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VOORWOORD
Wie als amateur het gebied der draadlooze telegrafie wil be
treden, verkeert in de gunstige conditie van iemand, die kan oog
sten, zonder gezaaid te hebben. Het draadlooze nieuws vliegt
onophoudelijk door het luchtruim, waarbij de reeds dadelijk belang
wekkende tijdseinen en weerberichten. Men heeft slechts het oor
te luisteren te leggen en in de meest afgelegen streek van ons
land is men direct aaugesloten bij het wereldverkeer. Wie de
taal der draadlooze telegrafie vlot hoeft leeren verstaan, kan
des morgens en des avonds de laatste nieuwsberichten ontvangen,
terwijl hij kalm thuis aan de tafel zit.
En dat alles kan men bereiken met inderdaad hoogst een
voudige middelen, die men zich in den allerprimitiefsten voim
zelfs voor enkele guldens kan verschaffen en zonder dat het in
gebruik hebben der inrichting verder eenige kosten meebrengt.
De draadlooze amateur in den waren zin des woords is echter
niet degene, die zich aldus ten doel stelt, gemakkelijk en een
voudig te parasiteeren op hetgeen toevallig kosteloos binnen zijn
bereik wordt gesteld. Wie zich tot liefhebberen op dit gebied
gedreven gevoelt, zal in het algemeen meer handelen uit belang
stelling in de voor buitenstaander en vakman al even wonderbare
en fascineerende techniek van dit nieuwe verkeersmiddel. Hij *
handelt uit lust vooral om in de geheimenissen dier techniek door
te dringen en langs den weg der practische proefneming zijn
kennis te verrijken.
I-Iet feit, dat men zich hier niet tevreden behoeft te stellen met
het opdoen van enkele vage, algemeene begrippen omtrent het
onderwerp uit een populair-theoretisch boekje, maar stap voor
stap elke notie, die men van de zaak ontvangt, kan omzetten
in proefnemingen, die ‘ practisch resultaat geven, is zeker de voor
naamste oorzaak van de groote belangstelling.
(Volgens de definitie die een beroemd Engelsch sterrekundige
heeft gegeven van den amateur op wetenschappelijk en technisch
gebied, is hij iemand, die zijn studie steeds richt op hetgeen hij
tot bereiking van zijn doel noodig heeft en er. zich geheel op
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werpt op het oogenblik, dèt hij het noodig heeft; iemand, die
het onderwerp, waarmee hij bezig is, met een alles buitenslui
tende voorliefde aanvat en de moeilijkheden, die zich aan hem
voordoen, niet als hindernissen beschouwt, maar als gelegenheden
om dieper in de zaak door te dringen.
- In de draadlooze techniek als vak zijn vele van zulke amateurs
in den besten zin . van het woord werkzaam en in ons eigen land
zijn degenen, die het radiostation Scheveningen-Haven hebbed
gemaakt tot hetgeen het is, daarvan een voorbeeld. Er wordt in
dit nieuwe vak algemeen gewerkt met enthousiasme. Maar ook .
buiten den vakkring, onder hen die men in den meer gewonen
zin amateurs noemt, heeft de nieuwe wetenschap buitengewoon
. enthousiaste beoefenaren gevonden, die de definitie, zooeven
geciteerd, niet beschamen.
* Voor dezulken en voor hen, die in hun voetspoor willen treden,
schrijft men- geen handleiding, die ooit op volledigheid aanspraak
kan maken, of die antwoord geeft op alle laatste vragen, die by
hen opkomen. Het bij elkaar verzamelen van practisch en theo
retisch materiaal, dat noodig is voor eenig inzicht in het „hoe”
en „waarom” der draadlooze techniek, zoodat de amateur verder
zelfstandig te werk kan gaan, is hier hoofdzaak geweest. Een
boekje als dit moet uitteraard meer „anregend” dan „belehrond” zijn.
Wanneer degene, 'die het eenmaal in handen heeft gekregen,
er zich zoo spoedig mogelijk aan ontgroeid gevoelt, opgewekt tot
- meer eigenlijke studie of onderzoek, dan is het doel meer dan
bereikt.
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UIT HET VOORWOORD BIJ DEN TWEEDEN DRUK.
„Het draadloos ontvangstation voor den amateur”, heeft bij hen,
voor wie het in de eerste plaats werd geschreven^ een goede ont
vangst beleefd. Velen uit den lezerskring hebben zich geroepen
gevoeld, zich met den schrijver in verbinding te stellen en hun
opmerkingen en nadere vragen hebben in niet geringe mate een leid
draad gegeven bij de bewerking, van den tweeden druk. De opzet
■en de wijze- van behandeling der stof bleek behouden te kunnen
blijven, met hier en daar een verduidelijking en kleine uitbreiding.
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Intusschen heeft de techniek, in dien tusschentijd alweer nieuwe
hulpmiddelen, ook binnen het bereik van den amateur gebracht.
De groote vlucht, welke de toepassing van ongedempte golven
bij de zendstations heeft genomen, heeft het noodig gemaakt»
aan de ontvangst der signalen ook van deze stations, meer aan
dacht te wijden.
Daarbij is gekomen het werken met gloeilampdetectoren- en
versterkers, waardoor een reusachtig nieuw veld voor proefno*
mingen is geopend en waardoor de amateur zijn „gehoorsfeer”
kan uitbreiden op een wijze, waarvan de grenzen nog niet zijn
aan te geven. Een geheel afzonderlijke afdeeling moest hierover
worden ingevoegd.
Ook ten aanzien van deze nieuwere zaken is de stelregel gehand
haafd, dat slechts hulpmiddelen worden beschreven en schake
lingen aangegeven, waarvan uit ervaring gezegd kan worden, dat
een amateur er goed resultaat mede kan bereiken. Op volledigheid
van behandeling wordt ook hier allerminst aanspraak gemaakt,
maar de zekerheid kan worden gegeven, dat degene, die de gege
ven aanwijzingen nauwkeurig volgt, niet zal worden teleurgesteld.
Den Haag 1918.
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BIJ DEN DERDEN DRUK.
Eerder dan gedacht werd, is nogmaals een nieuwe druk noodig
geworden en ondanks den korten tijd, sedert den vorigen druk
verloopen, wachtten alweer belangrijke nieuwigheden mede op
een beschrijving. Zoo wordt thans ook de raamontvangst behandeld
en zijn nieuwe, lampschakelingen opgenomen. Opnieuw zij hier
dank gebracht aan de vele lezers, wier opmerkingen en vragen
voor den schrijver van veel nut waren.
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Verklaring der schematische teekenmgen.
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Antenne.

Aardverbinding.
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Zelfinductiespoel met glijcontact.
Inductief gekoppelde spoelen.
Contactdetector.
Electrolytische detector.
Telefoon.
Galvanisch element, accumulator, of droge batterij.
Schakelaar, draaibaar om het met een open cirkeltje aangeduide punt.
Condensator.

Veranderlijke condensator.

Condensator veranderlijk in trappen.

Kruising van geleiddraden, die elkaar niet raken.
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Elementaire begrippen en primitieve
proefnemingen.
Dn allereerste benoodigdheden, die men behoeft om te slagen
bij proefnemingen om draadlooze signalen op te vangen, zijn al
welhaast aan iedereen bij name bekend: een antenne, een detec
tor. en een telefoon.
Voor de antenne hebben wij de goede Nederlandsche benaming:
„vangdraad”, die voor zichzelf spreekt.. Ofschoon nu bij de nieuw
st! * ontvangers, met draadramen geheel binnenshuis, wel van
ontvangst zonder antenne wordt gesproken en men inderdaad
daarbij de draden aan hooge palen kan missen, moet in het oog
worden gehouden, dat men daar eigenlijk slechts met een bijzon
deren vorm van antenne heeft te doen. In beginsel is er geen
wezenlijk verschil.
Wij moeten ons voorstellen, dat een seinend radiotelegrafisch
station trillingen in den ether1) uitzendt, die zich voortplanten
met dezelfde snelheid als de trillingen van het licht en die ook
van geheel dnnzelfden aard zijn; alleen, terwijl de licht-ethergolven een lengte hebben van 380 tot 820 millioenste deelen van •
een millimeter, hebben de langs electrischen weg opgewekte ethergolven een lengte, die minstens eenige centimeters bedraagt,
terwijl de golven, waarmee men in de radiotelegrafie werkt, inder
daad lengten van honderden of duizenden meters bezitten.
Die ,,electrische” golven veroorzaken geen zichtbaar verschijn
sel. wij kunnen ze ook niet voelen, als de warmtegolven. Maar
zij 'bezitten de eigenschap, dat zij in metalen geleiders, — vooral
als die met de aarde zijn verbonden — zwakke electrischo ver
schijnselen opwekken.
De gewone vorm van den vangdraad (de antenne) van een
draadloos ontvangstation is niets dan zulk een met de aarde
verbonden geleider. Het opvangend vermogen is grooter naar
mate de. vangdraad grooter is en beter „vrij uitzicht” boven
l) Onder „wercld-ether” verstaat men in de natuurkunde de hypothetische
stof, die de ruimte tusschen de hemellichamen opvult en welker trilling
óns licht en warmte-energie van zon en sterren toevoert. Die ether moet
ook aanwezig worden gedacht tusschen de moleculen (kleinste deeltjes)
van alle gewone stolTen, dus in de lucht, in glas. ijzer, hout enz.
I
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huizen en boomen heeft. De draad moet sterk zijn om er lange
spanningen mee te kunnen maken en moet tevens een goedegeleider zijn voor de stroomverschijnselen, die erin optreden, dus
zal men er fosforbrons of koper (hard roodkoperdraad), liefst
niet dunner dan 1 mM. voor kiezen. De draad moet op de
steunpunten goed geïsoleerd worden, zoodat de stroomverschijnselen
inderdaad in den draad blijven en niet door „lekkage” worden
afgeleid. Bovendien moet hier ook lekkage door inductie (werking
op 'afstand) worden vermeden, dus de vangdraad zooveel mogelijk
verwijderd worden gehouden van metalen voorwerpen (dakgoten,
regenpijpen) en vochtige muren oi' boomen.
Later zal over den antenne-aanleg nog meer zijn te zeggen,
maar een werkzamen vangdraad "kan men steeds verkrijgen als
men een enkelen clraad tusschen de
schoorsteenen op het dak spant, waar
van fig. I een denkbeeld geeft. Verkrijgt
de draad aldus niet genoeg „vrij uit
zicht,” dan bevestige men houten
palen aan de schoorsteenen. Men zal
zien, dat in het afgebeelde voorbeeld
enkel maar is gestreefd naar het aan
brengen van een zoo groot mogelijke
draadlengte op de beschikbare ruimte.
Bij « loopt de draad dood. Dit is
het „vrije einde,” dat zooveel moge
lijk tevens het hoogste punt moet zijn.
Het is onverschillig of men voor
de antenne blanken dan wel omwonden
- draad gebruikt, maar aan alle bevestigingspunten moeten isolatoren
worden aangebracht, waarop de draad wordt vastgezet. In den
handel zijn allerlei vormen van speciale antenne-isolatoren ver
krijgbaar, die ten doel hebben te zorgen, dat ook bij vochtig
weer geen electrische lekkage optreedt. Men kan echter ook met
gewone porseleinen isolatoren of porseleinen ringen, zelfs van klein
model, het doel bereiken, wanneer men naar het voorbeeld van
fig. . 2 telkens twee isolatoren of ringen met geparafineerd touw
of vettig isolatiedraad aan elkaar
verbindt, den eenen isolator aan
_ het steunpunt vastmaakt en den
als antenne te gebruiken draad aan
den anderen isolator.
Fig. 2.
Bijzondere - zorg voor ' de isola
tie vereischt het vrije eind der
antenne en het punt waar zij het huis binnentreedt. In den
handel vindt men ook speciale muur-isolatoren voor het binnenleiden, maar een geparafineerde pijpesteel, door een boorgat in

*
r - : --•••

f

Yi

!

