scherp.
Een raam Iaat zich dus als richtingzoeker gebruiken, maar
om eenigszins nauwkeurige metingen te doen, moet men steeds
instellen op verdwijning van het geluid en daaruit de juiste
ligging van het maximum afleiden. Men kan het raam voorzien
niet een wijzer, die loodrecht staat op het vlak van het raam. Dan
zal de wijzer de goede richting aangeven als het raam in minimumstand is gedraaid.
Aangezien overigens seinen uit precies tegengestelde richtingen
hetzelfde effect geven, kan men met één raampeiling nooit met
zekerheid de richting van het seinende station vinden. Eerst met
twee peilingen, verricht in niet al te dicht bij elkaar gelegen
plaatsen, kan men een wezenlijke plaatsbepaling van den zender
uitvoeren. Men vindt dan n.1. twee richtingslijnen, die op de
kaart uitgezet, elkaar ergens snijden. Het snijpunt geeft de ligging
van den zender aan.
Maar dan kunnen toch nog allerlei oorzaken voeren tot het
maken van fouten.
In de eerste plaats zal bij zeer zwakke signalen het minimum
„breed” worden. Men gaat wegens hun zwakte de seinen niet
dadelijk hooren als men het raam even uit het minimum draait,
maar eerst een heel eind daar buiten. Dan moet men de twee
standen bepalen, waar men de seinen weer begint te hooren;
juist midden daar tusschen kan men de ligging van het minimum
aannemen.
Sterke signalen geven een „slecht gedefinieerd” minimum.
Het geluid verdwijnt in dit geval in geen enkelen stand geheel.
Dat komt, omdat raam en toestellen altijd ook al eenige energie
opvangen door hun werking als antenne tegenover aarde. Voor
sterke signalen is die ontvangst sterk genoeg om eenig geluid
te blijven geven, ook al wordt het raam dwars op de richting gezet.
En waren dit de eenige fouten maar, die men kan tegenkomen!
Ook de nabijheid van al dan niet geaarde antennes, telefoon
draden, regenpijpen, dakgoten en alle mogelijke andere geleiders
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kan van invloed zijn op den stand, waarin het raam maximum en
minimum vertoont.
En ten slotte zijn er natuurlijke oorzaken, waardoor men öf
een verkeerde öf een onscherp bepaalde richting kan vinden
voor de aankomende golven. Waar bijv. boven zee zich voort
plantende golven overgaan in een deel van hun weg over het
vasteland, kunnen brekingsverschijnselen optreden, waarbij de
richting zich plotseling wijzigt. Signalen van verafgelegen stations
kunnen werkelijk langs twee verschillende wegen tot ons komen.

Het draaibare ontvangraam te Sambeek.
Het kan zijn, dat men regelrechte golven ontvangt, maar tevens
trillingen, die in de bovenlucht zijn teruggekaatst. Ook dan vindt
men geen gedefinieerd minimum. Tijdens zonsondergang en
zonsopgang treden vaak zeer vreemde schijnbare veranderingen
in de richting in.
Wij zullen hiermee genoeg fout-oorzaken hebben genoemd
om te doen gevoelen, dat men op het resultaat van een enkele
radiopeiling nooit al te stellig mag staat maken.

f
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Ook de toestel-inrichting kan nog aanleiding geven tot fouten.
De veranderingen van de raamrichting ten opzichte van koppel
spoelen kan door de wijziging van koppeling of terugkoppeling,
die daardoor optreedt, sterkte-variaties geven, die de richtingbepaling beïnvloeden.
Daarom wordt door sommige firma’s het ontvangtoestel bij
het raam wel geheel in een afschermende metalen kast geplaatst
of wel het ontvangapparaat binnen in het raam opgesteld en mede
draaibaar.
Het laatste woord op dit gebied is nog niet gesproken.
Intusschen bestaat een belangwekkende methode om althans
de eene groote onzekerheid bij een raampeiling, de keuze tusschen
de twee precies tegengestelde richtingen, te beslissen.
Daartoe wordt een scha
keling gebruikt, die één
RRon.
zijdige
ontvangst
geeft (Dr. Esau). Het be
ginsel is aangegeven in
fig. 132.
Men gebruikt een raam,
dat in twee volkomen ge
lijke helften is gewikkeld.
De afstemcondensator is
midden tusschen de twee
helften geschakeld en de
einden zijn door twee pre
H035?* -t*
cies gelijke koppelspoelen
v«*sr».«Aja,
verbonden. Midden tusschen
die spoelen is een aardgeleiding aangebracht, waarin
een zg. vliegwielkring LC2 is opgenomen. Een versterker is induc
tief en veranderlijk gekoppeld, zoowel met de raamkoppelspoelen
als met den vliegwielkring.
Nu kan men eerst de aardverbinding wegnemen en het raam
afstemmen met Cx en den ontvangkring met C3. Daarna wordt
de vliegwielkring ingeschakeld en de ontvangkring uitsluitend
daarmee gekoppeld. In den vliegwielkring zullen stroomen op
treden door de antennewerking van het raam en men kan
afstemmen met C2.

on rTp

186
Koppelt men daarna den ontvangkring zoowel met de raainkoppelspoel als met den vliegwielkring, dan zullen raamwerking
en antennewerking vereenigd den versterker beïnvloeden. Daarbij
kan men de koppeling zoodanig kiezen, dat antennewerking en raam
werking even sterken invloed hebben op den ontvangkring.
De ontvangkarakteristiek wordt dan zooals geteekend is in
fig. 133.
De cirkel a stelt de karakteristiek der antennewerking voor,
de cirkels r en r1 de karakteristiek der raamwerking. Wanneer
de koppelingen zoodanig zijn,
dat beiden inderdaad even sterk
werken op den versterker, zal
de straal van cirkel a gelijk
zijn aan den diameter van r.
Nu zullen de in een
antenne door een aankomende
golf opgewekte spanningen
steeds dezelfde richting heb
ben, onverschillig van welken
kant de golf aankomt. Maar
we hebben er in hoofdstuk
XXXV reeds op gewezen, dat in een raam de resulteerende
spanningen, opgewekt door golven uit tegengestelde richting, juist
tegengesteld loopen.
Als dus in fig. 133 de raamstroomen voor golven uit de
richtingen r gelijkgericht zijn met de stroomen als gevolg van
de antennewerking, dan zullen in het raam de stroomen uit de
richtingen rx omgekeerd loopen, dus tegengesteld zijn aan het
antenne-effect. We hebben daarom rx gearceerd.
Gaan we na, hoe bij gelijk sterke werking van raam en
antenne het totaaleffect wordt, dan moeten we voor al de rich
tingen r de raamwerking en antennewerking bij elkaar tellen en
voor richtingen rx van elkaar af trekken.
Dan vinden we de hartvormige karakteristiek, die aangeeft,
dat uit richting b ontvangen wordt met een sterkte, die twee maal
grooter is dan de sterkte met het raam alléén, en dat uit de
richting h niets wordt ontvangen.
Maakt men in fig. 132 de vliegwielspoel omkeerbaar, dan
kan men ook de richting omkeeren, waaruit men wél en niet
ontvangt.
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Wij hebben er vroeger op gewezen, dat de in een raam geïndu
ceerde spanningen altijd 90° in phase verschoven zijn ten opzichte van
de spanningen, die door de aankomende golven in een antenne geïndu
ceerd zouden worden. Juist doordat zij voor golven uit de eene richting
90° vóórijlen en voor golven uit de andere richting 90° achterna
komen, ontstaat de verschillende stroomrichting voor tegengestelde
golfrichtingen. In een normale antenne zijn de spanningen niet ver
schoven in phase ten opzichte van de golf. Zoo beschouwd, zouden
dus de raamstroomen voor beide richtingen ook steeds 90° uit
phase zijn met de antenne-stroomen en zou in geen van beide gevallen
totale opheffing der ontvangst intreden, die toch alleen bij 180° phaseverschil mogelijk is. Maar in onze antenne is de vliegwielkring Cs L
opgenomen, waarin zich óók een phaseverschuiving van 90° ten
opzichte van de spanningen in de antenne voordoet. Daardoor worden
voor écn der ontvangrichtingen de stroomen in het raam juist tegen
gesteld aan die in den kring Cs L. Dit verklaart, waarom in het schema
juist een vliegwielkring moet worden gebruikt en waarom serie-zelfinductie en capaciteit het effect niet zouden geven, tenzij men dan
met een kleine verstemniing gaat werken.

Het beschreven stelsel is behalve voor éénzijdige richtingbepaling met een raam ook te gebruiken voor zg. kruisseinen
van vaste stations. Daaronder verstaat men, dat twee zendstations
gelijktijdig over en weer aan elkaar zenden. Op beide eindpunten
moet men dus het verafgelegen station ontvangen, terwijl het
eigen zendstation óók werkt en derhalve sterk dreigt te storen.
Tot dusver werden daarvoor ont
vangstation en zendstation gescheiden
opgesteld, tot op 60 KM. van elkaar
en zóó, dat voor het ontvangstation de
eigen zender lag in een richting, lood
\\ BO .
recht op de richting van het corres\
pondeerende station. Fig. 134 geeft de
situatie aan van den zender te Koot
wijk en van het ontvangstation te Sammeurtffc,
r*ars.
beek, beide voor de verbinding met
lndië. De V-antenne, ramen en aardFig. 134.
draden te Sambeek liggen precies in .
de richting van Bandoeng en de richting Kootwijk staat loodrecht
daarop,’ zoodat Kootwijk, als liet gaat zenden, op al de ontvangmiddejen zoo zwak mogelijk werkt. Daarbij is het dan nog gewenscht, dat Kootwijk niet precies dezelfde golf bezigt, waar
mee uit lndië wordt gezonden. Voor zulk een verkeer zijn dus twee
golflengten in gebruik.
Maar met de nieuwe éénzijdige raamontvangst kan de situatie
ook anders worden gekozen. Plaatst men bijv. een éénzijdigen
raamontvanger te Ugchelen (fig. 135), dat is van Kootwijk uit
aat

188

precies in de richting
Indië,
dan kan een op
;c«ie/»
Indië gericht raam te
meuriits
Ugchelen zóó worden
Fig. 135.
ingericht, dat het van
Kootwijk’s
signalen
niets hoort. Alleen moet Kootwijk dan werken op precies
dezelfde golf als Indië. Maar dat is een voordeel, want dan
gebruikt men voor de wederzijdsche verbinding maar één golf.
Dit laatste is intusschen nog theorie. Of de éénzijdige ont
vangst bij zoodanig gebruik soepel genoeg zal wezen om dan
óók nog tegen andere storende stations hulpmiddelen te kunnen
toepassen, moet nog blijken. Het stelsel zelf is zeker interessant
genoeg om er verder mede te experimenteeren.
Mtrwy*
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Ontvangzaal van het radiostation te Sambeek.
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XXXVIII.
Moeilijkheden bij korte-goll-ontvangst. — Fijnregeling voor
primair-ontvangst. — Spinnewebspoelen. — De
Rcinartz-ontvanger. — Dubbele variometer.
Het belang der korte-golf-ontvangst is in den laatsten tijd sterk
toegenomen. Behalve de telefonie op golven van 500 nieter en daar
beneden, waaronder de omroeptelefonie uit Engeland, België en
Frankrijk (ten deele), alsmede ook uit Amerika, heeft men het
internationaal amateurverkeer op ongeveer 200 meter en nog
minder.
De korte golven bieden speciale mogelijkheden, maar ook hun
eigenaardige moeilijkheden.
Oorzaak der moeilijkheden is wel voornamelijk, dat capaciteitsveranderingen op kleine golflengten zoo veel meer invloed hebben
dan op groote golven. Een geringe ontstemming van het ontvang
toestel is reeds voldoende om een signaal op korte golf geheel te
'doen verdwijnen, althans signalen met ongedempte golven en
telefonie; vonkzenders vertoonen — als ze niet uiterst zwak zijn —
die overdreven afstemscherpte niet. Dat is echter geen voordeel,
want voor den amateur zijn de vonkstations meer stoorders dan dat
ze stations zijn, waarnaar men luistert. Lieten d i e juist zich maar
liever wat scherper uitstemmen!
Voor hen, die nog geen meer langdurige ervaring bezitten om
trent de ontvangst van korte golven, biedt een ontvangtoestel met
directe koppeling vele voordeelen. Het
<3
schema geeft fig. 136. Voor geval een
dubbelroosterlamp wordt gebruikt,
komt de in het schema gestippelde
verbinding er bij. Een dubbelrooster
THJ
lamp is wegens haar gemakkelijk
genereeren sterk aan te bevelen; de
zwakgloeiende dubbelroosterlamp
■Wli'l'l'H
(mini-watt) is in dit opzicht iets
minder goed dan de andere. In ge
luidsterkte voor korte golven zijn de
Siemens-Schottky lampen buitengeFig. 136.

O

190

woon, maar die schijnen helaas uit den omloop te verdwijnen. In
dit schema van fig. 136 is parallel met den serie-condensator een
tweede draaicondensator geteekend, die bedoeld is als een veel
kleinere voor fijnregeling. Men kan inplaats daarvan ook één
• draaicondensator met ingebouwden fijn regel knop hebben. Eén van
beiden is voor korte golven van veel belang, haast onmisbaar.
Ten einde effecten door nadering met de hand zoo gering mo
gelijk te maken, is plaatsing van den serie-condensator bij ontvangst
van korte golven het best in de aardleiding. Als de golflengte dit
toelaat is gelijktijdig gebruik van een condensator parallel op de
spoel ook een hulpmiddel om verstemmingen door nadering met
de hand minder hinderlijk te maken. Het genereeren gaat echter
vaak gemakkelijker met een serie-condensator in de antenne. Zoo
noodig kan men er óók daar een
plaatsen, die dan wel vast kan
wezen als men eenmaal heeft
beproefd, welke grootte noodig
is om genereeren over het geheele bereik te verzekeren.
Wil men het ontvangtoestel
!TWm
uitrusten
met honingraatspoezs
<3
len, dan is aan te bevelen, voor
Fig. 137.
golven beneden 600 meter één
of twee extra spoeltjes volgens fig. 137 te maken, die binnen de
ontvangspoel gedraaid kunnen worden. Dan heeft men zekerheid,
steeds voldoende terugkoppeling te kunnen geven. Eén extra
spoeltje met 75 win
dingen op een koker
tje van 4 c.M. diame
ter en één met 30
windingen zullen het
meest voldoen.
Voor de spoelen
voor korte en zeer
korte golven (spoe
len 50 en kleiner) is
trouwens de honing'3 >n m
raatwikkeling geheel
geen voordeel meer.
Men kan beter ge-
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woon gewonden spoelen bezigen, windingen naast elkaar en zoo
mogelijk gespatieerd. Beter nog voldoen vaak z.g. spinweb-spoelen,
waarvan de wikkeling in fig. 138 is aangeduid. In een rond stuk
karton knipt men een oneven aantal alle even diepe insnijdingen.
De draad wordt, van één insnijding uitgaande, beurtelings aan de
eene en aan de andere zijde van het karton gebracht. Het hart
van het karton kan 5 c.M. diameter zijn. Een goede bevestiging
van zulke spoelen aan een honingraattoestel
verkrijgt men met stekers volgens fig. 139. Aan
een blokje eboniet zijn twee stekerpooten beves
sXtigd en het eboniet is ingezaagd, zoodat de spoel
in de gleuf kan worden geklemd. Het eboniet
steekt tot over het hart der spoel, die dus met
schroefjes door het eboniet kan worden vastge
zet. Daarna worden de uiteinden der wikkeling
Fig. 139.
aan de stekerpennen gesoldeerd. Voor goed genereeren zorge men, evenals bij honingraatspoelen, alle spoelen
op gelijke wijze te verbinden.
De hier aanbevolen spoelen zijn uit den aard der zaak ook voor
inductieve ontvangtoestellen bruikbaar en verdienen ook daar de
voorkeur.
Voor alle spoelen voor korte golven is dubbel-omsponnen draad
aanbevelenswaardig. Nog beter is vetersnoer (litze) waarbij men
evenwel zeer nauwkeurig moet zijn om aan de einden vooral ar
de samenstellende dunne draadjes bij elkaar te soldeeren en geen
enkel los te laten blijven. Geëmailleerd veterdraad maakt men
blank door het in heete spiritus te dompelen en dan af te wrijven
(breek geen eindjes af!) Soldeeren
dient te geschieden met hars, wil men
niet, dat het soldeermiddel na eenigen
tijd enkele van de dunne koperdraadjes verteert, zoodat die los hangen.
Zij vormen dan een vrij groote capa
citeit, parallel op de spoel en dan is
de spoel met veterdraad slechter dan
+H
eenige andere.
Onder de toestellen, die bij vele
Nederlandsche amateurs voor de
korte golven bij voorkeur worden ge
bezigd, vallen die volgens het ReiFig. 140.
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nartz-schema, aangegeven in fig. 140. Dit is een schema, dat in
enkele bijzonderheden sterk afwijkt van de in ons land meest ge
bruikelijke.
In den kring antenne-aarde zijn maar enkele windingen draad
opgenomen, soms behoeft het er maar één te zijn. De antenne is
dan ook niet eigenlijk afgestemd; men maakt door inschakeling van
meer windingen alleen de koppeling iets sterker. De grootte der
antenne is natuurlijk op de ontvangst wél van invloed. Een eigen
golf vlak in de buurt van de ta ontvangen golflengte is het best.
Maar men kan op tamelijk sterk uitéénloopende (ook op te groote)
antennes toch vrijwel gelijkwaardige resultaten halen. De koppe
ling is inductief, maar prim. en sec. zijn deelen van één spoel en
men kan in zooverre den Reinartz-ontvanger als een overgang van
direct op inductief beschouwen.
De roosterkring is normaal: een aftakbare spoel met cond.parallel. Alleen ligt de gloeidraadkant mét de antenne-wikkelingen
aan aarde.
Het meest afwijkend is de plaatkring. De weg voor den gelijk
stroom naar de plaat en voor de gelijkgerichte variaties, die de
telefoon doen aanspreken, is een andere dan de weg voor de
hoogfreq. trillingen, waarmee men terugkoppelt. De eerste weg
voert van de plaat via smoorspoel en telefoon (zonder telefooncond.) naar hsp. batterij en gloeidraad. De tweede weg voert van
de plaat door een vaste terugkoppelspoel, een draaicond. en de
antenne-windingen naar den gloeidraad. Genereeren wordt ver
kregen door inschakelen van windingen op de terugkoppelspoel
en vergrooten van den terugkoppelcond. (fijnregeling).
Men kan al de wikkelingen leggen op één enkele spinnewebspoel. Volgens Amerikaansche gegevens kan men voor een golfbereik 150—370 meter bij een spinneweb-spoel van 5 c.M. hartmiddellijn van binnen naar buiten de volgende bewikkeling toe
passen: Eerst 3 X15 windingen voor de plaatspoel. Bij het einde
daarvan wordt de draad onderbroken. Daarna 10 windingen
(3 X 2 en 4 X 1) voor de antennespoel en, gewoon doorwikke
lende, tot slot 30 windingen (16 -f 2 X 7) als roosterspoel. Wil
men het toestel tot grootere golven dan 370 meter bruikbaar maken,
dan is het alleen noodig, de roosterspoel wat meer windingen te
geven. Het niet gebruikte deel kan worden kortgesloten.
De beide draaicondensatoren neme men niet grooter dan 0.0005
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microtarad. Met grooteren condensator in den roosterkring wordt
5iet genereeren lastig.
Bij wijze van voorzorgsmaatregel kan men een vasten micacondensator van niet te geringe grootte in serie met den terugkoppelcondensator plaatsen. Dan kan nooit door kortsluiting in
den draaicondensator de hoogsp. batterij door de telefoon heen
kortgesloten raken.
Voor de hoogfrequentsmoorspoel in serie met de telefoon is een
zoo veel mogelijk capaciteitsvrije spoel met veel zelfinductie gewenscht. Men kan er een honingraatspoel 200 of een ringspoeltje
voor gebruiken (6 of meer 1 a 2 m.M. breede gleuven in een
staafje eboniet, 1 c.M. diep en de gleuven volgewikkeld met draad
van 0.1 m.M.).
Voordeel der schakeling is, dat bij het zoeken met den roosterkringcondensator de terugkoppeling niet voortdurend
behoeft te worden bijgeregeld. Het systeem blijft bij instelling bij
den rand van genereeren over een vrij groot golfbereik vlak bij
den rand.
In het genre der zujver inductief geschakelde ontvangers is voor
korte golven de z.g. „dubbele variometer” sterk in gebruik ge
komen. Men vindt schema en constructiebeschrijving eigenlijk
reeds in hoofdstuk XVII (fig. 55—58). Voor de telefonie op
korte golven is het echter beter, de in fig. 56 aangegeven
sec. spoel slechts te voorzien van de 45 windingen der middelste
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afdeeling. Aan beide zijden laat men dus de 18 eindwindingen weg.
In de eerste plaats krijgt men daardoor een toestel voor nog kortere
golven (beginnend bij 200 meter). Maar bovendien zal draaien der
koppelspoelen door het weglaten der eindwindingen op de sec.
spoel minder capacitief effect hebben. Men krijgt dus minder verstemming bij verandering der koppelingen. Aan te bevelen is, de
terugkoppelspoel in twee afdeelingen te wikkelen, waarvan één
afschakelbaar is.
Fig. 141 toont hoe bij weglating der eindwikkelingen de koppel
spoelen grootendeels buiten de sec. spoel draaien. Bovendien is in
de fig. aangegeven (rechts) hoe men den koker der sec. spoel
met de beide koppelspoelen kan monteeren op een ebonietplaatje
en de uiteinden der spoelen kan verbinden aan stekerpooten, die
in dat ebonietplaatje zijn geschroefd. De pooten kan men zóó
aanbrengen, dat zij passen in de drie spoelhouders (parallel ge
plaatst) van een normaal honingraattoestel. Men kan dan de losse
spoelen onmiddellijk verwis
selen met den dubbelen variometer.
Onze*foto brengt ook een
aldus afgewerkten dubbelen
variometer in beeld. Alleen
zijn in het toestel op de foto
de stekerpooten aangebracht
voor spoelhouders, waarbij de
stekergaten alle in één lijn
staan. In de meeste gevallen
staan de stekergaten andens
en moeten ook de stekerpoo
De „dubbele variometer”.
ten dienovereenkomstig wor
den geplaatst.
In plaats van het schema van fig. 55 wordt zeer veel voor den
dubbelen variometer dat van fig. 66 gevolgd, dus met weglating
eener regelbare verlengspoel in de antenne. Het goede aantal
windingen op de primaire spoel dient dan in verband met de grootte
der antenne en van den draaicondensator door probeeren te worden
vastgesteld.
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XXXIX.
Hoogfrequent-versterking op kleine golflengten. — Afgestemde
plaatkring. — Hoogfrequenttransformator-koppeling. —
Bezwaren van afgestemde plaatkringen.
De moeilijkheden, welke zich voordoen bij pogingen om een
hoogfrequentversterker voor korte golven te maken, zijn in hoofdstukken XXX en XXXI vroeger reeds aangegeven. Ook ver
schillende uitwegen zijn aangeduid, als gebruik van sluitkring
bij den smoorspoelversterker, het werken met afgestemden hoogfrequenttransformator (fig. 100), het koppelen der opvolgende
lampen door een enkelen afgestemden kring (fig. 104), waarvan
het schema-Koomans (fig. 108) een bijzondere uitvoering voor
honingraattoestel is.
Over de beste wijze van practisch omgaan met een toestel
volgens het schema-Koomans is op bladz. 154 al het noodige
meegedeeld. Als men die aanwijzingen nauwkeurig volgt, zal
blijken, dat het zelfs op golflengten tusschen 100 en 200 meter
goede resultaten levert. Die aanwijzingen brengen mede, dat men
de primaire spoel geheel buiten koppeling met de secondaire
laat blijven en wij hebben dan ook al opgemerkt, dat dit schema
eigenlijk van den inductieven ontvanger een primair-ontvanger
maakt.
Niettemin wordt het in dezen vorm een schema met ver
zwakte straling in de antenne, dus dat weinig storing in
de omgeving veroorzaakt.
Wil men de inductieve antennekoppeling behouden, dan moet
een afzonderlijke antennekring worden .toegevoegd, wat een af
stemming méér beteekent. Dan krijgt men geheel hetgeen ontstaat
uit een combinatie van den versterker volgens fig. 104 met het
toestel volgens fig. 67. In de beschrijving bij fig. 104 is al op
gemerkt, dat de daar geteekende variometer met vaste conden
satoren ook kan worden vervangen door een gewone spoel met
draaicondensator parallel.
Een volledigen inductieven ontvanger, maar nu met 2 lampen
hoogfrequent en detector (de schema-teekening kan men zelf nog
met 1 of 2 lampen uitbreiden) toont fig. 142. De eerste lamp heeft
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geen roostercondensator en de roosterkring zit aan neg. zijde
gloeidraad. De volgende lampen werken door de hier onvermijde-