.

v;1 .:>"■
■;

3

een kozijn gestoken, kan het werk al heel aardig doen, wanneer
men hier z.g. geëmailleerd draad gebruikt. Natuurlijk is echtér '
op deze plaats een draad met de zwaarst mogelijke isolatie,
vettig gemaakt tegen inwateren, het best. Ten einde allen trek
op invoerdraad en invoerisolator weg
te nemen, kan men te werk gaan
volgens fig. .3. die voldoende duidelijk
zal zijn.
Als we nu de antenne binnenshuis
een aardverbinding geven, bijv. aan
pompbuis of waterleiding-buis (verbin
ding aan een gaskraan kan voorloopig
ook al dienen), dan zullen electrische
verschijnselen in den vangdraad op
treden, zoodra deze getroffen wordt
door de golven, uitgezonden door een
seinend radio-station.
Ten einde echter die electrische
verschijnselen in den draad waar
neembaar te . maken, moeten wij in de
Fig. 3.
geleiding haar aarde een z.g. detector
(verklikker) inschakelcn.
De eenvoudigste vorm van detector voor den amateur is de
contactdetector, berustende op de bijzondere eigenschappen van
sommige kristallen om de electrische verschijnselen in een antenne
om te zetten in stroomstooten, welke geluid geven in een telefoon.
Tot deze kristallen behoort loodglans, dat het gewenschte
effect vertoont, wanneer men er met zochten druk een fijne punt
van hard potlood op
laat drukken.
De wijze van samen
stelling van een prac[
tischen loodglansdetec
A
tor wordt aangeduid
door fig. 4. Van niet
*
A
al te dun koperdraad
(1 millimeter bijv.) wordt
rfiKde veer il gebogen, die
a/
bij k in een klemschroef
vastzit, bij e een dubbelklemmetje draagt en
Fig. 4.
waarop bij h een stukje
hout' of eboniet zit geschoven. Om het houtstukje beter te be
vestigen, kan men de veer d maken van een dubbelen draad,
zoodat de beide einden naast elkaar bij h in het hout steken.
Op het grondplankje, waarop de klemschroef k zit, is bij i een
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koperen dopje (ledige revolverpatroonhuls) ol' omgebogen plaatje
bevestigd, waarin het stukje loodglans, daartoe met bladtin. of
met een reepje van een flesschencapsule omwikkeld, wordt vast
geklemd. Beter nog is, het met Wood’s metaal vast te soldeeron.
Dit smelt al in kokend water of door aanraking met een warm
gemaakten spijker. Vastzetten met gewoon soldeer is niet aan
te bevolen. De groote hitte daarbij noodig, bederft de kristallen.
Intusschen houdt Jiet Wood’s metaal, op koper bijv.', veel beter,
als men het dopje eerst met soldeer (het zuurvrije ti nol pasta bij
voorkeur) vertint.
Dezelfde detectorhouder is te gebruiken voor andere kristallen,
als bijv. het z.g. Silicon. Bij Silicon kan de potloodstift p metvoor. deel worden vervangen door een stalen naald (oude grammofoonnaald).
Men kan ook in dezen detectorhouder het loodglans vervangen
door een stukje zinkiet (roodzink erts) dat weer met potloodpunt
werkt. Een detector met zin-,
<L
e
kiet kan sterkeren druk ver
dragen dan het geval is met
u
(Lil Da----'
loodglans en Silicon. Daardoor
•J
wordt hij minder spoedig door
schokken en stooten aan de
Fig. 5.
tafel ontregeld, wat natuur
lijk een voordeel is.
De . mogelijkheid van het aanwenden van sterkeren druk op
het kristal maakt, dat men voor zinkiet den detectorhouder nog
kan vereenvoudigen door volgens fig. 5 een grondplankje te
nemen, waarop een gebogen stukje koperblad ab bij a is vast
geschroefd. Bij d is een gat in het koperblad gemaakt, waar
een schroef d gemakkelijk door heen kan, maar zóó, dat de
schroefkop het koperblad neerdrukt. De schroef kan eenvoudig
in de van dik en hard hout gemaakte grondplank worden go
• draaid* en telkens met een schroevendraaier ingesteld; b c is
een aan het koperblad gesoldeerd stukje koperdraad, dat het
dubbelklemmetje draagt voor de potloodpunt; nu verbetert echter
de werking nog wanneer men de potloodpunt eveneens vervangt,
en wel door een stukje koper-pyriet of borniet. Een huisje van
koperblad wordt gemaakt, met een aangesoldeerde koperstift,
die in het dubbelklemmetje kan worden gezet. In het huisje
bevestigt men met Wood’s metaal een van onderen uitstekend
stukje koperpyriet.
Een zinkiet-koperpyriet-detec.tor behoort tot de s allerbeste kris• taldetectoren.
Aangezien op alle kristallen slechts bepaalde punten voorkomen,
- van werkelijk groote gevoeligheid, doet men goed, de huls, waarin
het kristal op de grondplank is bevestigd, verschuifbaar of draai-
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baar te maken, zoodat nien de potloodpunt, staalpunt of het
andöre kristal op verschillende punten van het onderste kristal
kan stellen.
‘ Een aardige detectorhouder, die dikwijls zeer gevoelige instel
lingen levert, wordt verkregen
£ ‘f c C
volgens fig. f>, waar met behulp
zzz:
van koperen staafjes « en b, die A
door draadklemmen worden vast
1
gezet., en met behulp van een
Fig.
7.
spiraalveertje aan één dier slaaf
jes, twee kristallen c en d tegen
elkaar worden gedrukt in een glazen buisje. Bij e en / zorgen
propjes bladtin voor goed contact. Aandrukken van staafje a en
draaien van het buisje wijzigt de instelling. Speciaal voor den
zinkiot-koperpyriet detector is dit een goede vorm.
Men heeft van elke soort kristal slechts kleine stukjes noodig.
Men koope dus geen groote hoeveelheid van één soort, maar
dadelijk een kleine collectie van een aan
tal verschillende soorten. Voor een paar
gulden heeft men in normalen tijd een
kristalcollectie in tien soorten. De breuk
vlakken van pas stukgebroken stukjes
zijn het gevoeligst.
Ten einde onzen detector op do een
voudigste wijze in werking te stellen,
verbinden wij k (fig. 4) met de antenne
Wet.
en f met de aarde. Daarna wordt ook
de telefoon op k en / aangesloten. Wij
verkrijgen dan de schakeling van fig. 7.
De stelschroef s van den detector (fig. 4)
moet wat heen en weer gedraaid worden
en weldra is dan de instelling gevonden,
Fig. 7.
waarbij signalen van seinende stations
worden gehoord in de telefoon. De Eiffeltoren en het Duitsche statio.n
Nauen, die beide tijdseinen (de Eiffeltoren in gewone tijden ook
weerberichten) geven, zijn op die wijze op de bepaalde uren in ons
geheele land opneembaar, al is dan ook het geluid zelfs bij gebruik
van één of twee gevoelige telefoons meestal nog maar zwak.
Zonder goede, speciaal voor draadloos gebruik vervaardigde
telefoons gelukt het niet, met een zoo primitieve inrichting ver
wijderde stations te hooren. Wei zal men in de omgeving van den
'Haag met elke willekeurige telefoon op die wijze SclieveningenHaven kunnen opnemen. En in den Haag zelf zal dit nog geluk
ken, al gebruikt men daarbij een antenne, die slechts uit een
paar meters draad binnenshuis bestaat. Voor het ontvangen van
verwijderde stations met vangdraden binnenshuis, zooals met den
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raamontvangst, zijn meer ingewikkelde hulpmiddelen noodig dan
de kristaldetector. Daarover later.
In liet algemeen zijn speciale telefoons een hoofdvereischte
/ om over honderd en zelfs duizend en meer kilometers signalen
op te vangen. De voor' dit doel vervaardigde telefoons zijn vrij
kostbaar. De normale prijs der beste dubbeltelefoons loopt tot
ongeveer ƒ90.— en /10.-— is wel de laagste prijs, waarvoor meu
ooit dubbeltelefoons van nog bevredigende kwaliteit kan aan
schaffen.
Van de gewone telefoons, die meu wel eens oud kan koopen,
zijn de Siemenstelefoons met zeer groote houten oorschelp en
verstelbare trilplaat vrij bruikbaar, evenals ook de gewone Ericsson-telefoons. Wel kan men met een meer volledig draadloos toe
stel, zooals wij nu spoedig zullen leeren kennen, ook bij gebruik
van meer ordinaire telefoons nog leesbare signalen van groote
stations opnemen, maar zoodra men iets hoogere eischen stelt
aan de geluidsterkte, is aanschaffing van een speciaaltelefoon voor
draadloos werk toch onvermijdelijk. Voor den amateur, die zich
overigens zijn toestellen zelf vervaardigt, is dit de belangrijkste
noodzakelijke uitgave.
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Ontvangtoestellen met afstemspoel.

;

Wij hebben reeds medegedeeld, dat de lengte der ethergolven,
waarmede de radiotelegrafische stations werken, honderden tot
^ duizenden meters' bedraagt. Golven van 300 tot 10,000 meter
komen het meest voor.
Zonder nu nog dieper op de theorie in te gaan, zij hier ge
constateerd, dat voor een krachtige ontvangst van langere golven
ook langere antennes noodig zijn. Voor een oppervlakkig in
zicht in de feiten der „afstemming” bij de ethertelegrafie is
het voorloopig voldoende aan dezen regel vast te houden, als men
weet, dat de benoodigde grootere draadlengte ook in den vorm
eener spoel in het benedengedeelte van de geleiding antenne-aarde
kan worden geschakeld.
De geleiding antenne-aarde noemt men ..een „open” trillingskring, omdat de geleiding eenerzijds in de lucht, anderzijds in
de aarde doodloopt, dus niet in zich zelf is gesloten. Dien trillingskring kan men nu inderdaad op verschillende golflengten
„afstemmen” door er meer of minder draad in te schakelen.
Ten einde een belangrijke draadlengte voor die inschakeling
beschikbaar te hebben, kan. men 100 a 200 meter geïsoleerd
koperdraad op een spoel wikkelen en de spoel zóó inrichten,
dat men een willekeurig gedeelte ervan in gebruik kan stellen.
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Zulk een afstemspoel laat zich op verschillende wijzen vervaar
digen.
Een houten rol. een houten kistje, een lampenglas of een karton
nen koker kan gebezigd worden om er het geïsoleerd koperdraad
om heen te winden. I-Iouten rollen zijn echter in ’t algemeen
slechts voor zeer kleine spoelen aan te bevelen, ten eerste om
hun aanzienlijk gewicht en bovendien, omdat grootere houten
rollen te veel zwellen en krimpen door vocht en droogte, waardoor
de draad na verloop van tijd los eromheen komt te zitten. Wil
men ze toch gebruiken, dan is het noodig, ze uit drie elkaar
compenseerende sectoren samen te stellen. Karton is een uit
stekend materiaal, wanneer men eenige kokers in elkaar lijmt of
er voor de stevigheid van afstand tot afstand houten steunklossen
in aanbrengt. Voor bepaalde systemen van zelfinductiespoelen
zijn ook glazen buizen (lampeglazen wanneer men voor zijn doel
met kleine afmetingen tevreden is) uitstekend. Ook zijn er eboniel-kokers voor in don handel, maar tot vrij hoogen prijs.
Om de rol of den koker goed isoleerend te maken, wordt
hout of karton liefst flink geschellakt. Schellakvernis kan men
zelf aanmaken door do bij den drogist verkrijgbare droge schellak
in spiritus op te lossen. Het best is een oplossing in zuiveren
alcohol, maar brandspiritus is ook bruikbaar. Alleen bevat brand
spiritus een massa water en is het zaak daarmede eerst maar
een dunne vernis te maken, het voorwerp dun te bestrijken en
zeer degelijk te laten diogen, zoodat ook het water verdampt is.
voordat men een tweede en derde ' laag vernis opbrengt. Dit
wordt een vrij tijdroovende behandeling, maar laat men het
deugdelijk drogen na, dan blijft langen tijd de oppervlakte vochtig
en de isolatie minder goed. Zuivere alcohol verdampt sneller en
meer volledig. Voor fijne draadklossen kan men een vernis gebrui
ken. die in de photographie wel wordt gebruikt en die bestaat
uit schellak en sanderak, opgelost in een mengsel van ether en
nog andere oplosmiddelen. Deze vernis is vrij duur, maar is in
een dunne, laag volkomen doorzichtig en het drogen gaat uiterst
snel. Het oplossen van schellak duurt vrij lang; men late in
een gekurkte flesclï de massa een nacht staan. Men kan eerst
. betrekkelijk weinig spiritus opgieten en later naar wensch ver
dunnen.
Voor gebruik door amateurs komen in hoofdzaak twee typen
van afstemspoelen in aanmerking: met glijcontact of met aftak
kingen.
Het winden van een spoel, die met glijcontact zal worden
gebruikt, is het eenvoudigst. De beschikbare koker wordt van
twee eindplankjes voorzien, waartusschen de koker wordt vast
gezet. De geïsoleerde draad wordt met het eene eind aan den bui
tenkant van het eene eindplankje aan een draadkiem vastgezet —
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voor goed er onder vastgeschroefd — en daarna mooi regelmatig
méén laan om den koker gewonden, alle windingen sluitend tegen
elkaar. Het andere eind van den draad wordt door het tweede
eindplankje heengevoerd en weer onder een draadkiem vastgezet.
- Voor omwikkeling met dunnen draad kan men met voordeel
oen draadwinder gebruiken, een inrichting om de spoel rond té
draaien, terwijl de draad geregeld van den klos afloopt, waarop
hy bij aankoop zit gewonden. Dikke draden windt men haast
nog beter uit de hand, liefst met een helper er bij, die telkens
de oneffenheden uit den draad verwijdert. Draad van 1 mM.
dikte wordt al vrij lastig te behandelen, zoo het geen goed uit
gegloeid, dus zacht koper is.
Meestal doet men beter, niet den geheelen koker tusschen de
eindplankjes vol te winden, maar aan beide einden een rand
. onomwonden te laten. De breedte hangt af van het te gebruiken
glijcontact.
Het glijcontact is een koperen veer, die in de lengte van de
spoel over al de draden kan glijden, nadut die draden aan de
bovenzijde, over de geheele lijn, waar zij door de veer geraakt worden,
zijn blank gekrabt. Dit blankkrabben is vrij lastig, wanneer liicu
draad heeft gebruikt, die met katoen- of zijde is Ontwonden. Die
omwikkeling laat zich niet zoo gemakkelijk verwijderen, óf zij
wordt zóó geschonden, dat zij niet alleen van boven, maar rond
om van den draad wordt afgetrokken, zoodat de blanke stukjes ’
draad tegen elkaar dreigen te komen en' dit mag absoluut niet.
Z. g. geëmailleerd draad is daarentegen bijzonder geschikt. Men
kan juist zooveel van het email afkrabben als men wil, juist
op de plaats waar dit noodig is, zonder de isolatie overigens te
beschadigen. Met een mesje gaat het blank maken van de baan
voor de veer van het glijcontact hier heel snel. Voor spoelen
met glijcontact zal men dan ook bij voorkeur geëmailleerd draad
nemen, dat ook verstrekt niet duurder behoeft te zijn dan gewoon
geïsoleerd draad.. Men koope het niet per meter, maar neme een
klos van £ of 1 KG. wat veel voordeeliger is.
Het glijcontact is het gemakkelijkst samen te stellen, wanneer
„ men het maakt van koperblad. Een vierkant busje wordt ge
maakt, dat mooi zuigend sluit om een vierkant-koperen .liniaaltje,
welk laatste de lengte der inductiespoel heeft en niet meer dan
£ cM. dik behoeft.te zijn. In winkels van metaalwaren zijn die
liniaaltjes per meter verkrijgbaar. Men kan ze zelf op maat
zagen, desnoods met een figuurzaag. Aan het om de liniaal sluitende busje wordt al dadelijk een veertje van voldoende lengte
vastgeknipt of het wordt er later aan gesoldeerd. Steviger kan
men het busje voor het glijcontact vervaardigen van twee stukjes
z.g. kantkoper, tegen elkaar gesoldeerd.
In fig. .8 ziet men een glijcontact als boven beschreven, op” de
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afgewerkte spoel. Het koperen busje met de contactveer moet
niet al te kort zijn, wil het gemakkelijk verschuifbaar wezen.
Daarom moeten de einden van den koker ook zóó ver onomwon
den zijn gelaten, dat de veer, ondanks de lengte van het glijcontact, toch tot op de uiterste windingen kan worden gesteld!
Het is gewenscht een isoleerenden, houten of ebonieten knop
aan het glijcöntact te maken, daar anders de aanraking geluidvermindering tijdens het instellen ten gevolge kan hebben.
Als nevenfiguur vertoont fig. 8 nog een ander voorbeeld yan
een glijcöntact. Aan het koperen busje is daar van onderen een
kort koperen pijpje gesoldeerd. In dat pijpje steekt een van onderen
gesloten en van een ietwat bolronden kop voorzien huisje, zooals wel
eens op potlooden wordt-aangetroffen.'Los in dat huisje wordt een
s pi raaiveer tj e aange
bracht, dat ervoor
■ê
zorgt, dat de bodem
steeds op de blank
\
gekrabde draden der
CL $
inductie-spoel drukt.
[
i
Wanneer nu de ko
peren liniaal nog van
een draadkiem wordt
//,
d
voorzien, dan zal uit
l
rf
fig. 8 wel zijn te be
grijpen, dat een bij
Idem a binnen tre
dende stroom door de
Fig. 8.
liniaal naar het glijcontact b moet gaan, vandaar overgaande op de draadwinding bij
e, waarop de veer rust en dan den op de spoel gewonden draad
moet doorloopen, voor zoover betreft de windingen tusschen c'
en het eene uiteinde d, waar men den stroom laat, uittreden.
Het glijcöntact maakt het mogelijk, naar willekeur meer of .
minder spiralen in te schakelen, dus ook de lengte van den in den
stoomkring geschakelden draad te vermeerderen of te verminderen.
Een spoel met één of meer waarlijk goede glijcontacten, die
altijd verbinding maken en toch nooit mei meer dan één winding
tegelijk., (waaraan veel gewicht is te hechten) is een knap stuk
amateurswerk. Volkomen betrouwbaar is een glijcöntact echter,
maar zelden.
Nu kan een veranderlijke zelfinductie ook worden vervaardigd
volgens hét aftakkingssysteem.
Bij een spoel met aftakkingen, wordt telkens slechts een gedeelte
van den koker omwonden en dan de draad binnendoor gehaald
dus door een opening in den koker dubbel naar binnen getrokken
en verder door éép der eindpiankjes naar buiten gehaald, waar de
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'dubbele draad, over korten afstand blank gemaakt, onder een
schroefkop wordt vastgezet. Dan wordt dc draad aangetrokken en
gaat men voort, een volgende afdeeling om den koker te winden.
Aan de schroefkoppen op de eindpiank, zitten de omwindingeu op
deze wijze van afstand tot afstand verbonden. Die schroeven zijn
cirkelvormig gerangschikt en het middelpunt van den cirkel wordt
het draaipunt eener veer, die over al de schroefkoppen kan
loopen.
Fig. 9 links laat zien hoe de eindpiank zich dan zal vertoonen ;
o b is een strookje bladkoper, waarop bij a een draadkiem zit,
terwijl de veer bc, in
b draaibaar, zoowel met
het bladkoper. (dus met
klem o) als met_ één
der schroefkoppen steeds
verbinding maakt. Het
begin van den draad
zit aan klem cl, van
waar een zeker aantal
windingen is begonnen,
waarna de draad naar
Fig. 9.
schoef l loopt: dan is
weer een afdeeling windingen gemaakt en de draad naar 2 gebracht
- enz. Een bij a intredende en bij cl uittredende stroom moet dan
van de afdeelingen der omwinding een zeker aantal doorloopen,
dat door verzetten van de veer b c kan worden gewijzigd. Voor de
contacten op het eind plankje zijn t—in plaats van gewone koperen
rondkop houtschroeven — in den handel speciale schroefboutjes
met platte koppen (Engelsch : studs) verkrijgbaar.
Voor deze constructie is beslist een holle koker rtoodig (om de
draden inwendig door te trekken) en ook een koker, waarin-men
gaatjes kan maken. Het contact kan hier betrouwbaarder zijn dan
veelal met glijcontacten het geval is, maar men kan nu alleen
lieele afdeelingen tegelijk inschakelen en niet winding voor winding.
De spoel is dus niet zoo fijn-veranderlijk als die. met glijcontact.
Zonder in een al te groot aantal afdeelingen tovervallen, kan
hieraan tegemoetgekomen worden door een afzonderlijk stel fijne
afdeelingen te maken. De eindpiank ziet er dan uit als in fig.
. 9 (rechts) met twee stel aftakkingen en twee contactveeren.
De draad is hier aldus gewonden: het begin zit vast aan.
schroef 9, vandaar zijn slechts enkele windingen opgezet, waarna
de draad naar 8 loopt en zoo zijn tot 0 voortgaande telkens zeer
kleine afdeelingen aangebracht. . De naar 0 gevoerde draad is
tevens ook met de rechtsche nulschroef daarnaast verbonden.
Vandaar begint een afdeeling, gelijk aan al de negen fijne afdee
lingen te zamen plus één, waarna de draad naar 10 is gevoerd.
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. Vorder zijn al do afdeelingen zoo groot als laatstgenoemde en het
einde van den draad komt aan 90 te zitten. De aan de klemschroeven a en d aangesloten stroomkring doorloopt op deze wijze
bij eiken stand der beide veeren een aaneensluitend gedeelte dor
spoelwikkoling en men kan met behulp van slechts 18 afdeelingen
niet minder dan 100 verschillende waarden geven aan de inge- .
schakelde zelfinductie (de nulstand meegerekend).
Zulk een spoel met aftakkingen kan ook bestaan uit een groot
aantal kleine, van één windingslaag voorziene draadklosjes, gelijk
zij in het schema van fig. 14 alle achter elkaar zijn geteekend,
met draaicontacten, die ter zijde zijn aangebracht. De draden
behoeven dan niet binnendoor ge
voerd te worden. Desnoods kunnen
de klosjes zelfs geheel willekeurig
geplaatst worden, los naast elkaar,
maar dan op eenigen onderlingen