Ü
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Fig. 142.

lijke roostercondensatoren gemengd als hoogfrequentversterker en
als gelijkrichter. De practijk toont, dat de kringen I en II beter uit
spoel met cond. dan uit enkelen variometer kunnen bestaan.
Gebruik van variometers verergert de capaciteitsgevoeligheid (verstemming door nadering met de hand). Voor de terugkoppeling is
vooral een klein spoeltje te bezigen !
Voor het werken met afgestemden hoogfrequent-t ransforinator was in fig. 100 aangegeven: afstemming van primaire èn
secondaire van den transformator. Past men dat toe in plaats van de
kringen I en II in fig. 142, dan komen er nog al weer afstemmingen
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Fig. 143.
bij. Men kan evenwel de transformatoren wel zoodanig maken, dat
dit niet noodig is en de schakeling bezigen van fig. 143. Hiertoe
moeten primaire en secondaire der transformatoren zóó dicht op
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elkaar worden gewonden, dat de afstemming van de primaire alléén
voldoende effect geeft.
De in Engeland aan zulke transforinatortjes gegeven vorm (fig.
i 44) is zeer handig. Tusschen twee ebonieten schijf
jes, die voor de kleinste transformatortjes 4 c.M.
diameter kunnen hebben, is een derde schijfje van
3 c.M. diameter en 3 m.M. dikte vastgeklemd. In
één der schijfjes zijn de vier stekerpennen van een
Franschen lampvoet geschroefd, zoodat die passen
in een Fransche fitting. De schijf aan dien kant
bezit een aantal ingezaagde gleuven (minstens 4).
Op de middelste ebonieten schijf (tusschen de twee uitstekende
flenzen in) begint men met voor de kleinste golven (150—300
meter) 25 windingen te wikkelen van draad, ongeveer 0.1 m.M.,
liefst dubbelzijde-omsponnen. Heel goed is het, elke laag met een
3 m.M. breed stukje zijden lint te dekken. De einden der primaire
komen door twee der inzagingen heen naar buiten en worden
verbonden aan stekerpooten p p (die waaraan bij een lamp plaat
en rooster zitten). Na afdekking der primaire met een zijden lintje
wordt daar direct overheen de secondaire gewikkeld van hetzelfde
draad, op dezelfde wijze, met ongeveer 10 % meer windingen, dus
bijv. 28. De einden gaan weer door twee inzagingen naar de
pooten ss (waaraan bij een lamp de gloeidraad is verbonden).
Het gebruiken van lampfittingen bij de montage is gemakkelijk,
aangezien men dan zonder moeite voor langere golven grootere
transformatoren kan inschakelen. Het volgen der gegeven verbindingsaanwijzingen is van belang als men eigen gemaakte en ge
kochte Engelsche transformatortjes door elkaar wil gebruiken.
Voorts is van belang, te zorgen, dat de buitenste winding der sec.
wikkeling met rooster der volgende lamp wordt verbonden, terwijl
dan verder de verbindingen der primaire zoodanig worden ge
kozen, dat het stelsel met zoo zwak mogelijke terugkoppeling
generéert.
Voor afstemming zijn condensatoren van max. 0.0005 microfarad te gebruiken. Groote capaciteit geeft verzwakking.
Bezigt men voor een bepaalde golflengte transformatoren met
zoo groot mogelijk aantal windingen en zoo klein mogelijke condensatorwaarden dan wordt de versterking het grootst. Voor
grootere condensatorwaarden en kleiner aantal windingen op den
transformator is daarentegen de selectiviteit grooter.
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Zeer belangrijk is het te achten, dat storingen door genereerende
amateurtoestellen in de buurt en ook storingen door
vonkstations door het werken met wat groote condensatorwaarde sterk worden verminderd door een versterker
met hoogfrequenttransformatortjes.
Engelsche firma’s brachten, om den last der vele .afstemmingen
te verkleinen, reeds nauwkeurig gelijke, met elkaar op één as ge
koppelde draaicondensators in den handel, waardoor bij voldoende
nauwkeurig gemaakte transformatortjes althans twee met één knop
kunnen worden afgestemd.
Overigens kan men, in plaats van de transformatortjes aan de
primaire zijde af te stemmen, dit ook wel aan de secondaire zijde
doen. Laat men het aantal secondaire windingen daarbij gelijk,
dan zal verhoogde selectiviteit worden verkregen met kleine r
aantal primaire windingen (12 a 18).
Uitgaande van het aantal van 28 windingen secondair voor het
golfbereik 150—300 meter kan men voor langere golven het aantal
windingen evenredig met de golflengte grooter nemen.
Aanbevelenswaardig van het werken met transformatortjes is,
dat de roosters van alle lampen, behalve de detectorlamp, zonder
roostercondensator kunnen worden gebruikt. Men kan de roosters
door de primaire wikkelingen heen aan negatieve zijde gloeidraad
leggen, waardoor alle lampen, behalve de delector, enkel als hoogfrequentversterkers en niet als gelijkrichters werken. Dit is alleen
bij gebruik van transformatoren zuiver te verwezenlijken.
Een nadeel, zoowel van den versterker volgens fig. 142 als van
dien volgens fig. 143 kan wezen, dat juist bij nauwkeurige afstemming — die toch noodig is voor beste werking — het geheele
stelsel zonder terugkoppeling kan gaan genereeren. Alleen reeds het
plaatsen van een afgestemden kring in den plaatkring eener lamp
kan n.1. voldoende zijn om genereeren te verkrijgen. Dat gene
reeren kan dan veel te sterk worden voor beste ontvangst van
seinteekens, terwijl het voor telefonie heelemaal uit den booze is.
Elk ontvangsysteem, waarbij afgestemde plaatkringen worden
gebezigd om koppeling met volgende lampen te bewerkstelligen,
lijdt in het gebied der korte golven aan dit euvel. Bij gunstigste
gloei- en plaat-spanning en goed geïsoleerde antenne moet bij
preciese afstemming der koppelingskringen genereeren ontstaan,
Dat beteekent, dat men vooral voor telefonie-ontvangst nooit zoö
ver kan gaan, dat de kringen precies zijn afgestemd en dus
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nooit de sterkst mogelijke overdracht aan volgende lampen
verkrijgt.
Wel zijn er natuurlijk middelen om den lust tot genereeren
weer tegen te gaan. Men kan: lo. de in fig. 142 en 143 aangegeven
inductieve terugkoppeling omkeeren om het genereeren te onder
drukken; bij bepaalde koppelingen treedt echter ook dan gene
reeren op, dat dan ook nog gepaard gaat met ietwat onberekenbare
verspringingen in de golflengte; 2o. men kan in den roosterkring
der eerste lamp een veranderlijken, liefst niet-inductieven weer
stand aanbrengen, die voor golven van 400 meter wel tot 2 a
3000 Ohm moet kunnen worden opgevoerd; 3o. men kan (zooals
in fig. 143 is geteekend) een potentiometer zetten over den gloeidraad der eerste lamp, waarmee het rooster dier lamp zwak positief
kan worden gemaakt; 4o. men kan door het aanbrengen van zeer
kleine capaciteiten (in elkaar gedraaide geïsoleerde draden) tusschen de roosters der opvolgende lampen, het zelfgenereeren
bemoeilijken; dat is tot een bepaald systeem uitgewerkt in den
z.g. neutrodyne-versterker van den Amerikaan Hazeltine.
Voor zoover wij al die middelen hebben beproefd, voeren zij alle
licht tot hetzelfde resultaat als het meer eenvoudige middel van
vermindering der gloei- en plaatspanning, het resultaat n.1. dat
maar al te licht de geheele, met moeite verkrgen versterking ver
loren gaat.
Noodzaklijk is dat niet. Veler resultaten met den versterkerKoomans, proeven in Amerika met den neutrodyne en resultaten
met de meervoudige versterkers volgens fig. 142 en 143 zijn daar als
bewijs, dat loonende hoogfrequentversterking op deze wijze
mogel ij k is. Wij gelooven evenwel genoeg te hebben gezegd
om aan te duiden, dat de moeilijkheid der behandeling niet enkel
maar ligt in het scherp instellen der goede afstemmingen, maar
ook in het instellen van een gunstig compromis tusschen juiste
afstemming en genereeren.
Vooral als men heel dicht op den rand van genereeren werkt,
kan een nadering met de hand tot de toestellen een heftig gene
reeren en gillen inleiden.
Versterkers van deze soort zijn voor de korte golven interessante
experimenteertoestellen, maar ze zijn niet practisch voor snelle
instelling en snel zoeken en vinden van verschillende stations.
Overigens zijn de bezwaren natuurlijk veel geringer, als men zich
tot één lamp hoogfrequent vóór de detectorlamp beperkt. Daarom
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bemerkt men speciaal op de korte golven bij het schema-Koomans
de bezwaren nog weinig.
Degene, die met meerlampsversterkers van deze soort wil
experimenteeren, doet goed, er de uitstekende artikelen der heeren
Leistra, van Rijn en Mak in Radio Nieuws over na te lezen
en zich verder voor te bereiden op wat geprobeer om er zelf
ervaring mee op te doen.
Men zou kunnen meenen, dat het afstemmen, niet van de pri
maire der transformatortjes, maar van de secondaire, de bezwaren
van zelfgenereeren door den afgestemden plaatkring zou weg
nemen. Bij eenigszins sterke koppeling der transformatorwikkelingen komt dit echter haast op ’t zelfde neer als afstemmen van
den plaatkring. En als de koppeling niet tamelijk vast is, wordt
de versterking heel gering.

XL.
Aperiodische hoogfrequentversterker voor korte golven. —
De „Transiorraateurs Radiola”. — Te verkrijgen resul
taten bij raamontvangst. — Practische wenken
omtrent den aperiodischen versterker met
golllengte-translormatie.
Voor het practisch gebruik bezit een aperiodische hoog
frequentversterker, in den geest van smoorspoeL of weerstandversterker nog altijd groote voordeelen. Een feit is, dat men een
weerstandversterker, door maar de montage zóó te maken, dat de
metaaldeelen voor de verbindingen zoo klein mogelijk en de ver
bindingen zoo kort mogelijk zijn, terwijl weerstanden en conden
satoren zorgvuldig proefondervindelijk gekozen worden, zeker nog
voor golven van 400 meter kan laten werken. Op het gebied van
variabele hooge weerstanden — soms gecombineerd met var.
roostercond. — zijn thans allerlei nieuwigheden in den handel, die
uitlokken tot nieuwe proeven in deze richting. Wij denken hierbij
vooral aan de fijnregelbare Filtron-weerstanden met condensatoren,
waarvan de weerstanden zoowel voor koppelingsweerstand als
voor lek op goede waarden kunnen worden ingesteld (30.000
ohm—7 rnegohm). Als lekweerstanden zijn de Watmet-weer-
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standen vermoedelijk constanter, maar die kan men niet kleiner
stellen dan i megohm.
Ook voor de toepassing van aperiodische smoorspoelversterkers
op de korte golven zijn kortgeleden nieuwe mogelijkheden geopend
door het in den handel komen der „transformateurs-Radiola”; dat
zijn feitelijk smoorspoeltjes. Zij zijn zoodanig gemaakt, dat met
een schakelaar een deel ervan kan worden kortgesloten. Bij aan
wending in een hoogfrequentversterker geven die smoorspoeltjes
twee golfbereiken en het bleek ons, dat het bereik voor de kortste
golven tot ongeveer 220 meter naar beneden gaat.
Wanneer men zulk een hoogfrequentversterker van het gewone
4 lampstype wil maken (3 hoogfrequent en 1 detector) verdienen
als lampen hierbij de Philips-miniwatt-enkelroosterlampen aan
beveling. Deze zijn merkwaardig vrij van bijgeruisch en terwijl zij
behoorlijke versterking leveren, is hun neiging tot oncontroleerbaar
zelfgenereeren uiterst gering.
Een schema van zulk een voor miniwattlampen ingerichten ver
sterker vindt men in fig. 145.
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Fig. 145.
De lampen branden op 1.8 volt. Zij zijn daarom twee aan twee
serie geschakeld en de beide paren parallel. Men kan ze dan aan
sluiten op ongeveer 4 volt. Een enkele voorschakelweerstand w
voor alle 4 de lampen is voldoende in dit geval. De stroom voor
één lamp bedraagt 0.15 amp. Hier nemen op 4 volt al de lampen
tezamen 0.3 amp. Dat wil zeggen, dat men een 4-volts accu nog
minder belast dan anders met één gewone lamp.
De draden van het kortsluitbare deel der smoorspoelen zijn bij
vlf v2 en v3 naar stellen van telkens 2 veertjes gevoerd, die elkaar
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niet raken, maar die door het plaatsen van een ebonietstrook met
stekerpooten plf p2 en p3 kunnen worden doorverbonden voor de
korte golven.
Aansluiting aan de secondaire van een ontvanger geschiedt met
snoer en steker St^ Door plaatsing in ab wordt de volledige
4-lampsversterker in dienst gesteld. Door plaatsing in ac, in welk
geval Iekweerstand'lo moet worden weggenomen, gebruikt men
alleen lampen III en IV.
Dan kan I uit de fitting worden genomen, in welk geval ook II
wordt gedoofd.
Terugkoppeling kan men nemen uit den anodekring der laatste
lamp, door St2 in I<4 aan te sluiten.
Bij werken met 4 lampen kan men echter ook terugkoppelen uit
den plaatkring der 2de lamp door St2 aan te sluiten in I<2 en dan
I<4 kort te sluiten.
Met den 4-lampsversterker zijn de Engelsche telefoniestations
gemakkelijk te krijgen op een raam van 2 M2., 6 windingen vetersnoer (litze). Ook kan deze versterker voor de korte golven heel
goed worden gebruikt op een toestel, dat aan een gewone, kleine
antenne is verbonden.
Blijkens onze ervaring moet voor golven boven 540 meter de
gedeeltelijke kortsluiting der smoorspoelen worden opgeheven. Dan
geeft de versterker van 540—3000 meter behoorlijke versterking.
Boven 3000 is dat veel minder.
Beneden 540 meter moet de kortsluitinrichting pi-p2-ps worden
gebruikt. Van 540—340 meter moet dan bovendien terugkoppelsteker andersom worden geplaatst dan voor lange golven. Van
340—220 meter moet de terugkoppelsteker weer staan als voor
lange golven.
Ten slotte kan men, door van de drie smoorspoelen elk ook nog
één eindsectie kort te sluiten, zelfs tot golfl. 180 meter afdalen.
In het door ons uitgevoerde apparaat werd geen enkele voorzorg
genomen om de capaciteit der toesteldeelen klein te houden. Ver
moedelijk kan men dus, door bij den bouw die voorzorg wél te
nemen, zelfs nog wel beneden 180 meter komen.
In dit verband moeten wij ook nog eens verwijzen naar hoofd
stuk XXXII en het daar behandelde principe der „golflengte-transformatie”, waardoor men in staat is, zeer korte golven hoog
frequent te versterken met behulp van een aperiodischen versterker,
;
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die eigenlijk alleen voor langere golven geschikt is. De gewone
ontvanginrichting moet dan evenwel uitgebreid worden met een
zwevingstoestel en bovendien is zoeken met zulk een inrichting
niet gemakkelijk.
Men kan trouwens aan de in fig. 110 afgebeelde opstelling nog
weer deze vereenvoudiging aanbrengen, dat de daar voor 3000
meter golflengte aangegeven hoogfrequenttransformator slechts
één afstemming krijgt. Als primaire en secondaire sterk worden
gekoppeld, door ze met kleine luchttusschenruimte over elkaar heen
te wikkelen, behoeft alleen de secondaire te worden afgestemd.
Men kan dan ook, om de selectiviteit ondanks de sterke koppeling
weer te verhoogen, aan de primaire een veel kleiner aantal win
dingen geven dan aan de secondaire. En ten slotte kan men den
transformator, aldus gebouwd, op vaste golflengte afgestemd laten
staan.
De roostercondensator van de als detectorlamp aangeduide lamp
kan in fig. 110 vervallen. Dan werkt de laatste lamp van den
hoogfreq.versterker als gelijkrichter.
Men kan een ontvanginrichting van dezen aard tot een zeer hoog
versterkingseffect opvoeren door eerst na te gaan, voor welke
golflengte de hoogfrequentversterker het beste resultaat levert. Dat
is als regel de golflengte, waarop die versterker bij hoog brandende
lampen tot zelfgenereeren overgaat. Is die golflengte bepaald, dan
stemt men daarop eens voor altijd den tusschentransformator af.