afstand, ten einde ongewenschte
inductie te vermijden. De klosjes
alle achter elkaar, is evenwel beslist
ï
beter.
Uitgaande van de primitieve
ontvanginrichting, in fig. 7 afge•beeld, zouden wij deze, met behulp
eener spoel met één glijcontact,
Fig. 10.
nu afstembaar kunnen maken door
volgens fig. 10 de spoel in de geleiding antenne-detector-aarde te
schakelen.
Inderdaad wordt daarmee eenige verbetering verkregen, doch
schitterend is het resultaat niet. Bij inschakeling van een groot
deel der spoel worden wel de signalen van stations met korte
golven zwakker, maar de signalen op lange golf worden slechts
weinig sterker. De afstemmingseffecten blijven uiterst flauw.
. .
Oorzaak daarvan is do zeer hooge weerstand van den detector.
Een dergelijke trillingskring verliest door de aanwezigheid van- een
hoogen weerstand zijn afstembaarheid. De weerstand werkt ..dem
pend” op alle opgevangen trillingen: zij dooven snel uit, dus.de
werking is weinig krachtig.
Eén ding zal dus duidelijk zijn: de detector met zijn hoogen
weerstand mag bij een goede installatie nooit direct in den kring
antenne-aarde worden • geplaatst en er moet een middel worden
gezocht om de stroom trillingen in dien kring op den detector
te doen werken zonder dat de antennekring zelf wordt gedempt.
t
Daar is nu dit op gevonden: de detector wordt in een afzon
derlijken stroomkring geplaatstx die z.g. „gekoppeld” wordt met
den antennekring.
Op de meest afdoende wijze is dit te bereiken door Inductie.
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In de antenue-afstenïspoel wordt, een tweede spoel geschoven,
geheel geïsoleerd van de eerste. Die tweede spoel is opgenomen in
een kring, waarin de detector is geplaatst. In fig. 11 is ter ver
eenvoudiging de tweede spoel naast de eerste geteekend. In alle
schema’s, waar inductieve koppeling wordt voorgesteld, zal men
het zoo afgebeeld vinden,
maar men moet zich in
werkelijkheid de eene spoel
binnen de andere denken. ~
Plaat III geeft de werke
lijke uitvoering te zien.
Ilier kan de antennekring met een minimum
van demping geheel vrij
trillen en op de te ont
vangen golven worden af
gestemd. De spoel in den
antennekring (primaire spoel) „induceert” nu in de tweede (secon
daire) spoel, stroomverschijnselen, die door den detector gaan. Wel
heeft de kring, waarin de detector is opgenomen, nu een groote
demping, maar die hindert minder; de vrij trillende antennekring
draagt toch telkens onverzwakte nieuwe energiestooten op de spoel
in den detectorkring over.
In fig. 11A is in den detectorkring een condensator geteekend
Hoe die wordt samengesteld, zullen wij later bespreken.' Een
condensator is in het hier voorgestelde geval beslist noodzakelijk.
De werking van alle detectoren berust toch hierop, dat zij de
electrische trillingen, door de aankomende ethergolvén in de
geleiding opgewekt, in zekeren zin omzetten in gelijkstroomstooten,'
* welke de telefoon doen aanspreken. AVij kunnen ons dus denken, dat
de detector, onder invloed der trillingen, zelf een stroombron wordt.
Zonder den condensator zou echter in fig. I IA deze door den detector
geleverde stroom niet door de telefoon behoeven te gaan, maar een
weg vinden door do spoel. Wij maken nu gebruik van het feit, dat
de electrische trillingen door condensators worden doorgelaten en
gelijkstroom niet. De condensator dient dan als blokkeering voor den
stroom, dien de detector levert, en dien wij door de telefoon willen
voeren; hij heet dan ook blokkeerings- of blokcondensator.
Hij zou desnoods gemist kunnen worden, als wij volgens fig.
11 B de telefoon in serie plaatsen met den detector. Daar staat
nu echter de telefoon in den secondairen trillingskring geschakeld
en daarom is het toch beter, ook hier weer een condensator aan
te brengen volgens het schema fig. 11 C. De trillingen, in den
detectorkring^ geïnduceerd, gaan door den condensator, de gelijk
stroomstooten van den detector gaan door de telefoon, gelijk
later zal worden verklaard.
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D'it laatste is in de practijk de meest werkzame schakeling, '
beier dan die van fig. 11A. waar de telefoon altijd nog een deel
der electrische trillingen, welke den detector moeten doen werken,
om den detector heen zon kunnen voeren. Inderdaad is de oor
zaak van de verbetering, die men volgens fig. 11C verkrijgt, nog
iets meer ingewikkeld. De nabijheid van do telefoon tot ons
hoofd doet een z.g. capaciteitseffect optreden, ongeveer ermee
overeenkomende, alsof de geleiding op die plaats door slechte
isolatie grondverbinding had. Bij plaatsing van de telefoon paral
lel met den detector (fig. 11A) geeft dit energie-verlies, terwijl
het in fig. 11B en 11C de werking van den detector niet beïn
vloedt.
Wij zullen verder uitsluitend de laatste schakeling in toepassing
brengen.
Intusschen is de inductieve koppeling met behulp eener afzon
derlijke tweede spoel niet
absoluut noodzakelijk. Op de
uitvoering van toestellen vol
3.
gens dit systeem zullen wij
veel later pas terugkomen, en
AM/W
wij willen eerst een vereen
voudiging bespreken, die in
de draadlooze techniek van
lateren datum is maar bijzon
der geschikt voor amateurs,
Fig. 12.
vooral in het eerste begin.
Wij kunnen n.1. met onze
enkelvoudige afstemspoel in vele opzichten even goede resultaten
bereiken.’ Volgens het schema van fig. 12 laten wij door de enkel
voudige spoel tegelijk de verschillende rollen der tevoren besproken
twee spoelen verrichten. In den detectorkring kan dan öf de
geheele spoel worden geschakeld (12A) óf alleen het gedeelte, dat
ook voor de antenne-afstemming noodig is (12B).
Mogen wij den detectorkring als zoodanig als volkomen „aperiod.isch” beschouwen d.w.z. geheel zonder merkbaar afstemmingseffeet, -dan moet het weinig verschil maken of men 'volgens 12A
clan wel volgens 12B te werk gaat. Evenwel: een voor alle golflengten zuiver aperiodische lering bestaal niet. Heeft men een zeer
groole spoel, waarvan het gedeelte dat voor de antenne-afstemming noodig blijkt, betrekkelijk klein is, dan werkt het inschake
len der geheele spoel in den detector-kring merkbaar nadeelig op de
geluidsterkte. Dan is de schakeling van 12B beter. Deze laatste
geeft echter vaak onbevredigende resultaten voor de ontvangst
van korte golven (300 tot G00 xmeter).
Dit laat zich zeer goed verklaren als men bedenkt, dat men
met twee verschillende trillingskringen heeft te doen, al loepen
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die 'hier ook door dezelfde spoel. De afstemming van deii anicunekring wordt gevormd door: de antenne plus een gedeelte der
spoel. Is in den dotectorkring alléén datzelfde spoelgedeelte Inge
schakeld, dan moet deze kring min of meer op een kortere golf
zijn afgestemd.
Ten einde ook aan den detectorkring een gelijke afstemming te
geven als aan den antennekring, zal hier een middel moeten
worden gevonden om steeds in den detectorkring een iets grooter
deel der spoel te kunnen inschakelen dat zelfstandig gewijzigd
kan worden.
Dit kan bereikt worden door een tweede glijcontact, op de
spoel aan te brengen* geheel gelijk aan het eerste, loopende
over een tweede blankgekrabde strook, en daaraan
den detectorkring te verbin
den (fig. 13). Men noemt bij
deze constructie de afstemspoel ook wel' auto-transtormator (auto-jigger of montage
en Oudin).
•\_____
Bij een toestel met spoel met
aftakkingen behoeft wegens
de beperkte gevoeligheid van
den detectorkring voor af
stemming, alleen de grove
verdeeling voor den detector
Fig. 13.
kring zelfstandig veranderlijk
te worden gemaakt. Een
schema daarvoor vindt men in fig. 14. De daar geteekende dubbele
draden naar de contacten kunnen ook bij de spoel zelf met elkaar
verbonden en daarna met een enkelen draad naar de contacten
geleid worden.
De beginner vraagt gewoonlijk: hoe werkt men nu met zulk
een toestel? Hoe vindt men de juiste afstemming voor bepaalde
golflengten ? En hij denkt misschien, dat dit een zeer ingewik
kelde zaak is. Maar in de practijk- gaat men eenvoudig op de
geluidsterkte af. Zijn antenne en aardgeleiding met het toestel
verbonden, dan houdt men de telefoon aan het oor, plaatst het
glijcontact voor den detectorkring zóó, dat alle zelfinductie is
ingeschakeld en verschuift het antennecontact, totdat men de
gewenschte signalen het krachtigst hoort. Daarna wordt ook het
contact van den detectorkring verschoven om na te gaan of dit
ook nog verbetering geeft. Is de aanleg goed gemaakt, dan moet
het’ antennecontact steeds voor dezelfde stations nagenoeg op
dezelfde plaats komen te staan. Men weet dan . tevens, welke
golflengte men op die plaats ontvangt. De beste afstemming
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voor hot. contact van den detectorkring wisselt wel eens niet de
instelling van don detector.
liet toestel met twee glijcontacten, en met den in de schema’s
aangegeven detectorkring geeft vrijwel het maximum-efféct aan
geluidssterkte, dat men met een bepaalde antenne en met pen
bepaalden detector ooit kan
bereiken.
Versterking van geluid kan
slechts in een beteren detec
tor. grootcre antenne en betere
telefoon worden gezocht. Veel.
hangt er intusschen van af
of zoowel de antenne als de |r^
%
/
toesteldeelen goed geïsoleerd
zijn. Voor hot toestel kan
\
men in het algemeen droog
hout als voldoende isoleerntiddel beschouwen. Wil men
zich echter de moeite getroos
Fig. 14.
ten, alle blanke geleidingen,
draden, schroeven, contactvèeren, op eboniet te isoleeren, dan heeft men meer zekerheid. Dan
is het intusschen ook zaak om te zorgen, dat geen enkel nietaaldeel.
dat met geleidingen in verbinding staat, het hout raakt, anders is de
grootere moeite, die men zich getroostte, bepaald nutteloos. Van de
houtsoorten is eikenhout voor isolatie het minst betrouwbaar.
Men zal uit de schema’s bemerken, dat de detector steeds is
• verbonden aan die zijde der zelfinductiespoel. waar de antenne
intreedt. Dat is ook weer een voorwaarde voor het verkrijgen
der hoogste gevoeligheid. Bij een goed werkend toestel ontstaat
aan de antennezijde van den detector (het boveneinde) een punt
van hooge spanning. Raakt men aan die. zijde een draad met den
vinger aan, dan wordt het geluid dof. Aanraken van een draad
aan den kant der grond verbinding heeft dit effect niet. Dat is
nóg een reden waarom ook de plaatsing van de telefoon achter
den detector beter is dan verbinding aan den detector.
Uit do beschrijving is gemakkelijk in te zien, dat een toestel,
dat maximaal geluid geeft, reeds met betrekkelijk weinig moeite
is samen te stellen. Welk nut het dan heeft, een meer ingewik
kelde installatie te vervaardigen? Dat zal de practijk zelf dengebruiker spoedig leeren. liet groote vraagstuk is weldra niet
meer, hot opvangen van signalen op zichzelf, maar het uitstem
men, het doen verdwijnen van ongewenschte signalen om de wèl
verlangde over te houden. Signalen van een station als Poldhu
(golfl. 2800 meter) die meestal tamelijk zwak worden gehoord »
ook bij nauwkeurige afstemming, worden overstemd in de telefoon
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door het geluid van Parijs (Eiffel toren, golfl. 3200 meter), dat
zelfs als op Poldhu is afgestemd, toch nog de overhand behoudt.
Woont men bij den Haag, dan zijn de signalen van Scheve- .
ningen-Haven (600 meter), -zelfs op een toestel, dat op de seinen
van den Eiffeltoren is afgestemd, zóó sterk, dat men niets anders
hoort dan het krijschende geluid van Scheveningen. Hoogst zelden
maar kan men dan ongestoord een bericht van den Eiffeltoren
opvangen. Meestal mist men gedeelten, door de storende tusschenkomst van Scheveningen. Dat is wat de Engelschen „jamming”
noemen.
Een goed amateurstation behoeft daar in gevallen als do boven
genoemde geen last van te hebben. Zelfs op een afstand van nog
geen kilometer van het station Scheveningen, waar de signalen
van dit station zóó scherp zijn, dat men ze op een afstand van
10 meter van de telefoon kan hooren, is het mogelijk den Eiffel
toren op te nemen, terwijl Scheveningen nagenoeg onhoorbaar
wordt, ja in gunstige omstandigheden zelfs het zwakkere geluid
van Poldhu opneembaar te maken, terwijl Scheveningen toch aan
het werk. is.
Het maken van toestellen met een zoo hoogen graad van
BtöringsVrijheid en liet werken daarmee vereischt echter een zekere ..
• vertrouwdheid met de theorie, waarop de feiten der electrische
afstemming eigenlijk berusten en waaraan wij dus spoedig meer
aandacht zullen moeten geven.