XL1.
De Neutrodyne-ontvanger. — Vermijding der bezwaren van
afgestemde plaatkringen. — Bouw en afregeling van den
neutrodyne-ontvanger.
Wij hebben tot zoover de beginselen aangeduid van allerlei
middelen om hoogfrequentversterking van korte golven te ver
krijgen met toestellen, die steeds zoo veel mogelijk, öf door een
terugkoppelsspoel, öf door afstemming van plaatkringen op den
rand van genereeren worden gebracht. Bij deze alle speelt de
genereer-moeilijkheid de hoofdrol. Het samenstel moet tot gene
reeren gebracht kunnen worden; dat is het zekerste teeken,
dat het voor de betreffende golflengte ook versterking kan geven;
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maar het moet bij het gebruik, voor telefonie speciaal, steeds in
n i e t-genereerenden toestand worden gehouden. En we hebben
gezien, dat de versterkers met afgestemde plaatkringen dienten
gevolge weer in den regel niet in de gunstigste conditie voor
versterking kunnen worden gebracht.
Nu zijn er twee principieel verschillende methodes om die
genereermoeilijkheid te ontgaan.
Bij de eerste methode sluit men het zelfgenereeren van het
ontvangsysteem geheel buiten, maar op een wijze, die niet tot de
gewone verliezen aan geluidsterkte aanleiding geeft. Bij de tweede
methode laat men het genereeren royaalweg tot stand komen, maar
onderdrukt de hinderlijke gevolgen ervan.
Beide stelsels zijn van Amerikaanschen oorsprong, het eerste is
van prof. Hazeltine, het tweede is van Armstrong.
Hoe kan men in een ontvanger met afgestemden plaatkring het
genereeren bij preciese afstemming voorkomen zonder verlies aan
geluidsterkte ?
Prof. Hazeltine heeft een heele theorie opgezet over het gene
reeren door afstemming van den plaatkring, waaruit naar voren is
te halen, dat hierbij de inwendige capaciteiten in de lamp als
koppeling tusschen de twee kringen dienen. Men kan door een
andere capacitieve koppeling de eerste tegenwerken, maar dan
geschiedt dit door een weglekken van energie, dus met verlies voor
de werking. Wanneer men daarentegen de trillingsoverdracht, die
liet gevolg is van capacitieve koppeling, laat tegenwerken door
een deel der inductief aan een volgenden kring overgedragen
energie, dan wordt de capacitieve lek juist als het ware gestopt.
Het gevolg is, dat men zonder verlies aan energie de gevolgen der
ongewenschte overdracht voorkomt.
Wij zullen ons niet verder verdiepen in de theoretische uitwerCJ
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king en in al de verschillende uitvoeringen van het idee, welke
mogelijk zijn, maar hier den bouw var; een bepaalden ontvanger
volgens het neutrodyn e-principe beschrijven. Het schema
vindt men in fig. 146.
Men ziet daar vier lampen, 3 hoogfrequent en 1 detector (het
schema is natuurlijk ook voor kleiner aantal lampen op te zetten),
gekoppeld door hoogfrequenttransformatortjes, waarvan in dit
geval de secondaire wikkelingen zijn afgestemd.
De antennekoppeling is ter vereenvoudiging ook uitgevoerd met
zulk een transformatortje. Bij voldoend sterke koppeling tusschen
primaire en secondaire is dan antenne-afstemming niet noodig. Bij
groote antennes kan altijd nog een serie-condensator dienst doen.
In dit geval zijn de windingen der transformatoren niet direct
over elkaar heen gelegd. De primaires kunnen op stukjes koker
van 7 c.M. diameter worden gewikkeld, de secondaries op stukjes
koker van 7.5 c.M. ruim. Zooals in het schema is geteekend, steekt
de primaire aan den eenen kant in de secondaire. De primaire zit
dus niet midden onder de secondaire. Dit is van belang voor de
goede werking. Bij gelijke wikkelingsrichting make men ook de
verbindingen precies als in het schema. De secondaires hebben in
’t midden een aftakking en daaraan zijn de neutraliseeringscapaciteiten c1} c2 en c3 verbonden. Deze kunnen bestaan uit
koperen staafjes s1} s2 en s3 van ongeveer 2 m.M. dikte, waar
omheen buisjes van dun eboniet, celluloid of geschellakt papier
zijn gelegd, terwijl om die buisjes een eindje geïsoleerd draad is
gewonden, verbonden met de aftakking op de transformatorsecondaire. De capaciteiten zijn dus uiterst klein. Over de bepaling
der juiste grootte spreken we zoo dadelijk.
Neemt men voor de transformatoren kokers van 7 en 7£ c.M.
diameter, dan volgen hier eenige windingsverhoudingen voor be
paalde golflengten:
100 tot 250 meter =

primair
12 windingen
secundair 30
„

150 tot 550 meter =

primair
18
secundair 48

300 tot 1100 meter =

primair

•

20
__
72

„

Draaddikte voor beide wikkelingen 0.5 a 0.6 m.M. dubbel katoen.
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Condensatoren Cx tot C4 niet grooter dan 0.0005 microfarad
maximum.
*
Bij het werken met dit stelsel zullen bij nauwkeurig gelijke
transformatoren en condensatoren, C2 C3 en C4 altijd onderling
gelijke standen krijgen. Cx komt voor dezelfde golflengte op iets
kleineren stand omdat de capaciteit der antenne eenigen invloed
heeft op de eerste afstemming.
Het moeilijke punt is het nauwkeurig uitmikken der kleine
neutraliseeringscapaciteiten clf c2 en c3.
Daartoe begint men, voordat cx, c2 en c3 zijn aangebracht, met
op zoo klein mogelijke golf een niet al te zwak station
op te sporen. Bij gemis daarvan laat men een zwevingstoestel, met
wisselstroom op den gloeidraad, induceeren op de antenne. Dit
geeft een hoorbaren toon in den ontvanger. Dan neemt men lamp
I uit de fitting, omwikkelt één gloeidraadpoot met vloeipapier en
zet de lamp weer op haar plaats, zonder dat ze thans brandt. Men
koppelt nu het zwevingstoestel zoo, dat men ondanks het niet
branden der eerste lamp toch nog zwakke ontvangst heeft. Wikkelt
men daarna den draad c4 eenige slagen om het stangetje slf dan
verzwakt hetgeen men nog hoort. En men regelt nu Cx tot alle
geluid is verdwenen. Het kan nuttig zijn, de juiste mate van
neutraliseering der capacitieve koppelingen nog nader te controleeren door te luisteren met een laagfrequentversterker. Lamp I
wordt nu weer ontstoken en daarentegen op de beschreven wijze
lamp II gedoofd en volgens hetzelfde recept c2 geregeld. Daarna
lamp III gedoofd en c3 geregeld. De draadjes c4, c2 en c3 kan men
met een zijden lintje omwikkelen en zoo vastleggen. Zijn de isolatiekokertjes van celluloid, dan kan men het eind van het draadje
met cellulóidlijm vastleggen. Daarmee is het toestel voltooid.
Wil men in het schema van fig. 146 de serie-parallel-schakeling
der lampen van fig. 145 toepassen, dan moet men eerst de gloeidraadvoeding maken, als aangegeven in fig. 1 en pas na afwer
king der capaciteiten c4 tot c3 de gloeidraadschakeling veranderen,
erop lettende, dat de transformatorsecundairen aan neg. zijde der
gloeidraden blijven. Met de gloeidraadschakeling in serie-parallel
dooft men steeds 2 lampen tegelijk. Die zou dus de methode om
Ci, Co en c3 af te regelen, onbruikbaar maken.
In plaats van de aangegeven constructie van de neutraliseeringscondensatoren kan men ook wel telkens een rond staafje eboniet
nemen, met bladtin omplakt en waarbij c en 's als dikke koper;
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draden een eindje in een doorboring van het eboniet steken.
Als het geheel goed is gemaakt, zal het de versterking geven van
den besten hoogfrequentversterker. Om er ongedempte seinen mee
te ontvangen, is er een zwevingstoestel bij noodig. Vonkstations
en telefonie worden er zonder zwevingstoestel krachtig op ont
vangen. De afwezigheid der moeilijkheden met ’t brengen op rand
van genereeren maakt het werken ermede zeer aangenaam.
De condensatoren C:—C4 kunnen met voordeel van fijn rege
lingen zijn voorzien, maar die zijn niet noodzakelijk. Hier zijn de
4 afstemmingen toch gemakkelijker te hanteeren dan veelal de 2
afstemmingen en bijkomende koppelingen van een gewoon terug
gekoppeld toestel met 1 lamp.
De selectiviteit wordt grooter naar mate men aan de primaires
minder windingen geeft.

XL1I.
De super-regeneratieve ontvanger van Armstrong. — Resultaten
bij gebruik van raamontvangst. — Het Flewelling-schema.
Ons rest thans nog de bespreking van het tweede systeem tot
het ontgaan der genereermoeilijkheid bij hoogfrequentversterking:
het systeem van Armstrong’s super-regeneratieven ontvanger.
Eigenlijk is dit heelemaal geen hoogfrequentversterker in den
gewonen zin van het woord. Het is in zijn handigsten vorm juist
een ontvangsysteem met slechts één enkele lamp,
waaruit men echter de volle door terugkoppeling mogelijke ver
sterking haalt, ook voor telefonie. Onder de gewone omstandig
heden wordt bij volle terugkoppeling telefonie vervormd, omdat
het toestel de daarin opgevangen trillingen aan den gang houdt,
zoodat alles in elkaar loopt. De Armstrongschakeling heeft nu de
bedoeling, de door de terugkoppeling in het toestel aan den gang
gehouden trillingen telkens automatisch af te breken, zoodat men
geen in elkaar loopen van de telefonie krijgt, ofschoon de lamp
inderdaad op genereeren staat.
Dat automatisch afbreken der hoogfrequente trillingen wordt
verkregen door de ontvanglamp niet alleen hoogfrequent te laten
genereeren, maar tegelijk ook laagfrequent. Die tegelijk gegene
reerde laagfrequente trilling doet haar werk het best, als het een
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trilling is, die als hooge doorgaande toon in de telefoon kan worden
gehoord.
Dat laatste is nu weer hinderlijk voor de ontvangst en men
moet dus een inrichting toevoegen, die zooveel mogelijk dien hin
derlijken toon weer uitzeeft voor de telefoon.
Het schema van fig. 147 zal één en ander duidelijk maken.
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Fig. 147.

Lo C2 is een gewone secondaire kring, L3 de terugkoppelspoel
voor hoogfrequent-genereeren. Deze moet in dit geval wat extra
groot zijn en als L2 een honingraatspoel is, moet L3 een spoeltje
zijn volgens fig. 2. Voor de golven 350—450 meter kan men dit
spoeltje 100 windingen geven.
In den roosterkring is behalve L2 nog een zeer groote spoel L4 op
genomen (honingraat 1500 bijv.) die met condensator C4, regelbaar
tot0.006microfarad, afstemming op een hoogen hoorbaren toon geeft.
In den plaatkring is behalve L3 nog ópgenomen de zeer groote
spoel L5 (honingraat 1000 bijv.), die als laagfrequente terug
koppelspoel werkt.
Om de hoogfrequente trilling niet te hinderen, zou L5 door een
condensator geshunt moeten worden. Voor het laagfrequent genereeren blijkt echter een inductieve terugkoppeling niet noodig te
zijn, maar een capacitieve met cond. C5 van 0.003 microfarad max.
handiger te wezen; L4 en L5 behoeven dan niet gekoppeld te worden
en L5 dient, te zamen met C4, tevens als gemakkelijke weg voor
de hoogfrequente trillingen.
Men ziet in den plaatkring een telefoontransformator Tr met
ölokcondensator opgenomen; aan de sec. van den transformator
is de telefoon verbonden en in serie daarmee de zeefkring C6 L6,
welke dezelfde afstemming moet geven als C4 L4, zoodat de
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gegenereerde hoorbare toon niet of slechts zeer verzwakt in de
telefoon komt.
Om te ontvangen, begint met C5 op nul te stellen, zoodat geen
toon wordt geproduceerd. C2 L2 wordt gewoon afgestemd, waarna
Lo vaster wordt gekoppeld, tot het stelsel sterk genereert. Het dichter
bij elkaar brengen van L3 en L2 brengt gewoonlijk mede, dat tot be
houd der afstemming C2 moet worden verkleind. Men ontvangt nu
het telefoonstation genereerend en geheel onverstaanbaar.
Daarna wordt C5 gebracht op een waarde, waarbij de hoorbare
toon ontstaat en nu worden de koppeling van L3 en de afstemming
van C2 bijgeregeld totdat de telefonie zeer luid en zuiver doorkomt.
Fig. 147 toont een voor dit schema typische raamschakeling, met
slechts éénpolige aansluiting (niet aan rooster- maar aan gloeidraadzijde van het toestel).
In deze schakeling kan de Engelsche telefonie op een raam van
6 windingen van 2 M2. zoodanig worden ontvangen, dat deze uit
een luidspreker hoorbaar is zonderverdereversterking.
In geluidsterkte is er niets tot dusver, dat ook maar in de verte
aan het Armstrong-schema nabij komt.
Alleen is de instelling heel lastig; de afschuwelijke, oorverdoovende geluiden, die het bij onjuiste regeling en bij „zoeken” ver
wekt, zijn ontmoedigend en de storingen, die de genereerende lamp
in de buurt veroorzaakt zijn onmenschlievend. De éénpolige raam
schakeling is door ons bedacht om de storingen wat te verminderen.
Het stelsel wordt trouwens zelf ook heel licht door anderen
gestoord. Vonkstations, joeiende mede-amateurs en boventonen
van groote ongedempte stations worden zoodanig mede versterkt,
dat soms een uur lang de verlangde telefonie niet goed is te krijgen.
Dat zijn allemaal heel ernstige nadeelen, waardoor het stelsel, hoe
interessant en economisch ook, voor de practijk niet veel waard is.
Niet alle lampen deugen voor de Armstrong-super. Men heeft
een lamp noodig, die een behoorlijke plaatenergie bezit. Van de
ontvanglampen is de gewone, harde Fransche lamp verreweg de
beste. Kleine zendlampen zijn beter.
De geheele werking is eigenaardigerwijze beperkt tot de korte
golven. Boven 1000 meter gaat ’t geheel niet. Bij 600 begint merk
bare versterking. Bij 400 en 300 wordt die zeer loonend, maar
bij 200 en 100 nog veel beter. Volgens Armstrong is het effect
omgekeerd evenredig met ’t kwadraat der golflengte, dus voor
100 meter 36 maal sterker dan voor 600 meter.
14
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Als een variatie van het Armstrong-schema, waarbij in beginsel
hetzelfde wordt bereikt, maar met geheel andere middelen, is het
Flewelling-schema te beschouwen.
Dit is afgebeeld in fig. 14S
a.
Door den fijnregelbaren lekweerstand r (Filtron of Watmel) en de verbinding ab (ter
wijl C ter grootte van 0.006
microfarad kortsluiting hsp.batterij voorkomt) kan het
rooster der lamp positieve span
ning krijgen. Heeft r de juiste
waarde, dan zal die weerstand
Fig. 14S.
de positieve spanning juist met
zoodanige snelheid laten door
lekken, dat ’t hoogfrequentgenereeren van de lamp in de frequentie
van een hoogen hoorbaren toon wordt onderbroken. Dat geeft
dezelfde mogelijkheden als bij Armstrong. Alleen is de generator
der laagfrequente trilling hier wat eenvoudiger. Zoo krachtig als
het Armstrong-stelsel werkt dat van Flewelling niet.

XL11I.
Wenken voor de geleidelijke uitbreiding der ontvanginrichting.
— Bereikbare resultaten. — De beteekenis van ervaring
en handigheid in het omgaan met de toestellen.
Vraagt een amateur, die in alle opzichten wil kunnen mee
doen en die zijn eigen toestellen wil maken, — wat hij nu van
al die veelsoortige apparaten het best kan kiezen, dan zeggen
wij het volgende.
Als hij beschikt over gelegenheid om een ietwat goede
antenne te bouwen, vrij boven daken, minstens 25 meter lang,
dan beginne hij met een inductief gekoppelden ontvanger te maken
voor honingraatspoelen, voor één lamp, en vervaardige geleidelijk
een volledig stel spoelen. Daarmede zal hij alle Europeesche
stations van beteekenis kunnen hooren, op alle golflengten. Wat
de keuze der lamp betreft, zal hij het meeste genoegen beleven
van een lamp van één der bekende, goede merken. Hoogvacuumlampen hebben de meest constante, zichzelf op den duur
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gelijk blijvende eigenschappen. Dubbelroosterlampen zijn te
prefereeren, speciaal voor de zeer korte golven.
De eerstvolgende stap moge zijn liet construeeren van een
zwevingstoestel, waarvoor liet zelfde stel lioningraatspoelen kan
dienen. Het loont de kosten, dit toestel te voorzien van een
eerste-kwaliteit draaicondensator met fijn-afleesbarc graadverdeeling, zoodat het toestel zich ook als golfmeter laat ijken, wanneer
men daar een gelegenheid voor heeft. Met het zwevingstoestel
en den ontvanger met terugkoppeling te zamen kan men lioogfrequent-dempingsreductie toepassen en zoodoende enorm ver
sterkte signalen krijgen (10 a 50 maal de sterkte met één lamp).

Snelzender-ontvangst op den band met toonversterker, relais en snel-Alorse.

Amerikaansche stations en ook Bandoeng worden met die com
binatie reeds op kleine antenne gemakkelijk neembaar. Bij zorg
vuldige instelling zijn stations als NSS, WQK en andere Ameri
kanen met de telefoon op tafel hoorbaar, enkel met de twee hierbij
te pas komende lampen. Voor de kleinste golven speciaal bieden
dubbelroosterlampen ook weder groote voordeelen. En in het
algemeen heeft men er veel lagere anodespanning bij noodig.
Een éénlamp-laagfrequentversterker, aan het voorgaande stel
toegevoegd, kan de signalen zelfs van Amerikanen nieters ver van
de telefoon hoorbaar maken. Een gevoelige glijkstroommeter, in de
plaats van de telefoon geschakeld, zal — vooral wanneer de ver
sterker met roostercondensator is uitgevoerd — flink zichtbare uit
wijkingen geven op de signalen van NSS, WQK, WGG en WSO,
zelfs overdag, terwijl des nachts de sterkte nog grooter is. Dat
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wil zeggen, dat men met een gevoelig relais ook schrijrontvangst
zou hebben. Het geluid wordt voldoende om met luidsprekende
telefoon alle Europeesche stations door een heele zaal te demonstreeren.
Voor telefonie-ontvangst kan liet zwevingstoestel normaal geen
dienst doen. Daarvoor zal nog een afzonderlijke laagfrequentverstcrker met twee lampen dikwijls veel nut opleveren, vooral
als men met luidsprekende telefoon het geluid door een vertrek
hoorbaar wil maken. Meervoudige versterkers voorzie men uit
sluitend van gelijke hoogvacuumlampen. Laagvacuumlampen geven
daar slechts gesukkel.
Kan men géén antenne spannen, of wil men óók met raamontvangst experimenteeren, dan kan men voor korte golven bijv.
een raam maken van 2 M2, 6 a 8 windingen, eenige centimeters
uit elkaar en dit op vroeger beschreven wijze verbinden aan den
honingraatontvanger. Een tweede raam van gelijke grootte met
50 windingen in bankwikkeling of honingraatwikkeling is goed
voor de lange golven. Met één lamp zullen de sterkste
Europeesche stations, zij het ook zwak, toch behoorlijk opneem
baar worden. Voor de korte golven geeft het bezigen eener
dubbelroosterlamp verrassende voordeelen. Ook de raamontvanger
kan met zwevingstoestel worden gebruikt.
Wenscht men voor de langere golven te werken met kleinere
ramen (met meer windingen) dan wordt een hoogfrequentversterker onmisbaar. Het meest loonende type voor algemeen gebruik is
dan de vier-lamp-versterker, zoo noodig met sluitkring. Met goedwerkende apparaten is in den winter reeds op een raam van 60 X
60 cM. Bandoeng hoorbaar te krijgen met vier-lamp-versterker.
Laagfrequentversterking achter den hoogfrequentversterker
geeft wel eens last, wat betreft gillen der lampen, maar een goed
experimentator vindt spoedig in elk geval de juiste remedie. Op
deze wijze laten ook op een betrekkelijk klein raam de Euro
peesche stations zich weer hoorbaar maken door een geheele zaal.
Voor telefonie-ontvangst op korte golven bezige men zoowel
op antenne als op raam een hoogfrequentversterker met miniwattlampen en Radiolatransformatoren.
Dit korte overzicht moet niet worden beschouwd als een
voorschrift, waarbuiten niets te bereiken valt. Het dient slechts
om aan te geven, wat de meest loonende combinatie van toe-
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stellen is en hoe men dus met de geringste middelen het grootste
effect krijgt.
Voor telefonie-ontvangst geeft veelal een niet-inductief toestel
met fijn-regelbaren condensator de sterkste ontvangst.
Men moet wèl bedenken, dat handigheid in de bediening
der toestellen een even belangrijke factor is als de toestellen
zelf. Zonder ervaring met de hanteering zal men bij het achter
elkaar schakelen van hoog- en laagfrequcntversterker aan een
raam bijv. niet dadelijk het hoogst bereikbare resultaat verkrijgen.
Ook het werken met zwevingstoestel en dempingsreductie kost
veel en geduldig experimenteeren voordat men leert, hoe het
beste resultaat wordt verkregen. Dat laat zich niet allemaal
precies beschrijven; oefening in het omgaan met de toestellen is
hier alles. Men leere de toestellen, die men gebruikt, en de
hanteering ervan, grondig begrijpen, voordat men overgaat tot
verdere ingewikkeldheden.
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XLIV.
Berekeningen en metingen. — Zelfinductie van spoelen.
— Capaciteit van condensatoren. — Diëlectrische
constanten.
Het berekenen der zelfinductie van spoelen is alléén een
voudig voor ronde spoelen, die in één laag zijn gewikkeld.
Voor zeer lange spoelen van betrekkelijk kleinen diameter
is de zelfinductie:
1 (te nd)2 microhenry
Lo —
1000“
waarin 1 = spoellengte in centimeters, d = spoeldiameter in centi
meters en n = aantal windingen per centimeter. Het getal ft (pi)
heeft de waarde 3.1416.
Aangezien red den omtrek der spoel voorstelt en nftd de
draadlengte is in centimeters, gewikkeld op 1 cM. spoellengte,
zal Irend de totale draalengte op de spoel zijn, in centimeters.
Noemt men de draadlengte in meters D, dan is:
1 nn d
en derhalve:
D
100

10 D2
Lo = - l 'microhenry (D in meters en 1 in centimeters).

i
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Is de spoel niet zéér lang ten opzichte van haar diameter,
dan wordt de volgens deze formule te berekenen uitkomst te
groot en moet men de uitkomst vermenigvuldigen met een getal,
dat kleiner is dan 1 en waarvan de waarde afhangt van de ver
houding 1 : d. Noemt men dien correctiefactor a, dan zal, als L0
volgens bovenstaande is berekend, de meer nauwkeurige waarde
der zelf inductie zijn:
L = a X L0
Die correctiefactor a is voor alle practisch voorkomende
waarden van 1/d te vinden uit de hierbij afgedrukte grafiek
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Fig. 149.
fig. 149, die indertijd door Dr. Borgesius in R a d i o - N i e u w s
werd gepubliceerd.
Het gebruik der grafiek zij hier met een paar voorbeelden
aangeduid.
Voorbeeld 1: Van spoel no. 6 op pag. 18 was D = 220,
1 == 67, d = 8, dus
L° = 10

2202

67

= 7224 microhenry.

Nus is l>d en 1/d =

67
= 8.4.
8

!
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Zoeken we in de grafiek voor lange spoel, 1/d = 8.4 de
waarde van a, dan vinden we 0.95. Dus is de nauwkeurige
zelfinductiewaarde:
L = 0.95 X 7224 = 6863 microhenry.
Voorbeeld 2: Van spoel no. 9 was D = 62, 1 = 3.8, d = 10.3.
dus:
622

L°=10 3.8

10,100 microhenry.

10.3
Hier is d > I en d/1 =-^~— = 2.7.
0.0

Voor korte spoel, d/1 = 2.7, vinden we in de grafiek de
waarde van a, zijnde 0.45. Dus is de gecorrigeerde zelfinductie
waarde:
L = 0.45 X 10.100 = 4545 microhenry.
In plaats van de berekening te maken met behulp van de
grafiek, kan men voor alle practisch voorkomende spoelen ook
een vrij nauwkeurige uitkomst verkrijgen volgens de formule:
(1 n d)2
1
100 X 1 + 0.43 d
De zelfinductie eener vierkante spoel is af te leiden uit de
zelfinductie eener ronde spoel, waarvan de diameter gelijk is aan
de zijde der vierkante spoel, wanneer men de zelfinductie der
laatste vermenigvuldigt met 1.23.
Voor andere soorten van spoelen, in lagen, met honingraatwikkeling enz. is de zelfinductie door eenvoudige rekening niet
te vinden. Men kan van een spoel van die soort de zelfinductie
het best bepalen na voltooiing der spoel door het verrichten eener
meting.
Deze wordt zeer eenvoudig, wanneer men een geijkten
draaicondensator bezit, waarover straks.
Men schakelt dan de spoel als secondaire op een ontvang
toestel met inductieve koppeling en zoekt een bekend station op
met bekende golflengte. Men noteert de waarde van den conden
sator, die voor afstemming is gebruikt. Aangezien nu de
golflengte bepaald wordt door de formule:
). = 1885 l/CL, zal:
A2
L
18852 C Zl]n'

!

:

:

:
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Bezit men geen geijkten condensator, maar wel een
glijcontactspoel, waarmee dezelfde golf is te halen als met de te
meten spoel, dan ontvangt men eerst een bekende golflengte .op
de als secondaire geschakelde te meten spoel en laat den voor
afstemming gebruikten condensator staan.
Daarna vervangt men de te meten spoel door de glijcontact
spoel en bepaalt de grootte van het stuk dier spoel, dat men
met dezelfde condensatorwaarde noodig heeft voor dezelfde golf.
Berekent men dan de zelfinductie van het laatst gebruikte spoelgedeelte, dan zal dit ook de zelfinductie zijn van de te meten
spoel.
Zelfinducties, die in serie worden geschakeld en zóó ver van
elkaar liggen, of in zoodanigen stand, dat zij niet op elkaar
induceeren, vormen een zelfinductie, gelijk aan de som der in
serie geschakelde zelfinducties.
Twee zelfinducties Lj en L2 parallel geschakeld, zonder dat
ze op elkaar induceeren, hebben een waarde:
t

__Li X ^2

lt+'u1

Voor de berekening der capaciteit van luchtcondensatoren
kan men gebruiken de formule:
c__(n — 1) X O microfarad
1130976 d
waarin n = aantal platen (beweegbare plus vaste), O = opper
vlakte van één zijde van de kleinste platen in vierkante centimeters,
en d = luchtafstand tusschen de platen, als zij in elkaar gedraaid
zijn, in millimeters.
Het oppervlak eener halfcirkelvormige plaat van diameter m is:
0= yS7c m2 (tc= 3.1416).
Voorbeeld: Voor den condensator, waarvan de constructie
is beschreven in hoofdstuk IX, is n = 43, m = 6, d = 0.5. Dus
C = 42 X Vs X 3.1416 X 36 = 0,001 microfarad ongeveer.
1130976 X0.5
Voor de berekening van' een condensator, waarin niet lucht,
maar een andere stof als isolatie dient, moet men de uitkomst,
verkregen volgens bovenstaande formule, vermenigvuldigen met
een factor, die altijd grooter is dan 1 en waarvan de waarde af
hankelijk is van de stof. Deze factor heet de diëlectrische
constante der isoleerende stof en is voor:
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Eboniet 2l/2 a 3
Glas 6 a 10
Parafine 2
Mica 5
Castor-olie 4%
Porcelein 4/2
Olijfolie 2
Celluloid 4
Zegellak 4
Terpentijn 2J4
Schellak 3/2
Petroleum 2
Zeer dikwijls komt het voor, dat men vooral bij het vervaar
digen van kleine condensatoren, onmogelijk een nauwkeurige be
rekening hunner grootte kan maken, omdat de dikte van de isolatie
(van het diëlectricum) niet voldoende nauwkeurig is te bepalen.
Bij mica-condensatortjes voor rooster-condensator en andere
doeleinden doet men het best, er een groot aantal te maken op
de gis en achterna hun waarde te bepalen door een meting.
Daarvoor is weer een geijkte condensator noodig. Voor ons
doel is als zoodanig te gebruiken de condensator van hoofdstuk IX,
mits zeer zorgvuldig gemaakt, of bijv. een Murdock-condensator
van 43 platen, die ook vrij nauwkeurig 0.001 microfarad is. Bij
een nauwkeurig vervaardigden condensator mag men aannemen,
dat als hij bij 180° 0.001 //F meet, hij bij 90° 0.0005 (.(F is
enz. Beneden % van de maximum-waarde kan men daar echter
nooit op aan, want op nul heeft de capaciteit altijd nog eenige
waarde (de nulcapaciteit) en bij kleine graadinstellingen is een con
densator dus steeds grooter dan men uit den wijzerstand zou
afleiden. Boven de aangegeven grens kan men evenwel voor niet
al te fijne metingen eiken goeden draaicondensator als ijkcondensator bezigen.
Wil men nu een micacondensatortje meten, dan zoekt men
een station, waarvan de afstemming zeer dicht bij 180° op den
condensator ligt. Stel op 169°. Daarna schakelt men het te
meten condensatortje parallel op den draaicondensator en stemt
bij. De draaicondensator komt dan bijv. op 94°. Dan komt het
te meten condensatortje overeen met 169 — 94 = 75° van den
draaicondensator en is deze 0.001 /*F., dan is dus de te meten
condensator
X 0.001 = 0.00042 /<F.
Heeft men met eenige nauwkeurigheid condensatoren noodig,
die grooter zijn dan de draaicondensator, dan kan men ze
opbouwen van een aantal parallelgeschakelde kleinere condensatoren, die men gemeten heeft.
Over de waarden van condensatoren parallel en in serie
spraken we reeds in hoofdstuk XV.
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XLV.
Het gebruik van den golfmeter. — Deelen van den golimeter,
die men op het ontvangstation niet gebruikt. — De
koppeling met de ontvangkringen.
Voor velen zullen eenige aanwijzingen omtrent golf meting
hier zeker nog welkom zijn. Bij de bespreking van het zwevingstoestel (hoofdstuk XXVII) wezen we er reeds op, hoe dit als
golfmeter kan worden geijkt en gebezigd. Voor die ijking kan
men gebruik maken van de in hoofdstuk XLV1 nog te beschrijven
golfmetingssignalen, maar in het algemeen zal men er een bestaanden golfmeter voor bezigen, hetgeen het voordeel heeft, dat
men zich niet tot eenige weinige golflengten behoeft te bepalen,
maar elke willekeurige golflengte tot zijn beschikking heeft. Leden
der Ned. Ver. voor Radiotelegrafie kunnen een goeden golfmeter
leenen uit het Instrumentarium dier vereeniging.
Zulk een golfmeter bestaat in hoofdzaak uit één of meer
spoelen en een zeer goeden draaicondensator, die in het toestel
parallel is geschakeld met de spoel of spoelen, zoodat een
afstembare kring is gevormd.
De meeste golfmeters zijn ingericht voor een dubbel doel:
voor gebruik bij een zender en voor gebruik bij een ontvangtoestel.
Voor het gebruik bij een zender, dus om de golf te meten,
die door een zenderkring wordt uitgestraald, is op den golfmeter
een detector aangebracht en een stopcontact voor aansluiting
eener telefoon. Meestal is de golfmeter ook nog uitgerust met
een klein gloeilampje, dat in de plaats van detector en telefoon
kan worden gebruikt bij metingen aan een zender, soms ook nog
met een heliumbuisje (kleine Geisslersche buis). Men zie hier
over — als men er meer van wil weten — het „Draadloos Zend
station voor den Amateur”.
Voor metingen aan ontvangtoestellen heeft men echter met
detector, telefooncontact, lampje of heliumbuisje op den golfmeter
niets te maken.
Ten gebruike bij ontvangtoestellen is de golfmeter
voorzien van een inrichting, waardoor hij zelf trillingen van be
paalde golflengte uitzendt, die men door luisteren op het ontvang
toestel kan ontvangen. Die inrichting bestaat uit een zoemer met
batterij (gewoonlijk een droge batterij, in den golfmeter inge-
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bouwd). Aan een golfmeter zonder zoemer heeft men bij een ont
vangtoestel niets. Men begint dus met den schakelaar, of knop,
waarmee de zoemer in werking wordt gesteld, op werkcontact te
zetten en na te gaan of de zoemer dan werkt. Soms moet deze een
klein tikje met den vinger hebben om aan den gang te gaan, of hij
moet met nog een afzonderlijk stelschroefje voorzichtig worden
ingesteld. (Men late den zoemer nooit langer werken dan noodig
is, want dan put men de batterij noodeloos uit en ook bij lang
durige metingen zette men den zoemer nu en dan even af, om
de batterij tijd te geven tot herstel.)
Op den vereenigingsgolfmeter vindt men een knop met wijzer,
waarmee verschillende golflengte-bereiken worden ingesteld. Met
dezen knop bedient men een schakelaar, die kleinere of grootere
spoelgedeelten inschakelt. Bij andere golfmeters heeft men soms
losse spoelen. Men moet dan voor een bepaald golflengte-bereik
een bepaalde spoel inschakelen. Is bijv. op die wijze een golfmeter
ingesteld voor een golfbereik 200—800 meter, dan wil dat zeggen,
dat men in dien stand van den schakelaar — of
met die bepaalde spoel — alle golven van 200—800 meter kan
maken door draaien aan den condensator.
Een nauwkeurige opgave van de golflengte, welke de golf
meter uitzendt voor eiken condensatorstand, vindt men in de bij
den golfmeter behoorende ijkkrommen. Voor elk golflengte-bereik
is een afzonderlijke kromme bijgegeven. Langs één zijde van het
papier leest men de condensator-graden af en langs de andere
zijde de bijhoorende golflengte, door de kromme aangegeven.
Men plaatst den golfmeter op eenigen afstand van het ont
vangtoestel, brengt dit in werking, zet de telefoon van den
ontvanger op het hoofd en laat den golfmeter de gewenschte golf
uitzenden door den zoemer aan te zetten en den condensator op
de golf in te stellen. Daarna stemt men het ontvangtoestel af op
sterkste geluid. Dan vindt men daarmee de afstemming van den
ontvanger voor de desbetreffende golflengte.
De secondaire kring van een inductief gekoppeld ontvang
toestel levert op deze wijze een scherp bepaald afstemmingspunt.
De primaire afstemming van zulk een toestel en ook de afstem
ming van een ontvangtoestel met directe koppeling, is met den
golfmeter in de directe nabijheid niet altijd voldoende scherp.
Om ook die afstemmingen goed te ijken, zet men den golf
meter op een plaats zóó ver van den ontvanger af, dat hij niet
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meer direct is te hooren, maar dat hij in de nabijheid kan worden
gebracht van de aardleiding, of van den antenne-invoerdraad,
waarin men zoo noodig een lus van één winding maakt.
Een andere, in vele gevallen handiger methode om de antenneafstemming nauwkeurig te vinden bij een reeds bepaalde afstemming
van den secondairen kring, is de volgende.
Nadat de secondaire kring met behulp van den golfmeter op een
bepaalde golf is ingesteld, worden antenne en aarde aan het toestel
verbonden. De telefoon wordt nu uit het toestel weggenomen en in
de plaats van de telefoon een galvanometer of ook wel een hoogeweerstand-VoItmeter in de telefoonklemmen aangesloten. Dat instru
ment toont dan een zekeren uitslag, omdat de stroom van den plaatkring er door gaat. Men zal opmerken, dat als men de terugkoppelspoe!
instelt op genereeren, de uitslag van den meter k e i n e r wordt. Die
uitslag is het grootst als de lamp is afgeslagen.
Men laat nu de lamp middelmatig sterk genereeren (uitslag van
den meter ongeveer de helft van het bij afgeslagen lamp optredende
maximum). Daarna wordt een vrij sterke koppeling gemaakt van de
antennespoel met de secondaire. En na deze voorbereidselen draait
men aan den primairen condensator om de afstemming te zoeken.
Men zal dan zien, dat bij nadering van de juiste afstemming de uit
slag van den meter g r o o t e r wordt. Precies op afstemming bereikt
de uitslag een scherp maximum. Mocht de lamp reeds bij de nadering
tot de afstemming geheel afslaan, dan moet men öf de antennekoppeling verzwakken, öf de terugkoppeling versterken en de proef
herhalen. Doet men het met ingeschakelde telefoon aan het oor, dan
blijkt het juiste punt zich ook te verraden door een eigenaardige „klik”.
Dit is een zeer gevoelige methode om het antenne-systeem precies
afgestemd te krijgen, hetgeen anders bij inductieve toestellen lastig
kan zijn. Wil men bijv. met zwevingstoestel de hoogfrequent-dempingsreductie toepassen, dan is nauwkeurige antenneafstemming zeer nood
zakelijk. De aangegeven kunstgreep zal daarbij van groot nut blijken.
Bruikbare meetinstrumenten voor dit doel zijn de zg. Hochfrequenzanzeiger van Telefunken of de 10-volt-schaal van de bekende
Telefunken-voltmetertjes. Dat de spanning van de hoogspanningsbatterij veel hooger is dan de voltage, waarvoor de meter is gemaakt,
is geen bezwaar, want de meter werkt hier (in serie met den inwendigen weerstand der detectorlamp) niet als voltmeter, maar feitelijk
als milliampèremeter.
Aan de meeste golfmeters bevindt zich een dubbelsnoer met
vlakspoeltje, welk spoeltje gebezigd kan worden om het in de
directe nabijheid van een ontvangspoel of van de aard- of antenneleiding te brengen, als de zoemertoon op andere wijze niet krachtig
genoeg hoorbaar is te krijgen in den ontvanger. De vereenigingsgolfmeter heeft een snoer met twee zulke spoeltjes (die in platte
doosjes zijn ingebouwd). Het eene spoeltje kan met drukknopjes
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aan het golfmeterkistje worden bevestigd, waarna men met het
andere spoeltje aan het snoer in de buurt van elk toesteldeel kan
komen en het dus inductief daarmee kan koppelen.
Het „koppelen” van den golfmeter met een toestelspoel of
met een lus in de antenneleiding geschiedt altijd slechts door den
golfmeter of zijn koppelspoel meer of minder tot het toesteldeel
te doen naderen. Men heeft nooit een i ge verbinding van
den golfmeter met een toesteldeel te maken en voor zuivere
metingen moet men zelfs den golfmeter steeds zóó ver verwijderen,
dat de zoemertoon bij afstemming nog maar even hoorbaar is.
Overigens kan de „koppeling” ook losser worden gemaakt door
den geheelen golfmeter in een of anderen stand te d r a a i e n.
Vooral bij het bepalen der afstemmingen van raamontvangers
met een golfmeter moet de laatste vrij ver af staan, omdat een
raam door zijn grootte sterker opvangt dan een gewone toestelspoel.
Ten einde met een zoemergolfmeter een zwevingstoestel te
ijken, brengt men op dat laatste een telefoon aan (zooals vroeger
is beschreven) en behandelt het zwevingstoestel alsof het een
gewone ontvanger was. Het zwevingstoestel ijkt men liefst bij
een terugkoppeling, waarbij het toestel genereert, omdat het ook
bij gebruik als zwevingsapparaat steeds in genereerenden toe
stand verkeert.
Men lette erop, dat de meeste golfmeters afzonderlijke afstemkrommen hebben, al naar mate ze met detector of met zoemer
werken. Bij gebruik van een golfmeter bij het ontvangtoestel
heeft men uitsluitend met de zoemerkromme te maken. Is maar
één kromme aangegeven, dan geldt die zoowel voor zoemer als
detector.