III.

Condensatoren en hunne vervaardiging.
Hij de laatst behandelde toestellen moeston wij gebruik maken
van een condensator om der wille van zijn bijzondere eigenschap
van electrische trillingen door te laten en gelijkstroom te „blokkeeren.” Wij zullen het gebruik van condensatoren nog met andere
oogmerken spoedig. lperen kennen en moeten daarom bij hun
eigenschappen en bij de constiuctie der verschillende vormen
nader stilstaan.
Een condensator bestaat in beginsel uit twee geleidende opper
vlakken. gescheiden doof een isoleerende stof (diëlectricum).
Zoo kan daarvoor dienst doen een glasplaat, ter weerszijden met
bladtin beplakt. Zulk een inrichting is in staat, electrische ladin
gen vast te houden en hoe grooter de hoeveelheid electriciteit is, die de condensator bij een bepaalde spanning opneemt,
des te grooter noemt men zijn „bevattingsvermogen” of capaciteit'.
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I)it opnemen van electriciteit door oen condensator kan men
waarneembaar maken. Verbindt men, zooals in fig. 15 is voorgosteld, een telefoon, een batterij en een condensator achter elkaar, '
dan kan wegens de isoleerendo stof tusschen de geleidende opper
vlakken van den condensator geen stroom doorgaan, ook al sluit
men de keten bij «. Toch hoort men bij die sluiting van de
keten een korten, drogen tik ten bewijze, dat zich toch een ver
schijnsel heeft voorgedaan, dat gedurende een enkel oogenblik
stroom door de telefoon voerde. Daarin openbaarde zich het
opnemen van lading door den condensator. Bij dit laden wordt
toch b positief electrisch. Door inductie wordt c dan negatief
electrisch en een overeenkomstige
a.
positieve lading stroomt door de
telefoon naar de batterij terug. Dat
is alsof de stroom één oogenblik
doorgaat. Is echter de condensator
eenmaal geladen, dan houdt alle wer
c
king op. Alleen wanneer men een
tel.
middel heeft om den condensator
telkens té ontladen, zal ook telkens
Fig. 15.
opnieuw lading plaats hebben en
zullen in de telefoon intermitteerende stroomstooten ontstaan, die
telkens tikken veroorzaken. Hierop berust het, dat zeer snelle wisselstroomverschijnselen nagenoeg ongehinderd door een condensator
worden doorgelaten, tër heeft dan een voortdurende wisseling plaats en
men krijgt een opvolging van stroomstooten in verschillende richtingen.
In verband hiermee kan een middel worden aangegeven om
te onderzoeken of een condensator inderdaad deugdelijk is. I-Ieeftr
men hem eerst geladen, zooals boven is beschreven, dan kan
men, de verbinding bij d weer verbrekende, hem door de tele
foon heen ontladen door met den naar de telefoon gaanden draad
zijde I) van den condensator aan te raken. Met afstroomen der
lading door de telefoon geeft* dan weer een enkelen, korten tik,
bijna even sterk als bij de lading. Hoort men dien tik niet, dan
is de condensator „lek”.
Zoowel in de zend- als in de ontvangtoestellen komt het ge
bruik van condensators voor. Het verschil is slechts, dat zij in
de zend inrichting geweldig hooge spanningen moeten kunnen
doorslaan van «duizenden volts, terwijl in de ontvanginrichting slechts
bij uitzondering spanningen van 1 volt voorkomen, als men in
de directe omgeving van een groot krachtstation experimenteert.
In den zendercondensator moet dus de isolatie aan veel hooger
eischen voldoen en daar is bijv. glas bij uitstek geschikt. Voor het
ontvangtoestel kan men reeds volstaan met een isolatie van
geschellakt of geparafineerd papier. Zeer goed • is mica.
Geringe dikte.der isoleerende stof is een voordeel, omdat men
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daardoor bij kleine afmetingen reeds een groote capaciteit, aan
den condensator kan geven. Overigens is ook de soort der isoleerende stol daarop van invloed. Glas geeft bij gelijke dikte
een 6 a 8 x grootere capaciteit aan den condensator dan lucht.
Men zegt daarom, dat de diëlectrisclie constante van glas 6 ;i
8 bedraagt (lucht = 1).
Terwijl voor groote zendtoestellen een gewijzigde Leidsche fleschvorm
nog veel wordt toegepast, zal voor kleine zenders en voor ontvang
apparaten een vlakke plaat-condensator steeds de voorkeur hebben.
Uitbreiding van de capaciteit van een condensator, vervaardigd
met een isoleerende stof van. bepaalde soort en dikte, kan slechts
verkregen worden door veigrooting der metaaloppervlak ten. Daar
toe is het echter niet noodig, de uitwendige afmetingen groot te
maken, want men kan een aantal enkelvoudige condensators op
elkaar leggen. Fig. 16 geeft daarvan een voorbeeld. Men vouwt
een strook geparafineerd papier heen en weer volgens de dikke
lijn in die figuur,' steekt aan weerszijden blaadjes bladtin, iets
smaller dan het papier, in de
vouwen en laat bij a en b die
uitsteken. Aan zijde a
a
£ blaadjes
heeft men één blaadje meer dan
aan zijde b. De blaadjes aan zijde
a moeten volkomen geïsoleerd •
ƒ
liggen van die welke bij b uit
Z
o
steken. I-Iet geheel is op eengrondplankje geplaatst en wordt sanien2
I
gedrukt door een dekplankje,
dat op de grondplank kan- wor
£E7
den vastgeschioefd en dus sterk
CL
aangeperst, wanneer men maar
Fig. 16.
zorgt-, dat de schroeven nergens
door hetbladtin heen gaan. Fig. 16.
(onder) zal de uitvoering nog duidelijker maken. Al de vrije uiteinden
der bladtinblaadjes aan zijde a worden onder een draadkiem samenge
drukt, dus onderling verbonden. Evenzoo de blaadjes aan zijde b.
Dit is een bruikbaar model voor .een vasten blokcondensator.
Heeft men nieuw bladtin, dan verdient dit de voorkeur, maar
ook het bladtin, dat om verpakte chocolade heeft gezeten, kan
glad uitgestreken, zeer wel dienst doen al zitten er massa’s
gaatjes en scheurtjes in. Voor zender-condensators is dat in elk
geval minder aan te bevelen: voor blokcondensatoren in ontvang
toestellen komt het er niet zoo precies op'aan. Wie er den tijd
voor heeft, kan alle onderdeden beter afwerken, dan hier is
aangegeven, condensators in gesmolten parafine gieten voor . betere
isolatie enz.; hier -is er naar gestreefd de eenvoudigste constructies
aan te geven, die toch voldoend resultaat leveren.
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Voor eenvoudige ontvangtoestellen vindt men als isolatie
materiaal ten gebruike bij de vervaardiging van .condensatoren
iets zeer gemakkelijks en geschikts in het overal in den handel
in groote vellen verkrijgbar e calqueerpapier. Toch is dit niet
onvooKwaardclijk aan le bevelen. De isolatie is bij gebruik van dit
papier nooit volmaakt en ofschoon dit in het gewone ontvang
toestel niet tot merkbare' nadeel en voert, zal het wèl merkbaar
nadeelig worden, zoodra men — verder in de techniek gevorderd,
— de nieuwe gloeilampversterkers op hetzelfde toestel gaat toe
passen. Men doet dus beter, reeds dadelijk een deugdelijker mate
riaal te gebruiken. ITet calqueerpapier zelf kan uitstekend isoleerend worden gemaakt door het vóór het gebruik aan beide
zijden te schellakken.
De vraag doet nu zich voor: hoe groot moet een condensator
zijn ? Allereerst om als blokcondensator dienst te doen.
Een absoluut antwoord daarop is niet te geven, want de meest
geschikte grootte is in lrooge mate afhankelijk van de telefoon,
die men gebruikt. Hoe liooger de weerstand van de telefoon,
des te kleiner moet de blokcondensator zijn. Voor elk bijzonder
geval geeft een bepaalde condensator-grootte de luidste signalen.
Om van deze omstandigheid steeds het grootste profijt te trekken
en om ook aan eigenaardigheden van ieders individueel gehoor
tegemoet te komen, vooral bij gebruik van verschillende soorten
telefoons op eenzelfde toestel, moet men de grootte (capaciteit)
van den blokcondensator veranderlijk maken. Dan wordt het moge
lijk, voor elk geval de grootte zóó in te stellen, dat de gunstig
ste werking wordt verkregen.
Nu zullen wij spoedig nog eenige andere doeleinden loeren
kennen, waarvoor het gebruik van veranderlijke condensators noodig is. Onder amateurs is het vinden eener doelmatige constructie
daarvan één der meest klemmende vraagstukken en wij zullen daarom
eenige der practisch beproefde oplossingen aan de hand doen.
Voor den blokcondensator behoeft de veranderlijkheid niet zoo
heel fijn te wezen, daar het geluidafstemmingseffect meestal niet
zoo uiterst scherp is. Men kan dan met een z.g. condensator in
trappen (vergelijkbaar met de zelfinductie met aftakkingen) volstaan.
Hiertoe wordt de condensator van fig. 16 zóó gebouwd, dat de
zijde a geheel gelijk blijft: de bladtinblaadjes aan zijde b echter,
steken nu slechts met smalle lipjes onder het isoleerende papier uit.
Men kiest bijv. blaadjes, die over 5 vierkante centimeters
tegenover elkaar komen te liggen. Aan zijde a liggen er IC iii dit
geval, die dus zooveel grooter zijn dan de opgegeven maat, dat
zij blijven uitsteken.
Aan zijde b zorgt men, dat de blaadjes op de aangeknipte
lipjes na, een halven centimeter binnen dén rand van liet papier
blijven (stippellijn h k in fig. 17). Eerst wordt één blaadje inge-
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schoven mot een lipje c. De twee volgende blaadjes hebben lipjes
(l, die op elkaar komen. Dan volgen drie blaadjes niet lipjes <?,
vier bij /, en vijf bij (j. De lipjes worden onder kóperen plaatjes
met schroefjes vastgelegd. Men kan beproeven, ze met linol ie
soldeeren, ofschoon daarbij heel licht, het bladtin wegsmelt. Verder
worden verbindingsdradcn gemaakt naar schroefjes, 1, 2, 3, I. ■ *n o,
waarover een om l draaibaar veercontact loopt, dat bij l op een
koperen plaatje rust waarop bij m weer een draadkiem Is bevèsrig'd.
Nu voimen de klemmen a
en m de polen van den conden
*
sator; door het veercontact
4? m.
“§r~r\ te verzetten, kan men aan het
-ê—i
r
in gebruik gestelde gedeelte
A
van den condensator de waarden geven van 1 tot 5 (of
Fig. 17.
in vakterminologie uitgedrukt:
van ongeveer 0.0004 tot 0.002
microfarad, wanneer de condensator volgens het hier gegeven voor
schrift met gcschellakt calqueerpapier als isolatie is vervaardigd).
Van de blaadjes bij a werken in dit geval in hoofdzaak alleen
die, welke direct tegenover de in functie zijnde O-blaadjes liggen.
De grootte is zóó gekozen, dat met goede, voor draadloos
gebruik bestemde telefoons de grootste irtgebruikstelbare capa
citeit van den condensator reeds een merkbare verdoffing van de
signalen geeft, ten teeken, dat men daar reeds een teveel aan
condensatorgrootte heeft. Met ordinaire lage-weerstandtelefoons
(75 è 150 Ohm) .geeft een grootere capaciteit soms nog eenigszins
beter resultaat.
Bij gebruik van condensators in de draadlooze practijk voor .
ander doel dan voor blokcondensator moet men over veel klei
nere capaciteiten kunnen beschikken en veel fijnere veranderingen
kunnen nikken. Persoonlijk zijn door den schrijver echter ook goede
resultaten verkregen door aan het bovenbeschreven systeem alleen
een uitbreiding te geven.
Fig. 18 geeft door een doorsnede en een bovenaanzicht van
den condensatorbouw aan hoe men dit uitvoert.
Een grondplank wordt genomen van 9x11 cM. Daarop komen
later twee dekplankjes, het eene van 9 X 2, het andere van 9x7
cM. Verder is een strook isoleerend papier van 9 bij 51 cM.
noodig, gevouwen volgens de dikke lijn in de doorsneeteekening:
De afmetingen der vouwen staan er in centimeters bij.
De bladtinblaadjes, overeenkomende met .de a’s van zooeyen
zijn hier in getal waarvan twee elk van 8 X 10 cM. Zij liggen
in de binnenste vouwen; het bovenste blaadje is 8 x S e.\L
en ligt alleen in de overblijvende vouw rechts. De drie blaadjes