XLV1.
Accumulatoren. -r- Onderhoud. — Lading
en ontlading.
De accumulator is een hulpstroombron, die tot dusver bij
draadlooze ontvangst onmisbaar is, maar die veel zorg en op
lettendheid vereischt, wil men hem een behoorlijken levensduur
gunnen. In de practijk geschiedt het meestal omgekeerd. De accu
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wordt als regel gruwelijk mishandeld, niet het minst door de zg.
deskundigen, die accu’s verkoopen en Iaden.
De behandelingsvoorschriften, door verschillende fabrikanten
van accumulatoren verstrekt en gewoonlijk gedrukt op de cellen
geplakt, zijn voor de uiteenloopende fabrikaten en typen zeer ver
schillend.
Bijna nooit trekt iemand zich daarvan iets aan. Er zijn
auto-garages, die zich accu-Iaadstation noemen en waar men geen
bruikbaren volt- of ampère-meter vindt. Een amateur, die meent,
van accu’s niet genoeg verstand te hebben om ze zelf te Iaden,
zij in dit opzicht gerust. De menschen, die er zich voor uitgeven,
weten er in den regel in elk geval nog minder van dan hij.
Er wordt veel gescholden op accu’s, maar als men in rekening
neemt, hoe er aanhoudend gezondigd wordt tegen de voorschriften
voor hun onderhoud en hoe ze dan toch nog vrij lang meeloopen,
dan moet men hun weerstandsvermogen bewonderen. Trouwens,
de voorschriften der fabrikanten zijn vaak van dien aard, dat als
men ze tekstgetrouw moest opvolgen, geen tijd zou overblijven
voor het gebruik.
Bijna-alle voorkomende accu’s zijn zg. loodaccu’s met ver
dund zwavelzuur. Daar naast komt sporadisch de zg. Edisonaccu voor, die ijzeren platen heeft en met kalioog-oplossing is
gevuld. Dit laatste type bezit sommige eigenschappen, die ze
voor bepaalde doeleinden verkieselijk maakt boven de loodaccu’s,
maar zij hebben één groot bezwaar, dat is dat de spanning direct
na de lading tot aan de ontlading zeer aanmerkelijk zakt. Men
kan ze daarom voor het branden van radiolampen alleen gebruiken
als men een voltmeter op de lamp heeft staan en de spanning
voortdurend met een voorschakelweerstand bijregelt. Wij zullen
dan ook verder uitsluitend over de loodaccu spreken.
Deze bezit chocolade-bruine positieve platen en grijze nega
tieve platen. De positieve pool is veelal rood gelakt, de negatieve
pool is zwart. Elke cel bevat 1 negatieve plaat meer dan het aantal
positieve platen.
Bij accumulatoren, die niet van zeer speciaal afwijkend
maaksel zijn, kan men rekenen, dat de maximum stroom, dien
zij veilig mogen afgeven, /2 ampère per vierkanten decimeter
oppervlak van de positieve platen bedraagt. Heeft men 2 posi
tieve platen van 10 X 13 cM., dan mag de accu dus met 2.6 amp.
worden ontladen.
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Het ergste kwaad, dat men een cel kan doen, is deze kort
sluiten om bijv. aan de vonk bij verbreking te constateeren of
deze nog geladen is (een gebruikelijke proef in auto-garages !).
Ook liet aansluiten van een ampère-meter direct op de accuklemmen geeft een volkomen kortsluiting. Dat mag dus nooit
en het heeft ook geen enkel redelijk doel.
Wanneer een nieuwe accu nog geen vloeistof bevat, moet
die gevuld worden met verdund zwavelzuur van groote zuiverheid
en van de bij de accu voorgeschreven dichtheid.
Men kan het best de bereiding van accuzuur laten geschieden
door een bevrienden apotheker of goeden drogist.
De dichtheid wordt aangegeven door het soortelijk gewicht
of in graden van de schaal van Beaumé. De dichtheid van het
voor vulling vereischte verdund zwavelzuur loopt voor diverse
accu’s eer uitéén. Kleine Varta-accu Lu 1 12° Beaumé (SG 1.09)r
Solinga 24° Beaumé (SG 1.195), Tudor SG 1.26 (30° Beaumé),.
Chloride-accu’s SG 1.215 (26° Beaumé).
Dit hangt samen met belangrijke verschillen in den toestand
der droog afgeleverde platen. Algemeen wordt bij de lading
zwavelzuur gevormd, dus de vloeistof zwaarder en bij de ontlading;
zwavelzuur in de platen gebonden, dus de vloeistof lichter. De
platen, zooals zij door de fabrieken worden afgeleverd, verkeeren’
echter bij verschillende fabrikaten in verschillenden scheikundigentoestand en de z.g. eerste lading is bij sommige accu’s iets
geheel anders, scheikundig gesproken, dan latere ladingen. Bij de
Varta stijgt daarbij het SG van 1.09 op 1.24 (28° B) bij de Tudor
blijft het na eerste en latere ladingen 1.26. Bij deze beide moet
het zuur worden gecontroleerd na de ladingen en door doorladen
op de goede maximum-sterkte worden gebracht. Bij de Solinga
daarentegen moet vóór elke lading worden gecontroleerd en het
zuur op SG 1.195 teruggebracht. Bij de Chloride mag het na
ontlading niet beneden 1.17 dalen.
Men ziet, zooveel soorten, zooveel verschillen. In het algemeen
moet men voor het bijvullen van verdampte vloeistof uitslui
tend gedistilleerd water gebruiken, dus geen verdund
zuur bijvoegen. Zwavelzuur verdampt toch heel weinig. Hetgeen
door verdamping verloren gaat, is water en als men dit met
verdund zuur aanvulde, zou het zuur ten slotte veel te sterk
worden. Dit bevordert zelfontlading. Alleen wanneer door om-
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kantelen zuur wordt vermorst, moet men verdund zuur bijvoegen.
Het gebruik van gedistilleerd water is van veel belang. Alle
gewoon drinkwater bevat zouten en kalk, die het zuur
verontreinigen. Wil men zelf geconcentreerd zwavelzuur verdun
nen, dan giete men het sterke zuur langzaam in het water. Voegt
men omgekeerd, water bij het sterke zuur, dan ontstaat een
gevaarlijk spatten.
Wanneer het zuur in een accu te slap is, heeft dit tot effect,
dat de cel een minder sterken maximum-stroom kan geven en dat
haar ampère-uren aantal (zie pag. 33) achteruitgaat. Wordt het
zuur veel te slap, dan bederven (sulfateeren) de plusplaten.
Lading. Eén geladen accucel heeft een spanning van 2.2
Volt. Lading geschiedt door gelijkstroom door de cel te
zenden in tegengestelde richting. De ladende stroombron moet
daartoe steeds hoogere spanning hebben dan de geladen wordende
batterij. Men moet rekenen op minstens 2.5 a 2.6 Volt laadspanning per cel, want t ij d e n s de lading loopt de klemspanning
aan de in lading staande cel tot 2.5 a 2.6 Volt op. Is de Iaadstroombron een grootere accu of een gelijkstroomdynamo, dan
moet plus van de laadstroombron aan plus van de accu worden
verbonden en minus van de laadstroombron aan minus van de
accu. Men schakelt daarbij een schuifweerstand en ampèremeter
in serie. Met den weerstand regelt men de sterkte van den
laadstroom tot de voor de accu opgegeven waarde. Sluit
men de accu verkeerd om aan de stroombron, dan heeft ont
lading plaats met zeer groote stroomsterkte. Wijst de ampère
meter bij nog geheel ingeschakelden weerstand een vrij sterken
stroom aan, dan verbreke men de aansluiting, want vermoedelijk
is die verkeerd.
Bezigt men een draaispoel-ampèremeter, dan wijst die door
zijn uitslag al aan, of de stroom de goede richting heeft. De
gewone zakampèremeters zijn gewoonlijk van een maaksel,
dat de stroomrichting aanwijst.
De voorschakelweerstand met schuifcontact moet voor een
laadinrichting voor groot aantal cellen (hooge spanning) grooter
zijn, voor lage spanningen kleiner. Bij een dynamo, die 10 Volt
levert, kan een weerstand van 6 a 8 Ohm dienen en zoo naar
verhouding van de laadspanning.
De nickeline-draad op den weerstand moet voldoende dikte
hebben om den maximalen laadstroom door te laten, zonder
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overmatige verhitting. In dit opzicht gaat men volkomen veilig
met 0.5 mM. voor 1 Amp., 0.75 mM. voor 2.5 Amp., 1 mM. 4 Amp.,
1.5 mM. 10 Amp.
Bij laden door aansluiting op een gelijkstroomnet met
spanningen van 110 of 220 Volt kan men kooldraadlampen als
weerstand inschakelen. Hoe meer lampen parallel, hoe sterker
de stroom wordt. Dit is echter voor het Iaden van een enkele
of weinige cellen een buitengewoon onvoordeelige methode.
Ten einde den stroom van een wisselstroomnet voor accuIaden te gebruiken, moet men een gelijkrichter tusschenschakelen,
of een wisselstroommotor en daarmee gekoppelde gelijkstroom
dynamo bezigen. Gelijkrichters zijn er in allerlei soorten: electrolytische gelijkrichters, gloeilampgelijkrichters (2 electroden lam
pen), roteerende, mechanische (triller) en glimlampgelijkrichters,
de laatste alleen voor zeer kleine stroomsterkte.
Voordat de cellen in lading gaan, neemt men de stoppen
eraf en controleert of de vloeistof tot behoorlijk boven de platen
Staat (/2 a 1 cM. er boven). De juiste laadstroomsterkte wordt
ingesteld en zoo noodig later nog eens bijgesteld na verloop van
tijd. Een 40 ampère-uur-accu zal met 2 ampère gedurende
40
minstens ^ = 20 uur geladen moeten worden. Tegen het
einde van dien tijd treedt een sterk koken en bruisen van het
zuur in en moet de spanning per cel bij doorgaande lading 2.5 Volt
bedragen. Na het bereiken dier spanning blijft men nog eenige
uren doorladen met niet meer dan halve stroomsterkte.
De lading moet, zoo veel mogelijk zonder onderbreking, aan
één stuk worden voltooid. Te lang Iaden doet geen kwaad als
het maar niet met te sterken stroom geschiedt. Te kort Iaden
is zeer schadelijk.
Loopt de laadspanning aan een cel ver boven 2.5 Volt op
en wordt de cel warm, dan is er ergens een slechte verbinding
met de platen en moet de accu gerepareerd worden. Blijft de
spanning te laag, dan is er een inwendige kortsluiting en is
schoonmaken noodig.
Ontladen. Een pas geladen accu, die in lading 2.5 Volt
wees, zal na afschakeling bijna direct vallen op 2.2 Volt. Valt
de spanning lager, dan is de lading niet voldoende geweest of
de accu defect. Is de cel goed, dan zal bij ontlading met niet
15
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meer dan /2 ampère per dM.2 positief plaatoppervlak de spanning
van de cel nagenoeg niet zichtbaar op den voltmeter mogen ver
anderen, onverschillig of de cel stroom geeft of niet. Op den
duur zal de spanning tijdens de ontlading terugloopen, in den
eersten tijd vrij spoedig tot 2 Volt en daarna langzaam tot 1.85 Volt.
Beneden deze spanning mag nooit verder ontladen
worden. Daarna moet direct weer lading plaats hebben.
Het ontladen eener cel tot dat die vrijwel géén spanning meer
aanwijst, kan de accu in één maal voor goed bederven.
In het algemeen is het voor accu’s niet goed, ze telkens
ten deele te ontladen en dan ook ten deele weer te laden. Ge
bruikt men ze eens een tijd zoo weinig, dat ze binnen een maand
bijv. niet ontladen raken, dan is het ’t best, ze met kleine stroomsterkte o p z e 11 e 1 ij k te ontladen tot op 1.85 Volt en ze daarna
weer geheel te laden.
Heel groote cellen (90 a 100 ampère-uur) worden wel ge
maakt in zoodanige kwaliteit, dat ze bij gering gebruik maar eens
per half jaar ontlading en lading noodig hebben.
Bij voortdurend g e d e e 11 e I ij k laden en ontladen heeft
echter de chemische omzetting in de platen, die ermee gepaard gaat,
uitsluitend plaats aan de oppervlakte. De inwendige massa doet
niet mee en de massa aan de buitenzijde raakt los en valt uit
de platen. Dit is ook het gevolg van lading en ontlading met te
groote stroomsterkte, waarbij bovendien de platen kromtrekken.
In geval van te lang ontladen-staan zonder herlading en bijdroogstaan der platen „sulfateeren” deze. De positieve worden
bij ontlading fuchsiarood en de negatieve worden bezet met witte
plekken onoplosbaar loodsulfaat. Het ampère-uurtal der accu gaat
hiermee snel achteruit. Een aantal langzame ontladingen en lang
zame en langdurige herladingen kan het kwaad soms eenigszins
herstellen.
Wil men een accu schoonmaken, dan giet rnen het zuur er
uit en spoelt uitsluitend met gedistilleerd water.
Cellen, die langen tijd ongebruikt zullen blijven, moeten goed
in de vloeistof gehouden worden, zorgvuldig geladen en daarna
liefst elke maand opnieuw kort in lading genomen.
Het opmeten der spanning eener cel om te zien, of die ont
laden is, moet geschieden met een voltmeter aan de klemmen
van de cel zelf en wel terwijl de cel normaal stroom geeft. Meet
men een cel, die geen stroom geeft, met een hooge-weerstand-
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voltmeter, dan is de spanning, die men meet, altijd geflatteerd.
Heeft men cellen, die reeds dadelijk bij begin van het Iaden
gaan koken, of die aldoor, terwijl zij ongebruikt staan, heftig
luchtbelletjes vormen, dan is dit een teeken van lokale werking
(zelfontlading), meestal door verontreinigingen van het zuur of
door stoffen, gebruikt bij de samenstelling der platen. Men kan
probeeren, zulke cellen schoon te maken en nieuw zuur te geven.
Helpt dat niet, dan is het meestal ook het geld niet waard, ze
in reparatie te geven. Men blijve ze afgebruiken zoo lang als
zij nog redelijkerwijs mee kunnen en bestede er geen onkosten aan.
Een volkomen goed behandelde accu moet een levensduur
hebben van 1400 a 1500 ladingen en ontladingen, wanneer de
accu steeds vol in bedrijf is; dat wordt voor een 40 ampère-uuraccu, die telkens in 20 uur ontladen en in 16 uur geladen wordt,
ongeveer 7 jaar. Als men de accu minder gebruikt, leeft ze ge
woonlijk niet langer.
Het is zaak om met accuzuur heel voorzichtig om te gaan,
want het tast de stof van kleeren, hout, linoleum e.d. zeer sterk
aan. In de stof van kleederen veroorzaakt het roode vlekken en
na zeer weinig tijd kan de stof daar geheel uit elkaar vallen.
Het eenige middel om de met accuzuur bevochtigde stoffen te
behouden, is onmiddellijke behandeling met een sterke sodaoplossing. Het zuur wordt door de soda geneutraliseerd en on
schadelijk gemaakt. Men denke erom, dat geen soda in de accu
mag komen ! Maar wie veel met accu’s omgaat, houde steeds
een hoeveelheid soda in voorraad.

XLVII.
Het Morse-alfabet.
Een streep heeft de lengte van drie punten. — De afstand
tusschen strepen en punten van eenzelfde letter heeft de lengte
van een punt. — De afstand tusschen twee letters heeft een lengte
van drie punten. — De afstand tusschen twee woorden heeft een
lengte van vijf punten.
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Letters en cijfers.
a
a
a of &
b
c :

h

••••

i

i of ï

’

P
q

r

l-

s

j'

$
ch |----d

k
1

u

m

V
w ;.—
x

4 „* J

n

f

o

ij

ö of ö

z

8

D

-

1
2
3
4
5
6
8
9

o
Breukstreep:

.

Het cijfer nul wordt ook wel geseind als een lang aan
gehouden streep.

'

Lees- en Dienstteekens.
Punt
verkort:

co

Komma
(.)
Punt komma
(;)------Dubbelpunt
(:)-----Vraagt eek en
(?) • • — — • •
Uitroepteeken
(!)
Apostrophe
Koppelteeken
(-)-------Aanhalingsteekens („”)___
Haakjes
(D)
Nieuwe alinea
Onderstreping
Oproepteeken
Scheiteeken

o

Begrepen
Ontvangen (reQu)
Verzoek om te
zenden (komen)
Wachten
V ergissingsteeken
Noodsein voor
schepen
Waarschuwing
voor signalen met
groote energie
Sluitteeken
Einde van het
werk

• ~■ • • •

—(driemaal)

!
■

De teekens voor aanhalingsteekens, haakjes, en onderstreping
worden geseind zoowel vóór als na de woorden, waarop zij
betrekking hebben.
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XLVIII.
Gewicht van draad van verschillende dikten.
Koperdraad, geëmailleerd en met isolatie van katoen of zijde
is in den handel in klossen van 1 KG. en /2 KG.
De draaddikte wordt in Duitschland en Nederland aangegeven
in niM., in Engeland en Amerika veelal met het draadno. volgens
één of andere Wire-gauge. Wij voegen hier achter de dikte in mM.
het ongeveer correspondeerende nummer in Standard Wire-gauge:
Dikte van den
draad

Aantal meters in 1 KG.

Enkele
No. katoenomwinding
1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1

mM. ' 19
„
20
„
21
„
22
„
23
25
„
„
27
„
31
„
36
42
„

Geëmailleerd
draad

127
156

130
160

202

207
260
330

253
320

530
845
1 327
3 340
13 200

495
730

1 210
2 782
10 900

Weerstand
per meter
in Ohms
0.022
0.027
0.035
0.045
0.062
0.089
0.138
0.247
0.554
2.215

Is d de middellijn en 1 de lengte eener spoel in centimeters
en n het aantal windingen per cM. voor een bepaalde draaddikte,
dan is voor de omwikkeling der spoel noodig:
3.1416
1 X d X n X 100 meters draad.

XLIX.
/ Oproepletters en afkortingen.
Elk draadloos station en elk schip met draadlooze aan boord
heeft bepaalde oproepletters, die in het verkeer den naam van
het station vormen. In het scheepvaartverkeer zijn het gewoonlijk
drie letters en alle groepen van drie letters zijn bij internationale
overeenkomst over de verschillende landen verdeeld.
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Daarbij zijn aan Nederland en koloniën toegekend de lettergroepen:
ANA—APZ Ned. Oost-Indië
HDA—HEZ Nederland
OLA—OMZ
PAA—PIZ
PJA—PJM Cura^ao
PJN—PJZ Suriname
PKA—PMZ Ned. Oost-Indië
PXA—PZZ Nederland
TVA—TZZ
Aan landstations hebben wij in Nederland en koloniën als
voornaamste:
Amsterdam — Marine
PCA
den Helder
PCB
Hellevoetsluis
PCC
Vlissingen
PCD
Vliegkamp de Mok
PCE
Sambeek (ontv. stat.) en Kootwijk
PCG
(zendstat.)
PCH
Scheveningen — Haven
PCM
Terschellingerbank
PCN
Noord-Hinder
PJA
Aruba
Bonaire
PJB
Cura£ao
PJC
Sabang
PKA
PKB
Weltevreden — Marine
PKC
Sitoebondo
PKD
Timorkoepang
PKE
Ambon
PKH
Soerabaja — Marine
PKX
Bandoeng.
Sommige landen hebben wegens tekort aan lettergroepen
voor de toekenning aan schepen oproepen ingevoerd met vier
letters door aan groepen, welke voor die landen waren gereser
veerd, een letter toe te voegen.
In ons land zijn oproepen van vier letters toegekend aan
eenige geconcessioneerde particuliere stations, o.a. :
PCFF Effectenbeurs A’dam
PCGG Nederlandsche Radio-Industrie, den Haag

ï
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tt

i

;
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i

I
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PCMM Middelraad Ymuiden
PCUU Firma Heussen (laboratorium den Haag).
Ook aan sommige Nederlandsche schepen zijn 4 roepletters
toegekend wegens tekort aan beschikbare combinaties.
Verder zijn in ons land een aantal militaire stations met slechts
2 oproepletters, alle beginnende met B:
BG ’s-Gravenhage
Bé Fort Vossegat (Kromhout kazerne), Utrecht.
Een volledige lijst van stations verschijnt elk jaar in het
Yearbook of Wireless Telegraphy and Telephony en in de „Nomenclature officielle des stations radiotélégraphiques”, gepubliceerd
door het Bureau International de 1’Union Télégraphique te Bern.
Bij het oproepen van het eene station door het andere, bijv. als
de N i e u w Amsterda m (PEB) Scheveningen (PCH) roept,
hoort men eerst:
Oproepteeken PCH PCH PCH v PEB PEB PEB.
Dan is het antwoord:
Oproepteeken PEB PEB PEB v PCH k.
In plaats van de v (van) wordt ook wel het Fransche de
geseind. De k in het antwoord beteekent „komen” ten teeken,
dat PCH gereed is, een telegram te ontvangen.
Zoo worden zeer vele, voortdurend voorkomende vragen en
antwoorden in het verkeer met afkortingen van een paar letters
afgedaan.
De bij internationaal verdrag vastgestelde afkortingen zijn:
CQ
Zoekteeken (aan allen).
TR
Aankondiging van gegevens over een scheepstation.
!
Waarschuwingsteeken voor zenden met groote energie.
Dit station heet...
QRA Hoe heet uw station ?
QRB Hoe ver zijt gij van mijn station | De afstand tusschen onze stations bedraagt . . . zeemijlen.
verwijderd ?
Mijn ware peiling is.. graden.
QRC Wat is uw ware peiling?
Ik ga naar---QRD ) Wat is uw bestemming ?
Ik kom van---QRF ■ Waar komt gij vandaan ?
QRG Aan welke maatschappij (of: lijn) Ik behoor tot---behoort gij ?
Mijn golflengte is ... meters.
QRH Wat is uw golflengte ?
QRJ Hoeveel woorden hebt U te Ik heb ... woorden te seinen.
seinen ?
Ik ontvang goed.
QRK Hoe ontvangt gij ?
Ik ontvang slecht. Geef 20 keer
. geven, dan kunt
QRL
keer .
. dan kan ik mijn toer
gij uw toestellen regelen ?
stellen regelen.
Wordt gij gestoord ?
QRM Ontvangt gij slecht ? Zal ik 20 Ik word gestoord.
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QRN
QRO
QRP
QRQ
QRS
QRT
QRU
QRV
QRW

Zijn de luchtstoringen sterk ?
Zal ik mijn energie vergrooten ?
Zal ik mijn energie verminderen ?
Zal ik vlugger seinen ?
Zal ik langzamer seinen ?
Zal ik ophouden met seinen ?
Hebt gij iets voor mij ?
Zijt gij klaar?
Zijt gij bezig?

1
QRX 1 Moet ik wachten ?
QRY Wat is mijn beurt ?
QRZ Zijn mijn teekens zwak ?
QSA Zijn mijn teekens sterk ?
QSB Is mijn vonk (of: toon) slecht?
QSC Zijn de afstanden tusschen de
woorden en de letters onder
ling niet goed ?
QSD Zijn onze. horloges gelijk ? Ik
heb het__ ; hoe laat wijst
uw horloge aan ?
QSF Moeten de telegrammen beurt
om beurt of in series worden
overgebracht ?
QSG
QSH
QSJ
QSK

Wat is de taks voor__ ?
Is het laatste radiotelegram ge
annuleerd ?
QSL Hebt gij regu ontvangen ?
QSM Wat is uw ware koers ?
QSN Hebt gij verbinding met den vasten
wal ?
QSO Hebt gij verbinding met een
ander station (of: met...)?
QSP Zal ik... zeggen, dat gij hem
roept ?
QSQ Word ik geroepen door__ ?
QSR Zult gij het radiotelegram__ ver
zenden ?
QST Hebt gij een algemeenen oproep
ontvangen ?
QSU Wil mij roepen zoodra gij klaar
zijt (of: om.... uur)?
QSV Wordt er in den openbaren
dienst gewerkt ?

De luchtstoringen zijfi zeer steik.
Geef meer energie. ~
Verminder uw energie.
Sein vlugger.
Sein langzamer.
Houd op met seinen.
Ik heb niets voor u.
Ik ben klaar. Alles in orde.
Ik ben bezig met een ander station,
wil niet storen.
Wachten. Ik zal roepen om ..
Uw beurt is nr__
Uw teekens zijn zwak.
Uw teekens zijn sterk.
Uw vonk (of: toon) is slecht.
De afstanden tusschen de woor
den en de letters onderling zijn
slecht.
Ik heb het__
De overbrenging moet beurt om
beurt geschieden.
De overbrenging moet in series
van 5 geschieden.
De overbrenging moet in series
van 10 geschieden.
De taks is___
Het laatste radiotelegram is
geannuleerd.
Verzoeke regu.
Mijn ware koers is., (graden).
Ik heb geen verbinding met den
vasten wal.
Ik heb verbinding met---- (door
tusschenkomst van ..)
Zeg__ dat ik hem roep.
Gij wordt geroepen door....
Ik zal het radiotelegram---- ver
zenden.
Algemeene oproep voor alle
stations.
Ik zal u roepen zoodra ik klaar
ben.
Er wordt in den openbaren dienst
gewerkt. Wil niet storen.
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QSW Moet ik mijn toon verhoogen ?
QSX Moet ik mijn toon verlagen ?
QSY Moet ik seinen met een golf
lengte van .... meter ?

QSZ

QTA

QTB
QTC

Hebt ge iets te seinen ?

QTE
QTF

Wat is mijn ware peiling?
Wat is mijn ware positie ?

Verhoog uw toon.
Verlaag uw toon.
Wij zullen op.... meter over
gaan.
Sein ieder woord twee keer; ik
heb moeite met ontvangen.
Sein ieder radiotelegram twee
keer; ik heb moeite met
ontvangen.
Herhaal het radiotelegram dat
gij juist geseind hebt; de ont
vangst is twijfelachtig.
Ik ga niet accoord met uw woor
dentelling en herhaal de eerste
letter van ieder woord.
Ik heb iets te seinen; een of meer
telegrammen voor....
Uw ware peiling is ... graden
Uw ware positie is ... B .. L.

Wanneer zulk een verkorting door een vraagteeken wordt
gevolgd, is zij van toepassing op de achter de verkorting aan
gegeven vraag; in het antwoord wordt dezelfde verkorting ge
bezigd zonder het vraagteeken.
De beide laatste afkortingen zijn in Amerika ingevoerd voor
den dienst der radio-peilstations aan de haveningangen.

■

:

Er zijn intusschen nog tal van andere afkortingen, die min of
meer burgerrecht hebben verkregen in de verschillende talen.
Ook als twee telegrafisten een vriendschappelijk praatje met
elkaar maken, bezigen zij allerlei verkortingen. Zij seinen „ik
sel” in plaats van „ik zal” omdat de letters korter zijn. Op
honderden kilometers van elkaar kunnen twee telegrafisten, die
elkaar nooit hebben ontmoet, moeilijk afscheid nemen met een
„tot ziens”. Dus zeggen ze: „tot ik weer aan u zend”, en dan in
het Engelsch: „till I send”, afgekort tot tis enz. Van de vele
niet-officieele afkortingen noemen wij:
= by (good by) till I send, gegroet, tot ik weer zend.
bitis
= good evening, goeden avond.
ge
= good morning, goeden morgen.
gm
= good night, goeden nacht.
gn
= how are my signals ?, hoe zijn mijn signalen ?
hq
= jambed, gestoord.
jmd
=
message, telegram.
msg
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niI
ok
om

pse
r of rd
rP
rt
sigs
sss
stdbi
tis
iks

u
ur
u r
w

wds

= no message, geen telegram.
= all correct, geheel in orde.
= oId man, oude vriend.
= please, als ’t u blieft.
-= received, ontvangen.
=repeat after, herhaal na: (volgt het woord waar de
herhaling moet beginnen).
= right, in orde.
= signalen.
= I have message for you, ik heb een telegram voor u.
= stand by, wachten.
= till I send, tot ik u roep (dikwijls aan het slot van
het werk: „tot ziens”).
= thanks, dank u.
== you, gij.
= your, uw.
= you are, gij zijt.
= word, woord.
= words, woorden.

= bonjour, goeden dag.
= bonsoir, goeden avond.
= comment recevez vous ? Hoe ontvangt ge mij ?
= merci, dank u.
= monsieur, mijnheer.
= messieurs, heeren.
mrs
= officiel, officieel telegram.
of f
= parlez, begin uw telegram te geven.
pz
= réception bonne, goede ontvangst.
rb
= réception mauvaise, slechte ontvangst.
rf
= troublé par autres transmissions, gestoord door
rj
andere stations.
rk of rks = troublé par parasites, luchtstoringen,
= réception trés bonne, zeer goede ontvangst.
rtb
= rien de nouveau, geen bericht voor u.
sa
=
sèparez signaux, scheid uw letters beter.
ss
= tous, allen.
ts
= voici, hier.
vci
= vous, gij.
Vs
= vieux, oude vriend.
VX

!

bjr
bsr
crv ?
mi
mr

■V

.

i

ï

235
??
ds
gest
gm
gt

= répétez, herhaal uw telegram, ook wel vergissingsteeken, waarna herhaling volgt.
= danke sehr, vriendelijk dank.
= gestort, gestoord.
= guten mittag, goeden middag (of morgen).
= guten tag, goeden dag.

s1

= saluut.

L.
Geregeld hoorbare telelonie-stations.

Amsterdam
Hilversum

PCFF |
i
PX9 .
NS F j

Cardiff
Londen
Bournemouth
Manchester
Newcastle
Glasgow
Belfast
Birmingham
Aberdeen

5 WA
2LO
6BM
2ZY
5NO
5SC
2 BE
5IT
2BD

ii

Parijs
Radio Paris

1FL
1SFR

Münster
Hamburg

'
1.

385 „
375 „
400 „
| 420 „
; 435 „
475 „
495 „
F r a n k r ij k.

S.gJ>2
■Se5 2 I

*7 00 o

^g «
ii

i 2600 M. Eifteltoren
1780 „ Radiola

i

Duitse h land.
410 M. Dagelijks
395 „
ii

Zwitserland.
515 M. 1 Dagelijks

Zürich
Brussel

Nederland. .
2000 M. Persbureau Vaz Dias 8.15-4.30
2000 „ Effectenbeurs
1.30—2.45
1050 „ Maandags
9—11
1050 „ Ned. Seintoest. Fabr. Zo. 8—10.30
Ma. 6—7
Wo. 8—10
Do. 8.15
Engeland.
o
351 M. Brit. Broadc. Cy.
365 „

SBR

België.
| 265 M. ! Soc. de Radiophonie

6.20 n.
1.05, 5.05 en
9.30 n.
7.45, Zo. 7.50
7.20
i 7.35
i 5.20 en 8.35 n.
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LI.
Lijst der voornaamste stations met golflengte boven 1000
meter, die in Nederland goed hoorbaar zijn.
!

Oproep i
**BÉ
HS
STB
GFA

Vossegat
Brussel
Soesterberg

Systeem j Golf

!-

Bijzonderheden

; ged. fluitv. '1000 weerbericht
; 1400 weerbericht
lamp
1400 met GFA (luchtv. min. Lnd),
lamp
HS (Brussel), ZM (Parijs),
HA (Hamburg)
'
1400 weerbericht
! lamp

Londen
I (luchtv. min.)
C3
! Straatsburg
lamp
*GSW Stonehaven
ged. disk
lamp
WAB 1 Keulen
ZM
; Parijs (Le Bourget) lamp
GFA
Londen
lamp
(luchtv. min.)
BAY
Brussel (Evere) ; lamp
lamp
RT
; Rotterdam
ged. fluitv.
*EGC
Madrid
ged. fluitv.
*WAR Warschau

3

I

I

Naam

1480
1500
1600
1680
1680

weerbericht aan PRG (Praag)
met OXE (Lingby)
militaire corr.
weerbericht
weerbericht

1680 weerbericht
1900 met DR (Dortmund)
1900 weerbericht
*2000 ! met POZ, FL, weerbericht en
! pers.
ged. fluitv. 2000 met PRG (Praag), Fl.
*PSO
Posen
2000 met GSW (Stonehaven)
OXE
boog
Lingby
2100 met IDO (Rome), marine corr.
GKU
boog
Devizes
!
en scheepsverkeer
*2100 met 2BS (Chelmsford)
UFP
Parijs (Levallois) i lamp
2200 met GKU (Devizes) en Spanje
boog
ICD
Rome
lamp
BYE
2500
Ipswich
,ged.
**FL
Parijs
2600 tijdsein, weerbericht
j 2700 met HB (Budapest)
LP
j K. Wusterhausen; lamp
1 lamp
2750 met EAA (Aranjuez)
MPD
Poldhu
| ged. disk i 2800 pers
**MPD 1 Poldhu
ged. disk 3000 weerbericht
♦BYA Whitehall
toonzender 3100 tijdsein
**POZ Nauen
j ged. fluitv. ; 3100 met FL, LP en weerbericht
*HB
Budapest
LP
K. Wusterhausen lamp
’ .
3200 weerbericht, koersen
ged. disk 3200 pers, met HB, PRG
**FL
Parjjs
3300 weerbericht
lamp
BYD
Aberdeen
3400 pers aan OXE
RT
' Rotterdam
| lamp
i ged. fluitv. 3500 met MPD
*EAA I Aranjuez.
| ged. fluitv. 3800 weerbericht
! Sofia
**FF
lamp
3900 met UFP (Parijs)
2BS
! Chelmsford
ged. disk 4000 met UKR, MSK en pers
•SEW ; Nicolaïeff
H f machine 4000 met PTG (Petrogad)
LCH
Christiania
ged. disk 4100 met MSK
*ICI
Coltano
SAJ
[lamp
4100 weerbericht
Karlsborg
4200 weerbericht
BYZ
ilamp
Malta

i

:

i

i
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Naam

Oproep

Systeem

I
i Golf
4300
4300
4400
4500
4500
4500
4600
4700
4800

RAI
*SXG
BYB
PRG
BYC
OXE
GSW
POZ
BYF

Moskou
Anthene
Cleethorpes
Praag
Horsen
Lingby
Stonehaven
Pembroke

ged. disk
ged. fluitv.
lamp
lamp
:
lamp
boog
:
lamp
H f machine;
!
lamp

BWW
*PSO
OXE
RAI

Gibraltar
Posen
Lingby
Moskou

lamp
ged. fluitv.
boog
ged. disk

4800
j 5000
! 5000
5000

OHD
LP
OSM
OHL
MFT
FL

Weenen
K. Wusterhausen
Constantinopel
Weenen (Lahrberg)
Clilden
Parijs

H f machine
boog
boog
lamp
lamp
Hf* machine

5300
5300
5500
5700
6200
6500

Natiën

ICI
UA
GKB
MSP
BUC
GB
OSM
LCH

Coltano
Nantes
Northold
Moskou
.Boekarest
Glacé Bay
Constantinopel
Christiania

boog
boog
boog
boog
boog
lamp
boog
H f machine

6500
6500

FL

8000
8100
8250
8300
8400
8500
8600
8800
8900

UA

Hf machine
en boog
K. Wusterhausen boog
boog
Boekarest
H f machine
Pola
H f machine
Kootwijk
Rome
boog
Weenen
boog
Leafield (Oxford) boog
Malabar
boog
(Bandoeng)
Nantes
boog

NPO
UFQ
UFR
POZ

Cavite
St. Assise
St. Assise
Nauen

boog
H f machine
H f machine
H f machine

9200
9250
9750
9800

LP
BUC
IQZ
PCG
IDO
OHL
GBL
PKX

Parijs

7200
7400
7850
8000
8000

9000

Bijzonderheden
Russische corr.
met BUC (Boekarest)
met BYZ (Malta)
met NSS en weerbericht
pers
met GSW (Stonehaven)
snelzender met LP
weerbericht
met BWW (Gibraltar) en
BWP (Ponta Delgada)
, met BYF (Pembroke)
j met FGG
| weerbericht
: weerbericht aan WSEM en
pers
! met BUC
snelzender met GSW
met BYA (Whitehall)
pers, weerbericht
met GB (Glacé Bay)
met HFA (Belgrado), OHD
(Weenen) HB (Budapest),
PSO (Posen), VSL (Vaslui)
met Spanje
| met OUI (Eilvese)
met POZ, MUU (Carnarvon)
weerbericht en pers
met UA, weerbericht
met WAR (Warschau), RAI
en weerbericht
met FF (Sofia), WAR, SEW
(Nicolaïeff)
met HB. IDO
met FFQ,
met PRG
ook op 12600 en 16800
met LP
met HFC (Serajewo)
met Cairo
met PCG, NPM (Honolulu),
NPN (Guam)
met OSM, FRI (fr. oorlog
schepen)
met Hongkong
met UFZ (Beyroet.)
met GRD Grandeur
met BUC, MSP, EAA
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Systeem

Golf

Bijzonderheden

Hf Machine
H f machine
H f machine
boog

10Ü0Ü
10300
10-100
10500

IDO
WSO
LCM
POZ
Wil
MUU
USF
UA
OUl
YN

St. Assise
Beyroet
Grondenz
Cayey
(Porto-Rico)
Rome
Marion
Stavanger
Nauen
Nw. Brunswick
Carnarvon
St. Assise
Nantes
Eilvese
Lyon

WGG
WQK

Tuckerton N.l
Long Island

H f machine 16000
H f machine 16500

Continentale corr.
met UFQ, (St. Assise
met UFK (Sr. Assise)
met NSS, NBA (DarienPanama)
met BUC, NSS en weerbericht
met POZ, LOM (Stavanger)
met WSO (Marion)
met WSO
met MUU, YN, LY
met Wil (Nw. Brunswick)
met Amerika
met NSS
met Wil
met NSS. WIT, FRU (Rufisque), CNM (Casa Blanca),
tijdsein en pers
met LY (Bordeaux)
met POZ, LCM, LY, IDO,
MUU

Oproep
QZS
UFZ
GRD
NZR

I

boog
10000
H f machine! 11600,
Tijdvonk
1*2300
Hf machine 12600
H f machine 13600
Tijdvonk
14000
H f machine 14000
14300
boog
H f machine 14600
H f machine 15000
en boog.

H f machine 16800
boog
17000 met NZR, NPL, YN, MUU
OUI, POZ en tijdsein
.
boog
18940 met HZE (Saigon)
Lafayette
LY
Long Island
H f machine 192O0
WQL
23500 met WGG (Tuckerton).
LY
Lafayette (Bordeaux)! boog
De met * aangeduide stations zijn met kristaltoestel hoorbaar. Twee **
geven de gemakkelijk neembare stations aan. Die met één * zijn op kristal
zwakker en alleen met groote antenne neembaar of hoorbaar. Bij gebruik
van lampontvangst zijn al de opgegeven stations neembaar te maken, op
gunstige antenne alle zelfs wel met één lamp, zooal niet geregeld, dan toch
in den gunstigsten tijd.
De seintijden der meeste van deze stations zijn aan te groote wisse
ling onderhevig, dan dat een lijst van die tijden hier nut zou hebben. Voor
de tijdseinen en weerberichten zie men hoofdstuk XLVII.
WCJ
NSS

\

Naam

Tuckerton
Annapolis

LU
:•
'

Golfmetingssignalèn.
Voor de ijking van ontvangtoestellen, zwevingstoestellen en
golfmeters kan men tegenwoordig gebruik maken van zg. golfmetingssignalen, die door verschillende stations worden gegeven,
enkele dagelijks, andere op vaste dagen.
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Dagelijks. Door GFA (Luchtministerie, Londen.) Ongedempte
seinen op de volgende uren:
9 uur 15 v. m. Amst. T. golflengte 1680 nieter.
9
9
9

M

20

11

11
ii

ii

ii

ii

ii

1400
900

ii

30
1300
Den l“en van elke maand. Door L O (fort d’Issy les Moulineaux
bij Clamart) ongedempte seinen op de uren:
10 uur 27 en 10 uur 30 v. m. A. T. een serie cijfers 1
gedurende een halve minuut, telkens gevolgd door een streep
gedurende een halve minuut. Golflengte 450 meter.
10 uur 40 en 10 uur 43 v. m. A. T. een serie cijfers 2
gedurende een halve minuut, telkens gevolgd door een streep van
een halve minuut. Golflengte 600 meter.
10 uur 55 en 10 uur 58 v. m. A. T. een serie cijfers 3
gedurende een halve minuut, gevolgd door een streep van een
halve minuut. Golflengte 750 meter.
Na het tijdsein van den Eiffeltoren van 11 uur 10 geeft LO
de noodige correctie op de golflengte der uitgezonnden seinen.
Dit gescheidt in een telegram, uitgezonden met de golf van 750
meter en in dezen vorm:
^

ii

'J'J

ii

ii

ii

ii

ii

CQ de LO = 1 = P3M2 = 2 = M 1 P3 = 3 = P3M2

Dit beteekent dan bijv.:
De eerste golf (die 450 meter moest zijn) was bij de eerste
transmissie (10.27) 3 meter grooter (plus) dus 453 meter en bij de
tweede transmissie (10.30) 2 meter kleiner (moins) dus 448 meter.
De tweede golf was te 10.40 599, en te 10.43 603 meter.
De derde golf was te 10.55 753, en te 10.58 748 meter,
Den 1 ■ ten van elke maand. Door FL (Eiffeltoren Parijs). Ongedempte seinen op de uren:
6.20—6.21 n.m. A.T. een serie letters a.
6.21—6.24 n.m. A.T. een serie strepen. Golflengte 5000 meter
6.30—6.31 n.m. A.T. een serie letters b.
6.31—6.34 n.m. A.T. een serie strepen. Golflengte 7000 meter
En door YN (Lyon) ongedempte seinen op de uren:
6.40—6.41 een serie letters c.
6.41— 6.44 een serie strepen. Golflengte 10,000 meter.
6.50—6.51 een serie letters d.
6.51—6.54 een serie strepen. Golflengte 15,000 meter.
Te 7.05 of 7.20, afhankelijk van den benoodigden tijd om