worden bij A onder een koperen plaatje vastgeschroefd.
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Aan zijde c worden nu strookjes bladtin ingeschoven van 21
cM. lengte en achtereenvolgens 2.1-, 5, 7£, 10, 12£ en 15 milli
meter breedte. Die strooken liggen ongeveer een halven centimeter
van de zijranden van het calqueerpapier en onderling ook op
-V cM. afstand. Zij steken -naar links 1 cM. uit.
Aan zijde b worden op gelijke wijze strookjes bladtin ingescho
ven van 71- cM. lengte en van dezelfde breedte als de vorige,
maar hier liggen telkens 2 zulke
blaadjes op elkaar, waartoe ook
twee vouwon boven elkaar in
het isoleerend papier aanwezig zijn.
De uitstekende gedeelten der
strookjes bladtin (deb’s bij paren)
worden met koperen plaatjes en
schroefjes vastgelegd, nadat de
dekplankjes het geheel hebben
samengeperst. Aan de schroefjes
worden dunne draadjes bevestigd
en boven op het geheel kómt
nu één zwaardere dekplank (fig.
17 onder), die een draadkiem
A1 draagt, bevestigd aan de
blaadjes a en een klem B1, ver
bonden met twee veercontacten,
die loopen over schroefknopjes,
waaraan de draden, komende
van de b’s en c’s, zijn verbon
den. Beide zijden hebben nog een
niet verbonden schroefje, dat met
0 is genummerd. De cijfers bij de
andere geven in halve vierkante
centimeters de oppervlakten van
het bladtin aan, die bij de
Fig. 18.
afzonderlijke standen der veer
contacten zijn ingeschakeld.
Deze condensator kan voor 49 verschillende waarden worden
ingesteld. Uitgedrukt in de maat, welke in de draadlooze tecluüek
gebruikelijk is voor de capaciteit van een condensator loopt hijbij gebruik van geschellakt calqueerpapier tot ongeveer 0.002
microfarad in trappen van telkens ongeveer 0,00004 microfarad.
De condensator kan in een klein plat kistje, tegen het deksel
aan, worden vastgemaakt, waarbij het deksel als laatste dekplank
voor het dragen' der klommen on contactveeren dient. Die uit
voering is zichtbaar vooraan rechts op Plaat III.
Schroefjes, verbindingsdraden enz. van dezen condensator moe
ten vooral klein gekozen worden, omdat anders de verbindingen
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zeil reeds een capaciteit bezitten, die soms de waarde van den
kleinsten trap overtreft.
■Wanneer het op zeer fijne regeling der capaciteit aankomt,
blijven zelfs de kleinste trappen van den condensator, gelijk zooeven beschreven, nog te grof. Dan moet de capaciteit volkomen
geleidelijk regelbaar zijn: de conden
sator moet z.g. conlinu-vanabél wezen.
Aan dien eiscli voldoet de in fig. 19
geschetste constructie, afkomstig van
den heer L. A. Bakhuis.te’s-Gravenhage.
In een houten rol A, wordt een ronde
as a bevestigd van dik koperdraad of
koperpijp. Debevestiging kan geschieden,
door van boven en van onderen metalen
ringen r om de as te soldeeren en die met
schroefjes in het hout vast te zetten. Men
kan voor de rol een stuk nemen van een
oude deegrol. Hot is van belang, na
hei inzetten van de as, liet geheel nog op
de draaibank zuiver af te draaien op de
as. Deze laatste steekt van onderen een
weinig uit en van boven wat meer om
er later een knop op te zetten.
De rol wordt over de eene helft van
het cylindervlak met bladtin b beplakt.
Men laat dit eerst van boven uitsteken
en knipt het later in om het over den
rand van de rol heen op liet bovenvlak
te kunnen neervouwen. Daar wordt er
een bladkoperplaatje y op geschroefd en
clit laatste gesoldeerd aan den ring r.
Een houten doosje wordt gemaakt,
waarvan voorloopig het deksel en één
zijwand losblijven, welk doosje zóó groot
is, dat de rol er vrij in kan draaien. In
€
£
het midden van den bodem wordt een
koperen plaatje bevestigd, waarop een
dikke koperen ring is bevestigd, waarin
de metalen as van de rol juist past. In
het midden van het deksel komt een
gat, waar de as ook juist door kan.
Pig. 19.
Hierna knipt men een strook calqueerpapier, ongeveer zoo breed als de rol
hoog is en lang ongeveer l£ maal den omtrek der rol. Die strook
wordt goed geschellakt en na het drogen dubbel geslagen. De lengte der
verkregen sluif is dus ongeveer £ van den omtrek der rol. In die papier-
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sluif $ komt een iets smallere strook bladtin, l welke bij het dichte
einde van de sluif ook een eindje dubbel ligt. Aan het open einde van de
papiersluif wordt een dubbelgeslagen stukje dun rubber e (desnoods een
stukje binnenband van een fiets, maar iets dunnere rubber is beter)
vastgelijmd. Syndeticon doet dat werk voortreffelijk. In die lus van
rubber wordt een van geel koperdraad gemaakte haak h aangebracht,
bij g gesloten door een erop gesoldeerd koperen plaatje, waarin een gat
is geboord, waar een ijzeren moerboutje m doorheen kan. (het boutje
wordt bij voorkeur ook in het plaatje gesoldeerd).
De aldus gereedgemaakte papiersluif met het bladtin erin, wordt om
de rol heen gelegd en de rol op haar plaats gebracht in het doosje. Een
geelkoperen staafje d wordt door de sluif gestoken zóó dat het dubbele
einde van het bladtin om d heen komt te liggen : d is in den bodem van
de doos vastgezet (in een vastgeschroefd plaatje gesoldeerd bijv.).
In het deksel der doos wordt een overeenkomstig gaatje geboord
waar d door kan, zoodat dit stangetje dan door het deksel loodrecht wordt
gehouden. Op het uitstekend eind van d kan later een klemschroef wor
den bevestigd.
Op een plaats, symmetrisch ten opzichte van die, waar deze klem
schroef zal komen, wordt een tweede klemschroef op het deksel aange
bracht. Deze wordt geleidend verbonden met een tegen de onderzijde
van het deksel aangebrachte veer v, die met het vrije eind op den kope
ren kring r op de iol A komt te drukken, zoodat, als het deksel is beves
tigd, het bladtin op de rol door middel van die veer met de eene klem
schroef in verbinding staat en het bladtin in de sluif door middel van het
staafje d met de andere klemschroef.
Met allerlaatst wordt de nog ontbrekende zijwand van het doosje aan
gebracht, waai in op de j uiste plaats bij o een gat is gemaakt om het moer
boutje m door te laten, dat door moer n wordt aangetrokken, zoodat de
sluif met bladtin strak getrokken kan worden om de rol. De lus van rub
ber zorgt, dat men den trek geleidelijk kan regelen en dat de rol, nadat
een knop op de uit het deksel stekende as is gezet, draaibaar blijft. Aan
// den knop kan men een wijzer bevestigen, die over een verdeelden halven cirkel op het deksel loopt, welke aangeeft welk gedeelte der bladtinoppervlakken tegenover elkaar liggen.
Naarmate de door het isoleerend papier gescheiden bladtinoppervlakkert meer tegenover elkaar liggen, is de capaciteit van den conden
sator in dien stand grooter.
Zulk een draaicondensator is in het gebruik het gemakkolijkst. De
beschreven constructie heeft maar één euvel, n.1. dat do capaciteit b(j
verschillende spanning van de schroefnioer verandert. Ook is hier een
vrij groote oppervlakte noodig om een aanmerkelijke maximuin-capaciteit te verkrijgen; men kan het calqueerpapier niet zoo strak aantrek
ken, dat het even dicht om den' koker ligt als wanneer de oppervlakken
vast op elkaar geperst waren (gelijk in de vorige constructie). Toch ver
krijgt men met een rol van
cM. dikte en 6J cM. hoogte een capaci-
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teil van 0.001 a 0.00125 microfarad, wat voor tal van later te bespreken
gevallen j uist een goede waarde is.
Wie er niet tegen op ziet, aan een condensator meer -moeite
te besteden, kan een draaibaren luchtcondensator maken, door een
aantal halvo cirkels van koperblad, zink of aluminium op gelijke '
afstanden op een ;is te soldeeren en draaibaar te maken tusscheiu
een even groot aantal vaststaande halve cirkels. De moeilijkheid
is, de platen vrij dicht bijéén te zetten (anders wordt de totaal
capaciteit heel klein) en toch té zorgen, dat de twee stellen platen
elkaar bij het draaien niet raken. De variabele condensators uit
den handel zijn in den regel zulke draaiplaatcondensatoron.
Monteert men een condensator als dezen in een glazen vat,
dan kan men er ook petroleum, gezuiverde terpentijn of castoiolie in gieten, waardoor de capaciteit bij dezelfde afmetingen van
den condensator 2 è, 5 maal grooter wordt.
Condensatoren met glas, mica, geschellakt papier of olie voldoen
in gewone ontvangtoestellen volkomen. Bij de nieuwere ontvangers
met gloeilampdetectoren hebben
luchtcondensatoren evenwel beslist
voordeelen boven alle andere.
Een draaicondensator kan ook
parallel geschakeld worden mer een
condensator in trappen, zooals de
beschreven blokcondensator ér een
was. Dan behoeft de draaiconden
sator slechts de capaciteit te bezitten
van één trap, zoodat alle waarden
tusschen de trappen in met den draai
condensator kunnen worden ver
kregen. De schakeling toont lig. 20.
Pig. 20.
Zulk een kleine draaicondensator,
ten gebruike in verbinding met een
condensator in trappen, kan zelfs bestaan uit één halven cirkel
van zink- of koperblad, draaiend over een vel isoleerend papier, waar
onder één halve cirkel van bladtin ligt. Dit geheel, in een doos
gemonteerd, met tegen het deksel drukkende veertjes die de draai
bare schijf aandrukken, is vrij gemakkelijk te vervaardigen.
Ten slotte kan men een variabelen condensator maken van twee in
elkaar schuivende metalen pijpen. De dunste wordt geheel met isolatie
materiaal omkleed. Elk der buizen vormt nu één condensatorpool
en door in- en uitschuiven wordt de capaciteit grooter' en kleiner.
Deze soort condensator komt in sommige Marconi-apparaten voor.
Bij zelfvervaardiging kan men een der bekende aluminiumtubes
nemen, waarin Emser pastilles worden verpakt, de tube met
calqueerpapier omplakken (met. behulp van .schellak) en nu van
zeer dun koperblad een nauw sluitende *buis er omheen makën
\
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met gesokleerden naad. Als de tube zuigend in de buis van koper
blad kan schuiven, wordt de maximum-capaciteit 0.0002 a 0.0003
microfarad, hetgeen voor sommige later te bespreken doeleinden
voldoende is en de inrichting in elk geval bruikbaar maakt “in
parallelschakeling met een condensator in trappen. Aan de alumi
nium tube kan men geen draad soldceren, doch met een schroefje
en moer wel bijv. een buigzaam snoertje aan den bodem der tube
vastklemmen voor het maken der noodige verbinding. De buitenste
koperen buis wordt liggend op een plankje vastgemaakt.
Aankoop van goede variabele condensators is kostbaar. Zelfs
in de goedkoopere soorten, voor ainateurswerk, betaalt men licht
/ 12.50 of meer voor een draaicondensator van slechts 0.0005
microfarad maximaal. Nauwkeurig afgewerkte, geijkte condensators
in draaibaar model, geschikt voor betrouwbare metingen, kosten
minstens / 60.—. In de meeste gevallen kan men echter volgens
een der hier aangeduide constructies zichzelf helpen en even goede
resultaten bereiken als met het kostbaarste gekochte instrument.
Een in kleine trappen veranderlijke condensator als de eerst
beschrevene (fig. 18) kan zeer constant van waarde zijn. Het bezit van
zulk een instrument kan den amateur van veel nut wezen. Men
schakelt zulk een veranderlijken condensator tijdelijk op de plaats
van den te gebruiken condensator en kan dan bepalen, hoe groot
de capaciteit voor bepaalde doeleinden moet zijn om de gunstigste
werking te verkrijgen. De grootte der bladtin-oppervlakte, die
noodig is, kan direct afleesbaar worden gemaakt.
Om hem als zulk een „standaard’-instrument te gebruiken,
stelle men hem echter samen van bladtin zonder gaten en scheuren !

IV.
'X

De zoemer als deteetorbeproever en als
miniatuur-zender.
Een groot bezwaar van het gebruik van kristaldetóctors, is, dat
een klein schokje ze dikwijls kan ontregelen en dat men niet altijd
vooraf zeker is, dat ze voor ontvangst van zwakke signalen op
. het gevoeligst zijn gesteld.
Aan dat bezwaar wordt grootendeels tegemoet gekomen, wanneer
men over een middel beschikt om zelf zwakke signalen uit te zenden,
zoodat men den detector kan instellen tot men die eigen signalen
hoort in de telefoon van het ontvangtoestel.
Zulk een miniatuur-zender, die als deteetorbeproever dienst doet,
is de zoemer (Engelsch: buzzer).
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Dit is een toestelletje van. dergelijke samenstelling als een
electrische bel. maar zonder de zoo hard rinkelende klok. Men kan
erheen oude bel inderdaad voor gebruiken door de klok te verwij
deren en den klepel af te knippen. Het geheel kan met een als
seinsleutel dienstdoend koperen veertje op een plankje -wordeu
gemonteerd, tegelijk met een droog zakbatterijtje als stroombron.
.Een schema van deze inrichting vertoont fig. 21. Daar is 13 het
batterijtje, dat met de klemmen 1 en 2 wordt verbonden. Wordt
de knop k van het koperen veertje neergedrukt op het daaronder
gelegen schroefje a, dan gaat de stroom van klem 1 over a en b
naar de windingen c d van een electromagneet, van d naar schroef
e, door de stalen veer ƒ naar g, waar hij kan overgaan op schroef
h om over klem 2 naar de batterij terug te koeren. De stroom
doet echter den electromagneet magnetisch worden, zoodat het
stuk fg van de stalen
veer, die om ƒ draaibaar
>
is, wordt aangetrokken.
Hierdoor
wordt
de
6
i*
stroom
bij
g
onderbro* ♦
ken. Door die stroomWZZ\J
verbreking echter ver
cc
liest de electromagneet
W4
zijn kracht en de veer
f g springt nu terug tegen
Fig. 21.
h. Dan gaat de stroom
opnieuw door en het spel herhaalt zich. Gevolg is een snelle trilling
der veer fg zoolang het koperen veertje ab, dat hier als seinsleutëlj dient, blijft neergedrukt. Dat trillen doet het zoemende
geluid van den buzzer ontstaan.
De schroeven e en h dienen om de veer sterker te spannen,
waardoor een geluid van hoogeren toon kan worden verkregen.
Bij een electrische bel is aan de veer fg een stuk week ijzer
vastgemaakt om de aantrekking door den electromagneet sterker
te doen zijn. Bij zoemers is dat week ijzer veelal weggelaten. Zij trillen
dan sneller, maar slechts met een zacht gezoem. Dit geluid kan nagenoeg '
onmerkbaar worden gemaakt, hetgeen van veel belang is. wil men uit
sluitend het door den detector in de telefoon veroorzaakte effect beoordeelen.
Men ziet in het schema de schroef h verbonden met klemschroef
3. Het doel is, aan klem 3 eén miniatuurantenne van 2 è, 3
meter lengte te verbinden. Als men dan n.1. den zoemer laat
werken, zendt deze' kleine antenne zwakke ethergolven uit en
als men luistert in de telefoon van het ontvangtoestel, zal —
wanneer de detector goed is ingesteld — een krachtig geluid wor
den vernomen van gelijke toonshoogte als dat hetwelk door den
zoemer voor het ongewapend oor wordt voortgobracht.
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Men kan den zoemer met zijn kleine antenne in een andere
kamer plaatsen en door een helper laten bedienen, dan blijven de
. signalen in het ontvangtoestel waarneembaar. Met een grootere
antenne aan klem 3 en een aardverbinding aan schroef e wordt
deze miniatuur-zender veel krachtiger, te - krachtig zelfs om dan
nog als detectorbeproever van nut te zijn. Men seint er dan,
door muren en zolderingen heen, eenige huizen ver mede naar
een buurman, die oen ontvangtoestel bezit.
Wij zullen spoedig nader verklaren, hoe de oorzaak van deze
werking van den zoemer hierin is gelegen, dat door de aanhou
dende contactverbrekingen bij a telkens kleine vonkjes op die
plaats overspringen. De electrische vonk is tot dusver het meest
gebruikte middel om ethergolven, als die welke in de radiotelegrafie worden gebruikt, op te wekken. Vandaar dat de Duitschers
terecht van „vonkentelegrafie” spreken. En in dit opzicht is de
zoemer een volkomen normaal zendapparaat, dat volgens hetzelfde
principe werkt, als bijv. de scheepsstations.
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v.
Eenige theorie omtrent ethergolven en
electrische afstemming.