I
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metingen te doen, geeft YN met de 15,000 meter golf correcties
in dezen vorm.
CQ de YN a 5030 b 7070 c 10040 d 14900.
Den 10Jcn van elke maand. Door L O zelfde uren, zelfde
methode, als den 1 sten der maand, maar nu andere golflengten:
Serie cijfers 4 en streep. Golflengte 1000 meter.
Serie cijfers 5 en streep. Golflengte 1300 meter.
Serie cijfers 6 en streep. Golflengte 1600 meter.
Correctïe-telegram op golflengte 1600 meter.
Den 15dcn van elke maand. Door F L zelfde seinen als den
■ ten
der maand. YN eveneens zelfde seinen als den l,te“ der
1
maand. Dus 5000, 7000, 10,000 en 15,000 meter.
Den 20*,en van elke maand. Door L O zelfde uren, zelfde
methode als den 1 aten en 10dcn der maand, maar weer andere
golflengten:
Serie cijfers 7 en streep. Golflengte 2000 meter.
Serie cijfers 8 en streep. Golflengte 2500 meter.
Serie cijfers 9 en streep. Golflengte 3000 meter.
Correctie-telegram op golflengte 3000 meter.
Men gebruikt deze seinen op de volgende wijze. Het ontvang
toestel wordt, als het met terugkoppeling werkt, bij zoo laag
mogelijken interferentie-toon en zoo zwak mogelijke terugkoppeling
en antennekoppeling op sterkste geluid ingesteld. Daarna de se
condaire condensator gedraaid in het nulpunt van den interferentietoon en deze secondaire afstemming als ijking aangeteekend.
Een golf meter kan hierop geijkt worden door dezen te laten
zenden en in te stellen tot bij onveranderden ontvanger op
het ontvangtoestel het geluid ’t sterkst is. Dan is ook de golfmeter afgestemd.
Werkt men met zwevingstoestel, dan stelt men eerst de seinen
hoorbaar in. Daarna wordt de ontvanger voor sterkste geluid
bijgesteld. Is dit geschied, dan wordt de condensator van het
zwevingstoestel bijgedraaid in het nulpunt van den interferentietoon. Men heeft dan gelijktijdig ontvangtoestel en zwevingstoestel
afgestemd. Als de tijd niet toelaat, al deze manipulaties te ver
richten, kan men ook enkel het zwevingstoestel instellen op nul
punt van den interferentie-toon. Dan vindt men alleen de afstem
ming van het zwevingstoestel, maar dat is voldoende, omdat het
zelf als golfmeter kan dienen (zie hoofdstuk XXVII).
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LIII.
Tijdseinen en Weerberichten.
Wanneer men in ons land bij het gebruik maken van de
internationale tijdseinen op grootst mogelijke nauwkeurigheid
gesteld is bij de herleiding tot Amsterdamschen tijd, dan moet
men er rekening mede houden, dat onze wettelijke tijdregeling
als een unicum van eigenwijsheid prijkt te midden van de door
alle beschaafde volkeren aangenomen tijdregelingen.
In bijna alle landen der wereld, die bij het internationaal
verkeer zijn betrokken, heeft men een tijd aangenomen, die slechts
heele uren verschilt van Greenwichtijd. Over de geheele wereld
wijzen dus de klokken dezelfde minuten en seconden.
Alleen niet bij ons. Amsterdamsche tijd, de tijd van de as
van den Westertoren (meridiaan van 4° 53’ 2”. 10 OL), ver
schilt 19 minuten, 32 seconden en 14 honderdste deelen eéner
seconde van Greenwichtijd.
De Indische tijdregeling is, na lange jaren van handhaving eener
soortgelijke Chinoiserie, eindelijk bij besluit van den GouverneurGeneraal van 14 Aug. 1923 op een meer rationeele basis gesteld.
Als Midden-Java-tijd is nu een tijd aangenomen, die althans 7 uren
en 20 heele minuten van Greenwichtijd verschilt. In Nederland zal
daarvoor vermoedelijk eerst de Westertoren verzet moeten worden!
Natuurlijk rekent een gewoon mensch nu toch met rond 20
minuten tijdverschil met Greenwich en 7 uur tijdverschil met Java.
Maar als men hier in volgende opgaven uren en minuten vindt
aangeduid, dan wete men, dat waar wij bijv. 11.04 uur zetten, het
eigenlijk 11.03,32.14 uur A. T. is.
En als we weer zomertijd krijgen, dan moet men er aan
denken, dat tijdseinen op werkelijken tijd gegeven blijven
worden (dus nominaal een uur laten vallen). Weerberichten gaan
wel eens mèe met den zomertijd.
Voormiddag 9 uur 19.
Lyon YN, golflengte 15500 meter ongedempt. Tijdsein volgens het zg.
oude schema van den Eiffeltoren (zie voormiddag 11 uur 4). Tijdseintikken
te 9 uur 20, 9.22 en 9.24.
Voormiddag 9 uur 45.
Eiffeltoren FL, 2600 meter, muzikale vonk. Tijdsein volgens inter
nationaal schema:
Van 9 uur 45 tot 9 uur 46 strepen (signaux de mesure) bestemd voor
sterktemetingen van de signalen. Daarna, machinaal geseind met behulp
van toestellen in liet Eiffeltorenstation, waarvan de werking automatisch
wordt gecontroleerd door klokken op de Parijsche sterrenwacht:
16

T
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Van 9 uur 47 tot 9 uur 47 m. 50 sec. de letter x, meermalen herhaald.
9 uur 47 m. 55 sec., 57 sec. en 59 sec. telkens een streep, elk 1 seconde
lang. De laatste streep eindigt dus te 9 uur 48 min.
Van 9 uur 48 m. tot 9 uur 48 m. 50 sec. elke 10 seconden een tik
voorafgegaan door een streep (__ ).
9 uur 48 m. 55 sec. 57 sec. en 59 sec. strepen van 1 seconde, de
laatste eindigende 9 uur 49.
Van 9 uur 49 m. tot 9 uur 49 m. 50 sec. elke 10 seconden een tik
voorafgegaan door twee strepen (_____ ).
9 uur 49 m. 55 sec. 57 sec. en 59 sec. strepen van 1 sec., de laatste
eindigende 9 uur 50 (9.30 uur Greenwichtijd precies).
Voormiddag 10 uur 25.
Eiffeltoren, FL, golflengte 2600 meter, muzikale vonk. Weerbericht:
ONM (Office nationale météorologique) Météo Europe, Navires et Amérique.
Het eerste gedeelte, het Métééo Europe, bestaat uit 84 series
van cijfers, elke serie bestaande uit de groepen:
BBDDF
wTTbiR
SS
De beteekenis der cijfers is:
SS het stationsnummer volgens volgende lijst:
59 Belgrado
30 Mahon (Minorca)
01 Parijs
60 Pertusato
31 Boedapest
02 Madrid
öl Florence
03 Weenen
32 Holyhead
62 Korfoe
33 Ziirich
04 Stockholm
63 Maagdenburg
34 de Bilt
05 Lerwick
64 Barcelona
35 Rome
06 Lyon
65 Moskou
36 Londen
07 San Fernando
37 Hamburg
66 Ed. Deir
08 München
38 Bordeaux
(Euphraat)
09 Haparanda
67 Limassol (Cyprus)
39 Brussel
10 Thorshavn
40 Valentia
68 Malin Head
11 Brest
69 Valladolid
12 Algiers
41 Rabat
70 Petersburg
42 Lissabon
13 Warschau
71 Sebastopol
14 Brönno
43 Horta
72 Canea (Kreta)
44 Messina
15 Renfrew
73 Jan Mayen
16 Boekarest
45 Reykjavik
74 Cordova
46 Helwan (Egypte)
17 Tunis
75 Orenburg
18 Praag
47 Oran
76 Venetië
48 Kassei
19 Ingöy
20 Seydisfjord
49 Malta
77 Damascus
78 Mygbugden (O.
21 Prêrov
50 Constantinopel
Groenland)
22 Genua
51 Tarente
79 Aleppo
23 Lemberg
52 Sofia
80 Waigatsch
24 Kopenhagen
53 Bizerta
81 Quade Hoek
54 Tripoli
25 Perpignam
(Spitsbergen)
55 Bow-denib
26 Lister
82 Astrakan
56 Athene
27 Coruna
83 Omsk
57 Funchal
28 Aspio
S4 Kiew
58 Tanger
29 Sandhamn

1-

$
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B B = twee cijfers, die den barometerstand aangeven in mM. Het
eerste cijfer (7) van den barometerstand is weggelaten.
D D = twee cijfers, die de windrichting aanduiden. Daarbij is:
18 = ZZW
02 = N N O
20 = ZW
04 = N O
22 = W Z W
06 = O N O
24 = W
08 = O
26 = W N W
10 = OZO
28 = NW
12 = ZO
14 = ZZO
30 = N N W
32 = N
16 = Z
00 = stil.
F = een cijfer, dat de windsnelheid aangeeft. Gewijzigde Beaufortschaal:
0
0—1 M. per sec., zeer flauwe koelte.
1—2
, flauwe koete.
1
2—4
2
, zeer lichte bries.
3
4—6
, zwakke bries.
4
6—8
, matige bries.
S—10 ,, ,,
, stijve bries.
5
6
10—12 „ „
, krachtige wind.
7
12—15 „ „
, zeer krachtige wind.
8
15—18 „ „
, hevige wind.
9
boven 18 meter,
storm.
0
1
2
3
4

W = een cijfer, dat den weerstoestand aanduidt.
5 regen
helder tot half bewolkt
6 sneeuw (of ook hagel)
half bewolkt tot betrokken
7 stofhagel (of regen en sneeuw)
mist
8 hagel (of ook regen)
regenbuien
9 onweer.
motregen

TT = twee cijfers, die de temperatuur aangeven in graden Celsius.
Bij opgaven boven 50 trekke men er 50 af en zette er het minusteeken
vóór. Dit zijn dus graden vorst.
bi = een cijfer, dat de verandering van den barometer in de laatste
3 uren aanduidt.
0 stijging van 0—0.5 mM.
1
„ 0-5—1.5 „
2
, 1.5 3.5 ,,
, 3.5—6
3
II
II
4
, meer dan 6 mM.
II
5 daling
,
0—1.5 mM.
6
,
1.5
3.5 ,,
II
, 3.5—6
7
II
II
8
, meer dan 6 mM.
ll
R = een cijfer, dat de in de laatste 24 uur gevallen hoeveelheid regen
aangeeft:
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0
1
2
3
4

= O mM.
5 = 10—15 mM.
= O—0.2 mM.
6 = 15—20 „
= 0.2—2
7 = 20—30 „
n
S = 30—50 „
= 2—5
9 = meer dan 50 mM.
= 5—10 „
(Waarnemingen van ’s morgens 7 uur.)
Het tweede gedeelte, het Météo Navires, geeft weerswaarnemingen van schepen op zee als die zijn ingekomen volgens code:
BBDDF
JQLLL
111GG
J = dag der week (Zondag = 1).
Q = een cijfer, aangevende het deel der aarde en gebruikte eenheden:
1 N Br., W L millibars, graden F.
2 N Br., O L
3 Z Br., WL
4 Z Br., OL
C.
5 N Br., W Lmb of mM, „
6 N Br., O L „ „ „
7 Z Br., WL „ „ „
8 Z Br., OL „ „ „
LLL = graden lengte en tiende deelen van graden, van de plaats
van het schip.
111 = graden breedte en tiende deelen van graden.
GG = vol uur Greenwich (waarnemingsuur).
Overige cijfers alsboven.
91

I

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

Het derde gedeelte, het Météo Amérique, begint met een groep
van vier cijfers. De eerste twee cijfers duiden den datum van de maand
aan, de laatste twee het uur van waarneming in Greenwichtijd b.v. aldus:
1201 (= 12 October 1 uur G. M. T.).
De waarnemingsplaatsen gebruiken de volgende code: B B D F, waarin
BB de barometerstand in millimeters (cijfer 7 weggelaten), D de windrich
ting (0 = windstil 1 = Noord-oost, 2 = Oost, 3 = Zuidoost, 4 = Zuid,
5 = Zuid-west, 6 = West, 7 = Noord-west, 8 = Noord, 9 = geen waar
neming) en F de windkracht (schaal van Beaufort) aangeeft.
De waarnemingsplaatsen, welke door een of twee letters worden aan
geduid zijn de volgende:
= Hatteras.
= St. John’s. N. F.
H
J
= Charleston.
S
C
= Sydney, N. S.
= Bermuda.
FP
= Father Point.
B
PN
= Key West.
= Parry Sound.
K
WR
= Little Rock.
= White River.
LR
= Nashville.
WI
NV
= Winnipeg.
= Cleveland.
LP
= Le Pas.
V
= Edmonton.
= Chicago.
ED
CH
T
= Duluth.
DU
= Nantucket.
HN
= Huron.
WA
= Washington.
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= San Francisco.
SF
= Salt Lake City.
= San Diego.
01
= Helena.
FW
= Fort Wortli.
= Denver.
DV
EP
= EI Paso.
= Roseburg.
RO
TAT = Tatoosh.
Onmiddellijk na deze waarnemingen geeft liet bericht de plaatsen (voluit
geschreven) van hoogsten en laagsten barometerstand met dezelfde code
BBDF (zie boven).
Soms volgen nog weerwaarnemingen van het Poolschip M a u d.
SLC
HL

' Voormiddag 11 uur 4.
Eiffeltoren
oud schema:
11
11
11

FL, golflengte 2600 meter, muzikale vonk. Tijdsein volgens

uur 4 tot 11 uur 4 m. 55 sec. strepen.
uur 5 één tik.
uur 6 tot 11 uur 6 m. 55 sec. voortdurende herhaling van
een streep met twee punten (_m )
11 uur 7 één tik.
11 uur S tot 11 uur S m. 55 sec. voortdurende herhaling van
een streep met vier punten (_.... )
11 uur 9 één tik.
Alleen de tikken worden door een machinaal, door de klok van het
observatorium gecontroleerd toestel gegeven.
Voormiddag 11 uur 15.
Eiffeltoren, FL, golflengte 2600 meter. Draadlooze telefonie. Weers
verwachting in woorden, radiotelefonisch medegedeeld.
Voormiddag 11 uur 35.
Scheveningen PCH, 1800 meter, rolvonk of fluitvonk. Weerbericht,
Stormwaarschuwing, Ned. bericht aan zeevarenden.
Oproepteeken. C Q (aan allen) de PCH (van Scheveningen-Haven)
KNMI (Kon. Ned. Meteorol. Inst.)
Acht maal twee groepen van elk 5 cijfers in dezen vorm:
b b b w w k 111 z
deze beteekenen: bbb = barometerstand, ww = windrichting, k =
windkracht, 1 = bewolkingstoestand, tt = temperatuur, z = zeegang.
Drie eerste cijfers. Deze geven den barometerstand tot in tiende
millimeters. Aangezien alle barometerstanden steeds boven 700 zijn, is de
7 weggelaten. 616 beteekent dus: barometer 761.6.
Laatste twee cijfers eerste groep. Deze duiden de wind
richting aan, evenals in Météo Europe van F L te 10.25.
Eerste cijfer tweede groep. Dit geeft de windkracht in
waarden 0 tot 9, evenals Météo Europe van F L te 10.25.
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Tweede cijfer tweede groep. Dit geeft den bewolkings- of
weerstoestand aan:
0 onbewolkt
5 regen
1 licht bewolkt
6 sneeuw
2 bewolkt
7 nevel
3 zwaar bewolkt
S mist
4 betrokken
9 storm.
Derde en vierde cijfer tweede groep. Deze geven de
temperatuur in graden Celsius. Bij opgaven boven 50 trekke men er 50 af en
zette er het niinusteeken vóór. Dit zijn dus opgaven van graden vorst.
Het allerlaatste cijfer wordt alleen opgegeven voor zeeplaat
sen en geeft den toestand der zee:
5 zwaar bewogen
0 kalm
1 zeer rustig
6 ruw
2 rustig
7 zeer ruw
S zeer hooge zee
3 zwak bewogen
4 bewogen
9 hevige storm.
Ontbrekende opgaven. Indien een opgave ontbreekt, wordt
voor elk ontbrekend cijfer de letter x geseind.
De acht groepen hebben betrekking op de volgende stations, die in
het bericht zelf niet worden vermeld: den Helder, Vlissingen, Gris Nez,
kaap la Hague, Yarmouth, Shields, Skudesnaes, Sylt. Voor de laatste 4
wordt geen zeegang opgegeven. Waarnemingen van 7.20 ’s morgens.
Het bericht wordt driemaal geseind, elke volgende maal langzamer en
gevolgd door eventueele stormseinen of berichten aan zeevarenden (N b a z)
omtrent toegangen tot onze zeegaten, verandering in betonning enz. en ook
wel omtrent wijziging in lichten en betonning in de koloniën en buitenlandsche havens.
Namiddag 12 uur 15.
Nauen, POZ, 3100 meter, ongedempt met toononderbreking. Tijdsein
volgens internationaal schema.
Te 12 uur 15 oproepteekens, gevolgd door V’s. Te 12 uur 16: POZ
MGZ (mittlere Greenwich Zeit).
12 uur 17 tot 12 uur 20 zelfde schema als het Eiffeltorentijdsein van
9 uur 47 tot 9 uur 50.
Nauen geeft gelijktijdig precies het zelfde tijdsein op 13000 meter
golflengte ongedempt.
Namiddag 12 uur 30.

i

Fort Vossegat, Bé, golflengte 1000 meter, fluitvonk. Weerbericht. Ver
wachting van het Kon. Ned. Meteorologisch Instituut te de Bilt in woorden.
Eerst in normaal tempo voluit geseind. Daarna twee maal zeer langzaam
hetzelfde bericht in cijfercode. Deze code heeft den vorm:

ï

247
[n, n„]

SWWH

S windkracht.

[n, n2]
wordt alleen gebezigd wanneer het
land voor de verwachting in districten
wordt gesplitst met behulp van 4 kwa
dranten NW, NO, ZO en ZW ten
opzichte van De Bilt, door de nummers
1—1 aangegeven. Voor ieder der doelen
wordt dan een afzonderlijke verwach
ting gegeven, voorafgegaan door de
cijfercombinatie, waarvoor de verwach
ting geldt.
NW NO
‘2
1
ZW 'ZO
4
3
WW windrichting.
0 uit richtingen De bei de cijfers geven
aangogeven tezamen het gebied,
door het
waarover de wind zal
tweede cijfer variecren, terwijl de
1 NO
volgorde het ruimen
2 O
of krimpen v/d wind
3 ZO
aangeeft. Dus 23 = O
4 Z
tot ZO, 32 ZO tot O,
5 ZW
04 winden uit Zlijke
6 W
richtingen, 94 ver- 1
7 NW
andorlijke wind later
8 N
uit Zlijke richtingen,
9 veranderlijk
99 veranderl. wind.

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

zwak
zwak tot matig
zwak tot matig, tijd. toenemend
matig
matig, tijdelijk toenemend
matig tot krachtig
matig tot krachtig, tijd. afucmend
krachtig tot stormachtig
krachtig tot stormachtig, tijd. afnem.
stormachtig, tijd. afnemend

0
1
2
3
4
5
6
7
S
9

H bewolking.
helder tot lichtbewolkt
licht tot halfbewolkt
half tot zwaarbewolkt
zwaarbewolkt tot betrokken
„
met tijd. opklaring
afnemende bewolking
toenemende
„
nevelig tot lichtbewolkt
„ zwaarbewolkt
mist

0
1
2
3
4
5
6
7
S
9

weinig verandering
iets zachter (warmer pinden zomer
„
) (termen tuszachter
iets kouder (koeler) (schcn (
kouder
( - )
warm weer
lichte dooi
temp. om het vriespunt
lichte vorst
matige vorst

T, temperatuur.

R.' neerslag.
0
1
2
3
4
5
6
7
S
9

droog
weinig of geen neerslag
enkele regenbuitjes
regenbuien
regen
regen- of sneeuwbuien
- „ hagelbuien
sneeuw
hagel- of sneeuwbuien
regen of onweer

R, R. T, T„

T, temperatuur,
R, neerslag.
(nadere aanduiding)
(nadere aanduiding)
0 zonder nadere aanduiding
0 zonder nadere aanduiding
1 waarschijnlijk
1 waarschijnlijk
2 mogelijk
2 mogelijk
3 veel (bij 2 en 4 in T,)
3 meest
4 later iets zachter (warmer) J
4 aanvankelijk nog
„ kouder (koeler)
| (bij 0)
5 „
5 later toenemende kans op neerslag
6 „ zelfde temperatuur
6
„ opklarend
(. l“4)
7 kans op nachtvorst
7
„ weer kans op neerslag
8 des nachts matige vorst
8 behoudens geringe kans op onweer
(. 3)
strenge „
9
tocnem. kans op onweer
9 „
(« 9)
Eerste voorbeeld. 146-1 9100 betookont:
Zwakke tot matigo Zuidolyko tol Wlykc wind, zwaarbewolkt met tydeUjko opklaring, waarj>eüünlijk regen of onweer, weinig verandering in temperatuur.
Tweede voorbeeld. “ 12 3333 0190 34 3333 1078 betookont:
Matigo ZOlyko wind, zwaarbewolkt of betrokken, in hot N waarschijnlijk droog weer mot
matige vorst, in hot Z weinig of goon neerslag; overdag tomporatuur om hot vriespunt dos
nachts matigo vorst.

■

248
Namiddag 4 uur 20.
Eiffeltóren, FL, 7300 meter, ongedempt. Weerbericht: Météo Europe
volgens code van 10 uur 25 v.m. Alleen het laatste cijfer der tweede groep
bij elk station heeft een andere beteekenis, nl.:
W = een cijfer dat het weer aangeeft gedurende de laatste 6 uren.
. 0 helder of vrij mooi
5 buien
1 bewolkt
6 regen en motregen
2 voortdurend betrokken
7 sneeuw en stofhagel
3 mist of nevel
8 hagel of regen en hagel
4 dichte mist
9 onweer.
Waarnemingen van namiddag 1 uur.
Namiddag 5 uur 15.
Annapolis (N. Amerika) NSS, tijdsein. Golflengte 16900 meter onge
dempt. Gedurende 5 minuten secondetikken. De 20,to tik van elke minuut
valt uit, verder de 5 laatste tikken in de eerste 4 minuten en de 10 laatste
der 5dc minuut. Te 5 uur 20 vangt een lange streep aan tot slot.
De secondetikken maken door het contrasein van den zender een ietwat
vreemden indruk.
Namiddag 5 uur 30.

r
;

Eiffeltóren, FL, 2600 meter, radiotelefonisch weerbericht, afgewisseld
met muziek-overbrenging.
Avonds 8 uur.
Fort Vossegat Bé, golflengte 1000 meter, fluitvonk. Verwachting volgens
het avondweerbericht van het KNMI te de Bilt. Eerst gewone tekst; daarna
langzaam cijfercode. Zelfde methode als nam. 12.30.
Avonds 9 uur 20.
Eiffeltóren, FL, 7300 meter, ongedempt. Weerbericht: Météo Europe
volgens code 4 uur 20 n.m.
Avonds 10 uur 30.
Eiffeltóren, FL, 2600 meter, radiotelefonisch weerbericht.
Avonds 11 uur 4.
Eiffeltóren, 2600 meter, muzikale vonk. Tijdsein, oud schema, geheel
als des morgens te 11 uur 4.

Avonds 11 uur 35.
Scheveningen PCH, 1800 meter facultatief storm waarschuwing en
NBAZ.

S
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’s Nachts 12 uur 15.
Nauen 3100 meter, ongedempt met toononderbreking. Tijdsein. Geheel
als des namiddags 12 uur 15 (zie aldaar).
Gelijktijdig wordt weer precies hetzelfde tijdsein gegeven op 1300Ö
meter golflengte ongedempt.
’s Nachts 4 uur 20.
Elffeltoren, FL, 7300 meter, ongedempt. Weerbericht: Météo Europe
volgens code van 4 uur 20 n.m.
Voormiddags 7 uur.
Eiffeltoren, FL, 2600 meter, radiotelefonisch weerbericht.

Weerberichten.
Er worden den geheelen dag door nog tal van weerberichten gegeven,
waaronder bijv. door F L 7300 meter onged. te 8.40, 2.40 en 7.40 het
Mctéo France, dat ook gegevens van Nederlandsche weerkundige stations
bevat. De code is weer een geheel andere dan van het Météo Europe.
Voor de Fransche weerberichten kan men raadplegen de brochure Radiogrammes météorologiques (uitgever Etienne Chiron 40 Rue de Seine, Paris).
Wetenschappelijke tijdseinen.
Behalve de hier genoemde tijdseinen worden nog zg. Wetenschappe
lijke tijdseinen uitgezonden, bestaande uit telkens 300 secondetikken en
wel te 8 uur 20 v.m. door Y N 15500 meter onged.; 10 uur 20 v.m. door
TL 2600 meter ged.; 8 uur 20 n.m. door Lafayette (Bordeaux) LY 23500
meter onged.; 10 uur 20 n.m. door FL 2600 meter ged.
De nauwkeurige, gecorrigeerde tijden van eersten en laatsten tik (in
sterrentijd) worden telkens geseind vóór het eerstvolgende gewone Fran
sche tijdsein, door het station, dat dit gewone tijdsein geeft. Alleen L Y
geeft deze opgave zelf te 10 uur 20 nam.

LIV.
Historisch overzicht.
1831. Michael Faraday ontdekt de electro-magnetische inductie.
1842. Joseph Henry vindt dat het overspringen eener electrische vonk
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in een geleiding in staat is om op 30 meter afstand eenige naalden, geplaatst
in een andere geleiding, magnetisch te maken.
1858. Feddersen bewijst experimenteel liet oscilleerend karakter der
vonkontlading.
1867. James Clerk Maxwell ontwikkelt zijn theorie van het electromagnetisme en voorspelt het bestaan van electrische golven in den ether.
1870. Von Bezold constateert interferentie-verschijnselen bij condensator-ontladingen.
1874. F. Braun ontdekt de asymetrische geleiding door loodglans,
koperpyriet en andere sulphiden.
1879. David E. Hughes ontdekt, dat een buisje met metaalvijlsel ge
leidend wordt door werkingen op afstand, uitgaande van electrische vonken
en brengt signalen over, die hij tot op '/z KM. verwijderd, in een telefoon
hoorbaar maakt; hij staakt echter zijn proeven en maakt deze niet bekend
omdat Sir George Stokes beweert, dat hier gewone inductie-verschijnselen
in het spel zijn.
1882. Graham Bell en William H. Preece brengen signalen over door
inductie, de laatste tusschen Engeland en het eiland Wight tijdens een
'kabelstoring. Dit systeem van draadlooze telegrafie door inductie, practisch
ouder dan het latere ethergolfsysteem, ontwikkelt zich intusschen niet op
eenigszins groote schaal .
1884. Edison exposeert op de tentoonstelling te Philadelphia een
electrische gloeilamp met plaatvormige electrode en demonstreert stroomdoorgang door de luchtledige ruimte (Edison-effect).
1887. Heinrich Rudolf Hertz, destijds directeur eener middelbare school
1e Karlsruhe, ontdekt dat de door electrische "Vonken op afstand veroorzaakte
werking op een golfverschijnsel in den ether berust en bevestigt proef
ondervindelijk de theorie van Maxwell volgens welke deze golven gelijke
snelheid moesten bezitten als het licht.
1882—1889. Proeven van Elster en Geitel omtrent electrische ladingen
eener metalen plaat in een luchtledige buis in de nabijheid van een gloeidraad.
1890. Branly vestigt de aandacht op de door verscheidene onderzoekers
herontdekte eigenschappen van buisjes met metaalvijlsel, waardoor men er
electrische golven mede kan aantoonen. (Coherer van Branly). Fleming’s
proeven omtrent het Edison-effect.
1892. Preece seint met zijn inductie-systeem over het Kanaal van
Bristol.
1894. Lodge herhaalt de proeven van Hertz met behulp van den
coherer.
1895. Popoff te Kroonstadt vervaardigt een ontvanginrichting voor
.natuurlijke electrische golven, waarmede hij verwijderde onweders tracht te
registreeren. Hij past een loodrechten draad als antenne toe.
1896. Guglielmo Marconi (geb. 25 April 1874) na een jaar lang in
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Italië proefnemingen te hebben verricht om elcctrische golven voor draad
loos verkeer dienstbaar te maken, stelt zich in verbinding met het Engelsche
telegraafbestuur en bewijst experimenteel de mogelijkheid om met behulp
van den coherer berichten op te nemen.
1897. November. Oprichting van het eerste Marconi-station bij de
Needles (Wight), werkende over 22 KM. met de kust.
1898. 2 Juni. Eerste betaalde draadlooze dépêche van de Needles
verzonden.
20 Juli. Eerste dagbladbcricht van boord van een schip aan de Daily
Express (uitslag zeilwedstrijden).
1899. Sir J. J. Thomson’s proeven omtrent electronen als dragers
der negatieve electriciteit in kathodestralen.
1901. Toepassing van afgestemde (gesyntoniseerde) zend- en ontvang
apparaten door Marconi, overeenkomende met het door Braun aangegeven
stelsel van gekoppelde trillingskringen.
12 en 13 December. Eerste signalen over den Atlantischen Oceaan
van Poldhu (1900 opgericht) naar New-Foundiand (2800 KM.).
1902. Marconi vindt den magnetischen detector.
Draadlooze verbinding van Hoek van Holland met lichtschip Maas
(15 KM.).
1903. Schlömilch voltooit den electrolytischen detector door Ferrié
cn Fessenden voorbereid.
Poulsen ontdekt de opwekking van continu-golven door den electrischen
lichtboog.
Besluit tot het bezigen van den Eiffeltoren voor een draadloos station.
Eerste nieuwsberichtendienst aan schepen op zee. Draadlooze Marconidienst uit Engeland aan het Handelsblad.
1904. September. Station Scheveningen-Haven geopend.
16 November. Verleening van het patent voor Fleming’s twee-electroden gloeilampdetector.
1906. Max Wien ontdekt het beginsel der bluschvonken (Stosserregung,
fluitvonk).
De Oostenrijker von Lieben patenteert een kathodestraal-relais, waarin
een oxyd-kathode volgens Wehnelt een electronenbundel zendt in een
Faraday-cylinder, welke electronenbundel afwijkingen ondergaat door een
uitwendigen magneet of een electrostatisch veld.
Generaal Dunwoody ontdekt de gelijkrichting door carborundum en
patenteert het gebruik als detector.
1907. De Amerikaansche ingenieur Pickard patenteert den zinkietkoperpyriet-detector.
Invoering van den eersten draadloozen tijdseindienst door het station
Camperdown bij Halifax. Opening van den Transatlantischen Marconi-dienst.
1910. 29 Januari. Lee de Forest vraagt octrooi voor een drie-electroden-gloeilampdetector met rooster tusschen gloeidraad en plaat.
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Aanvang der tijdseindiensten van Norddeich (21 Maart) en Eiffeltoren
(21 Mei).
1911. 15 Juli. Aanvang van den weerbericlitendienst van den Eiffeltoren.
Vorming eener Duitsche vennootschap tot toepassing van Goldsclimidt’s
hoogfrequentie-niachine voor draadloos verkeer met Amerika (station Eilvese).
Patent voor een drie-electrodenbuis van von Lieben, Reisz en Strauss.
1912. Lee de Forest brengt zijn gloeikathodebuis met drie electroden
(audion) in bruikbaren vorm als relais voor telefonie en voor gebruik in de
radio-telegrafie.
1913. April. De Telefunken ingenieur Dr. A. Meissner vraagt octrooi
aan voor een terugkoppelingsschakeling en past de drie-electrodenlamp toe
als generator van ongedempte trillingen o.a. voor draadlooze telefonie
(Juni, Nauen-Berlin 36 KM.) en voor zwevingsontvangst. Publicatie in
The Electrician 31 Juli 1914; in het Jahrbuch eerst in Januari 1915.
Onderzoekingen der Marconi-ingenieurs H. J. Round en C. S. Franklin
omtrent de drie-electrodenlamp als generator. Octrooi-aanvrage 12 Juni.
Soortgelijke onderzoekingen in Amerika van E. H. Armstrong, die
29 October octrooi vraagt.
Juli. Verkeer van Nauen met Amerika met de eerste Arco hoogfrequentie-machine (6 KW in de antenne).
1 September. Belangrijke uitbreiding der Eiffeltorenweerberichten.
November. Eerste publicatie omtrent de Liebenbuis in de El. Techn.
Zeitschrift.
1914. Invoering van den publieken weerberichtendienst door Scheveningen-Haven.
11 Juli. Koninkl. Besluit waarbij het gebruik van draadlooze ontvanginrichtingen door particulieren in Nederland zonder vergunning wordt vrij
gelaten, behoudens beperking der antenne-afmetingen in de directe omgeving
van Rijksstations.
5 September. Bekendmaking van den minister van Oorlog tot verbod
van particuliere opvanginrichtingen wegens den Europeeschen oorlog.
1915. 28 Juli. Proef met draadlooze telefonie tusschen Arlington en
Hawaii (bij 100,000 voudige ontvangversterking).
November. Draadlooze telefonie Arlington—Parijs.
15 December. Het Duitsche vonkstation Nauen wordt door het Ned.
Indische kuststation Sabang opneembaar gehoord.
1916. 19 Maart. Oprichting van de Ned. Ver. voor Radio-telegrafie.
De tijdseindienst van Norddeich wordt vervangen door het door Nauen
uitgezonden internationale tijdsein.
1917. 12 September. Bekendmaking van den minister van Oorlog
tot opheffing van het luisterverbod.
Inrichting van draadlooze ontvanginstallaties door Nederlandsche dag
bladen.
1918. 1 Januari. Verschijning van het Maandblad Radio Nieuws.
11 Januari. De Eerste Kamer voteert een reeds door de Tweede
Kamer toegestaan crediet van 5 millioen gulden, dat blijkens de memorie
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van toelichting van minister Lcly bestemd is om bij Telefunken een draad
loos station te bestellen voor de verbinding met Indië.
1 Februari. Te Nauen wordt de ongedempte zender voor 400 KW
antenne-energie in bedrijf gesteld.
Dr. Albert W. Huil (General Electric Cy of America) patenteert de
dynatron, een drie-electrodenlamp met positief rooster en secondaire electronen-emissie aan de plaat.
17—21 Maart. Tentoonstelling te ’s-Gravenhage van de Nederlandsche
Verceniging voor Radio-telegrafie. Bezoek van Prof. Max Wien. Demon
stratie der eerste Nederlandsche gloeilampdetectoren en -versterkers.
October. Aan vang der eerste werkzaamheden om het terrein voor het
zendstation te Kootwijk in orde te maken.
November. Eerste geruchten in Nederland omtrent het gebruik van
raamontvangers.
14 December. Intrekking van alle buitengewone bepalingen van den
minister van Oorlog ter zake van de Radio-telegrafie.
De Zeven Provinciën ontvangt bij Honoloeloe, op 12,000 KM.
afstand, signalen van het voorloopige, voor proefverkeer met Nederland
bestemde station te Bandoeng, opgericht door Dr. C. J. de Groot.
1919. 18 Maart. Eerste Radio-telefonie-demonstratie in ons land, van
de Ned. Radio-Industrie te den Haag, op de Jaarbeurs te Utrecht.
5 Juni. Het station te Bandoeng wordt voor het eerst in Nederland
neembaar gehoord.
27 October. Het ontvangstation te Sambeek in gebruik genomen.
November. Aanvang der wekelijksche „draadlooze concerten” van de
Ned. Radio-Industrie.
1920. 2 Augustus. Aanvang van den Nederlandschen weerberichten
dienst door Bé.
September. Aanvang van proefnemingen met een Marconi-telefonie. station op de Effectenbeurs te Amsterdam.
1921. Publicaties omtrent ontvangschakelingen met dubbelroosterlampen.
7 Augustus. In werking treding van het Kon. Besl. van 9 Juli 1921
en van bijbehoorende beschikking van den minister van Waterstaat, op grond
waarvan particuliere bezitters van ontvanginrichtingen in Nederland aangifte
moeten doen aan den Directeur van het naastbijzijnde Telegraafkantoor.
De Duitsche ingenieur Dr. Lilienfeld construeert een, electronenbuis
zonder gloeidraad.
Demonstratie door de Marconi Mij. van draadlooze telefonie in aan
sluiting met de lijn tusschen Amsterdam en Londen via Zandvoort-Southwold, golflengte 100 meter.
8—17 December. Transatlantische proeven van Amerikaansche ama
teurs. Met 1 KW wordt de oceaan overbrugd.
1922. Herdenking van de 25-jarige practijk der draadlooze telegrafie.
21 Februari. Opening van een draadloos-telefonischen dienst voor
dagbladen door het Persbureau Vaz Dias te Amsterdam.
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October. De Telefunken-telefoniezender op vliegveld Waalhaven bij
Rotterdam haalt een afstand van 300 kilometer bij heen en weer spreken
met een vliegtuig.
17—19 November. Radiotentoonstelling te Rotterdam van de plaatse
lijke afd. der Ned. Ver. voor Radiotelegrafie.
1923. 18 Januari. Proefseinen van Kootwijk worden voor het eerst door
Bandoeng gehoord.
8 Februari. Officieele opening van den radiotelefonischen omroep der
Ned. Ver. voor radiotelegrafie.
1 Maart. Verschijning van het Weekblad Radio-Expres.
7 Mei. Opening van den dienst Nederland—Indië.
1924. Januari. Bij de Transatlantische proeven blijkt de 100-meter golf
vrij van sluiereffect en wordt met amateurzenders van 300 watt kruisverkeer
afgewikkeld met Amerika.
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255Verklaring der schematische figuren.
Antenne.

//}////

Aardverbinding.
Kristaldetector.
Telefoon.
Zelfinductie-spoel met glijcontact.
Enkelvoudige schakelaar.
Dubbelpolige schakelaar.
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GOEDE ONTVANGST

VERKRIJGT GE REEDS BIJ EEN
ÉÉN-LAMPS-TOESTEL, MITS
: HIEROP GEMONTEERD DE =
J

HIERBIJ IS GEEN ACCU NOODIG!

MET SLECHTS ÉÉN DROOG
ELEMENT van 1,5 VOLT
VOOR DEN GLOEISTROOM KUNT
GE VOLSTAAN.
!■!

Gloeispanning .
Gloeispanning .
Anodespanning
Totale Lengte .
Grootste Diam.

. . 1,1
. . 0,6
40-100
. . 90
. . 42

V,
A.
V.
m.m.*
m.m.
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RADIOTECHNISCH BUREAU

HERM. VERSEVELDT
PIET HEINSTRAAT 87, DEN HAAG
TELEFOON 34969, POSTGIRO 42011

I

Levert alle onderdeelen voor ontvanginstallaties van

EERSTE KLASSE FABRIEKEN
als: Gen. Radio Comp., Hart & Hegeman (Nutmeg), enz.
Complete installaties voor telefoon- en luidsprekerontvangst.
Hoog- en laagfreq.versterkers. Philips’- en
Telefunkenlampen. Meetinstrumenten, enz.

Prijscourant wordt op aanvrage gaarne toegezonden.

NIEAF
UTRECHT"
De Eerste
Eenige
VolledigIngerichte speciaal-fabriek van

Electrische
Meetinstrumenten
in Holland.
Jutphaasscheweg 194. Tel. 383.

Speciale Reparatieinrichting voor alle electrische meetinstrumenten.
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NEEMT HET BESTE.
Een verstandig amateur kiest den weg die het zekerst naar
het doel leidt, en — NEEMT HET BESTE!
Ook gij kiest:

CONDENSATORS der GENERAL RADIO CM.
TRANSFORMATORS der GENERAL RADIO CM.
FRONTPLATENIM UW TOESTEL
(in „mahonie11 of „zwart11) in het fabrikaat der
AMERICAN NARO RUBBER COMPANY.
Vraagt prijscourant bij den importeur:

A. A. POSTHUMUS
TROMPLAAN 4 a

BAARN.
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VARTA-accumulator
VOOR ALLE
RADIODOELEINDEN
DE MEEST
BETROUWBARE.
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DUURZAAM EN BILLIJK
ADRES VOOR DEN HANDEL.

I %

VARTA
AMSTERDAM

! / SPUISTRAAT 46
''"*•'<11097

TEL. 33668 & 41908
TELEGR. ADRES: ACCUMULATOR.
VRAAGT INLICHTINGEN BETR. SPECIAAL-ACCUMULATOR EN TER VER
VANGING VAN PRIMAIR-ELEMENTEN VOOR MINIWATT-LAMPEN.
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RADIOMATERIAAL
van The Hart & Hegeman Mfg. Co. (U. S. A.)
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Deze roep
wordt slechts overtroffen door het geluid van

THE APTER DINNER SPEAKER
i
:
:•

van Hart & Hegeman.
Geïllustreerde Catalogus (40 pagina's druk) met volledige omschrijving
en tal van schema's gratis verkrijgbaar in alle prima zaken.
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Een oordeel over Hart & Hegeman „Nutmeg" Materiaal.
„Het Hart & Hegeman fabrikaat maakt een
„uitstekenden indruk en bij vergelijking met de
„toegezonden Prijscourant kwamen wij tot de
„conclusie, dat de prijzen voor artikelen van
„deze qualiteit niet hoog zijn te noemen.”
(w.g.) J. CORVER.
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WAT ZIEKT I111
Een luidspreker, welke de telephonie en muziek
onvervormd weergeeft, gepaard aan eene zeer
groote geluidsterkte??
Welnu

OE KEUZE IS NIET MOEILIJK
Vraagt Uwen leverancier een demonstratie
met den beroemden BROWN Luidspreker en
U koopt geen ander merk.
De prijs van den Brown luidspreker type H I
groot model bedraagt
iiimmiiiiiiiiiiiiiii
imiminmmiimii

v

f 70.-

iiiimiiiimiiiiimii
iiiiiiiimiiiiiiiiiiiii

De prijs van den Brown luidspreker type H II
klein model bedraagt
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Op verzoek zenden wij U gaarne onze uit
voerige prijscourant.
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N.V. TECHNISCHE HANDEL MIJ
„DÉTHA”
StadliDiidershade 65 ■ 161. 22881 - AMSTERDAM
Alleen contractanten voor Holland en Koloniën der
Firma S. G. Brown, LONDON.
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Firma W. BOOSMAN.
Warmoesstraat 9T
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Tel. 9103 N.i

.

Instrumentmakers der Kon. Ned. Marine.
OPGERICHT 1836.
Leveren complete toestellen en onderdeden voor
; I
de ontvangst van

Draadlooze Telefonie en Telegrafie.
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DE NEDERLANDSCHE
RADIO-BIBLIOTHEEK
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ONDER REDACTIE VAN

J. CORVER.
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DE TITELS DER EERSTE DRIE
POPULAIRE DEELTJES ZIJN:
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Hoe kan ik draadlooze telegrafie ontvangen?
*
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door J. CORVER. — Prijs f 0.75.

De onzichtbare krachten der Radio-Telefonie,
door N. VAN DOLDER.

Prijs f 0.75.

Fouten in Ontvangtoestellen,
door J. J. NUMANS.
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Prijs f 0.90.
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