•

In het algemeen verwekken*,alle electrische stroomveranderingen
in geleiders ook effecten in den omringenden ether en dienten
gevolge worden in geleiders in de nabijheid, al zijn zij niet. met
de eerste verbonden, secondaire verschijnselen veroorzaakt. Men
noemt dit inductie.
Feitelijk heeft men bij de werking der ethergolven van de radiotelegrafie alleen met een bijzonder soort van inductioverschijnsel te
doen. Men brengt als het ware aan de ether een aantal achtereen
volgende stooten toe, met volkomen regelmatige tussclienpoozen en
wel snel genoeg na elkaar opdat die stooten elkaar ondersteunen.
Wanneer men een steen in het water gooit, ontstaan rondom,
die plaats kringvormige golven, welke zich over de watervlakte
uitbreiden. Naarmate die golven zich echter verder verwijderen,
nemen zij af in hoogte en kracht; de laatste ringen sterven weg.
Wanneer men nu niet een steen in he,t_ water wierp, maar met
een plankje op het water sloeg en dit herhaalde met volko
men dezelfde regelmaat, waarmee de ontstane golven op eiken
bepaalde plaats op en neer gaan, dan zou men een op eenigen
afstand in het water gelegde tweede plankje eveneens in bewe
ging zien komen eri het zou telkens zoo lang bewegen als het
slaan op het water met het eerste plankje aanhield.
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Iets dergelijks kan men bereiken in den ether, wanneer men
daaraan een goed onderhouden serie van regelmatige stooten in
voldoend snelle opvolging toebrengt.
Dat zou dus bijv. het geval moeten zijn bij wisselstroomen,
waarbij in een regelmatige periode de stroomrichting omkeert en aan
den omringenden ether tegengestelde stooten worden toegebracht.
Inderdaad zijn bij wisselstroomen de inductie-verschijnselen .
buitengewoon sterk en zeer verreikend.
Waarin onderscheiden zij zich dan nog van de golven dor radiotelegrafie ? Eén vei schil laat zich spoedig begrijpen als men de
voortplantingssnelheid van alle ethertrillingen in beschouwing
neemt. Deze bedraagt 300.000 KM. per seconde (de snelheid van
het licht). Stooten, toegebracht door de stroomwisselingen van
een wisselstroom è, 50 perioden per seconde doen bij die snel
heid de opvolgenden stooten in de ruimte 6000 kilometers achter
elkaar aan komen. Dat is een veel te groote afstand voor iets,
dat wij ons als een wel-onderhouden golfbeweging -zouden kunnen
voorstellen. In de practijk bezitten wij geen middelen om zóó lange
golven op grooten afstand in merkbare verschijnselen om te zetten.
Dat hier werkelijk de snelheid, waarmee de stooten elkaar
opvolgen, van bijzondere beteekenis is, wordt bewezen door het
feit. dat met wisselstroommachines volgens het nieuwe principe
van Goldschmidt, die niet tientallen, maar iets als honderddui
zend stroomwisselingen per seconde geven, werkelijk ononderbro
ken golfverschijnselen (continu-golven) in den ether worden voortge
bracht. waarmee men radiotelegrafiseh'verkeer kan tot stand brengen.
De eenvoudigste methode voor de voortbrenging van ethergolven
voor de radiotelegrafie ligt evenwel in het gebruik van een ander,
natuurlijk middel om zoo snelle stroomwisselingen te doen optre
den: dat hulpmiddel is de electrische vonk, die wij in microscopische,
grootte reeds in den als zender gebruikten zoemer aantroffen.
De electrische vonk is een merkwaardig ingewikkeld verschijnsel.
Men kan zich daar intusschen in aansluiting met moderne begrip
pen omtrent electriciteit een vrij eenvoudige en toch juiste voor- .
stelling van vormen. Het wezen van den electrischen stroom
kan men zich denken als een beweging van electronen — deeltjes,
- veel kleiner dan de stoffelijke atomen der geleiders — die geladen
zijn met electriciteit, wellicht niets anders zijn dan vrij bewegende,
electrische ladingen, en die van atoom tot atoom voortgeslingerd
worden. Wanneer nu een geleiding, waarin een stroom loopt
plotseling door een kleine opening in de geleiding wordt onderbro
ken, zullen de nakomende electronen niet dadelijk tot stilstand
komen, maar door hun inertie opstuwen naar de plaats, waar
de verbreking in den geleider plaats had. Daar ontstaat momen
teel een buitengewoon hooge spanning, zóó groot, dat de electri
citeit op de onderbrekingsplaats in. den vorm eener vonk overspringt.
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Onder den aandrang van de ontstane hooge spanning springen
echter meer electronen over dan voor herstel van het electrisch
evenwicht noodig was. liet gevolg is, dat nu aan de andere zijde
der onderbrekingsplaats de spanning te hoog wordt en de vonk
terugspringt. Dit herhaalt zich verscheidene malen, evenals de
slingeringen van een slinger, die een heelen tijd aanhouden, voor
dat de ruststand wordt bereikt. Alleen verloopt in het geval der
electrische vonk alles zóó snel, dat wij die electrische slingeringen
alle te zamen als slechts één vonk waarnemen. Met een snel draaienden
spiegel en met hulp der fotografie laat zich aantoonen, dat werkelijk
die eene vonk uit tal van heen-en weer-slingeringen is samengesteld.
Men noemt om deze reden de vonk een „oscilleerend” (schom
melend) verschijnsel en het aantal oscillaties per seconde, dat 1
millioen en meer kan bedragen, heet de „frequentie.” Als een
oscillatie beschouwt men een volledige heen- èn terug-beweging
van den electrischen slinger.
Wat zal er nu gebeuren, als aan de eene zijde der vonkenbaan
een lange draad wordt gespannen als antenne ? Dan zullen de
overspringende electronen het eene oogenblik in dien draad worden
opgestuwd.' aan het doodloopende boveneind tot een zeer hooge
spanning worden samengedrongen en het volgend oogenblik terug
vloeien en w-eer naar de andere zijde der vonkenbaan overspringen.
De snel opvolgende spanningswisselingen, die in het vrije einde
van de antenne een maximum bereiken, verwekken in den ether
regelmatig opvolgende stooten eiï de opeenvolgingssnelheid (de
frequentie) is groot genoeg om in den ether een golfverschijnsel
van gelijke frequentie te doen ontstaan. Die ethergolven gaan
heen door alle stoffen, die de electriciteit niet geleiden. Door
geleiders worden zij echter niet geabsorbeerd en weer in electri
sche stroomverschijnselen omgezet.
In den vrijen ether planten de golfvormige stooten zich voort
met een snelheid van 300 millioen meter per seconde. Indien do
frequentie der oscillaties in de antenne^1 millioen per seconde
bedraagt, zullen in den ether golven ontstaan, waarvan de eerste
gedurende, een millioenste seconde op weg is, voordat de tweede
uitgaat. De eerste heeft zich in dien tijd 300 meter ver uitge
breid. d.w.z. dat de golflengte 300 meter bedraagt. Is de frequentie
der oscillaties in de antenne i millioen, dan wordt de golflengte
600. meter. In het algemeen:
golflengte =

300 millioen meter
trillingsfrequentie

De trillingsfrequentie der vonkontlading, welke tusschen twee
geleiders optreedt, en waarmee wij de ethergolven vóórtbrengen,
is gebleken afhankelijk te zijn van de grootte dier geleiders. Zij
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wordt voor grootere geleiders kleiner* Dus zenden groote geleiders
(antennes), in het algemeen langere golven uit.
Twee eigenschappen der electrische geleiders beheerschen dit.
verband
De eerste dier eigenschappen is de electrische capaciteit (het
bevattingsvermogen- voor electriciteit.) Die capaciteit is een maat
voor de hoeveelheid electriciteit, welke een geleider bij een be
paalde electrische spanning opneemt.' In dit opzicht is elke gelei
der uit* zichzelf reeds iets als een condensator. Een grootere gelei
der heeft grootere capaciteit. Met duurt langer eer hij tot een
bepaalde spanning geladen en weer ontladen is en het laat zich
gemakkelijk begrijpen, dat de vonkoscillaties, die telkens eerst
bij bepaalde spanningen der geleiders optreden, dus door grootere
capaciteit dier geleiders vertraagd worden.
De tweede eigenschap van geleiders, die hier een rol speelt, ..
openbaart zich alleen, wanneer electrische stroomen zich door
die geleiders bewegen. Men noemt die eigenschap: zelfinductie.
Om zich daarvan een voorstelling te maken, moet men zich her
inneren, dat elke draadklos, waardoor men een stroom laat gaan,
in staat is, als een magneet te werken. Men spreekt daarbij van
een „magnetisch veld,” dat door den stroom wordt opgewekt
(geïnduceerd). Het magnetisch veld van een regelmatig gewonden •
draadklos is bijzonder sterk, maar ook rondom eiken anderen
geleider, waardoor een stroom gaat, treedt een magnetisch
veld op. Men moet zich dat voorstellen als een spanningstoestand
in den ether, die zich wijzigt, wanneer de stroom aan veranderin
gen onderhevig is.
Wanneer een electrische stroom begint, of in sterkte toeneemt,
is er een zekere kracht noodig om die etherspanning te doen
ontstaan. Daardoor wordt het oogenblik, waarop de stroom volle
sterkte bereikt, vertraagd. Het magnetisch veld, dat door den
stroom zelf wordt geïnduceerd, werkt in het algemeen alle stroomveranderingen tegen en vertraagt deze. Dat noemt men de wer
king der „zelfinductie.” Wanneer men dieper op de theorie irigaat, blijkt de zelfinductie van een geleider niets anders te zijn
dan de inertie der electronen, die zich in dien geleider bewegen.
Het is dus een werkelijk traagheidsverschijnsel.
Aangezien de zelfinductie evenals de capaciteit van den gelei
der het optreden van electrische veranderingen in den geleider
vertraagt, zal ook vergrooting van zelfinductie de vonkoscillaties
in den zender weer vertragen en ook weer vergrooting der uitge
zonden ethergolven ten gevolge hebben.
Zoowel de zelfinductie als de capaciteit eener antenne neemt
toe met haar grootte. Met een grootere zèndantenne verwekt men
dus in het algemeen langere ethergolven.
Nu is die verhouding tusschen de grootte van den geleider
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en de lengte der uitgezonden golven zeer eenvoudig, wanneer men
een dunnen, loodrecht omhoog loopenden draad, die aan het
benedeneind aardverbinding heeft, als antenne gebruikt. Met toe
stellen van voldoend krachtige werking kan men dat verband
zelfs zichtbaar maken.
In den draad ab (fig. 22) laat men bij c vonkeu overspringen.
Bij a is de draad met den grond verbonden. Evenwijdig met a b
is een tweede met den grond verbonden
draad de gespannen. Door de vonkoscillaties
/*
wordt de. draad ab wisselend electrisch ge
laden : de daarentegen, heeft een electrische spanning gelijk nul evenals de aarde.
Bij goede inrichting der proef*) ziet men
nu tusschen b en c krachtige ontladingen
optreden, ten teelten, dat de antenne a b [
bij b een punt van hooge spanning heeft. '
Die ontladingen nemen naar beneden toe
meer en meer af. De horizontale stippellijntjes in de figuur duiden de optredende
zichtbare lichtverschijnselen aan, welker
grens een stuk eener golvende lijn vormt.
/
De grootte der lichtverschijnselen is ons
een maat voor de grootte tier electrische
spanningen, die in den draad optreden.
Een verklaring van het feit. dat een maximum-spanning ontstaat aan het vrije einde
van den draad, gaven wij reeds. Het zijn
de opgestuwde electronen, die deze span
e.
ning veroorzaken aan het einde van den
draad, waar zij niet verder kunnen en
zich ophoopen. Daarentegen zal de stroorn• sterkte een maximum bereiken beneden in
den draad, vlak bij c: De beweging der op
gestuwde electronen is daar toch het sterkst,
c 'ik.
cL
terwijl die naar het einde van den draad ~
toe moet doodloopen.
Pig. 22.
Daarbij moet men bedenken dat het
geheel een trillingsverschijnsel is, waarbij
de grootte der spanning en der stroomsterkte voortdurend ver
andert. De spanning boven aan den draad is niet voortdurend
even hoog, maar blijft op elk oogenblik dóór- grooter dan overal
elders in den draad. Eveneens is de stroomsterkte in den geheelen
x) Om de proef inderdaad bij demonstraties te doen gelukken neemt •
men niet een rechten draad a b, maar een glazen staaf, met duizenden
windingen dun koperdraad eromheen.
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draad voortdurend wisselend, maar zij is steeds, op elk oogenblik het 'grootst, in het benedengedeelte.
Sprekende in de terminologie der trillingstheorie zeggen wij, dat
hier „staande trillingen” optreden, dat men bij b een spanningsbuik heeft, (maximum potentiaal aan het vrije einde), bij c een
spanningsknoop: omgekeerd bij b een stroomsterkteknoop en bij a
•een stroomsterktebuik.
Het geheel verhoudt zich als een trillende staaf, die geluidgolven
uitzendt en aan één uiteinde wordt vastgehouden. Hier trilt ech
ter niet de draad zelf, maar de electronen in dien draad, die ver
der den omgevenden ether in trilling brengen.
In de teekening geeft de stippellijn e f <j een voortzetting van
het trillingsverschijnsel in den ether weer. Aangezien echter bij
de voortplanting in den ether „loopende golven” optreden, is de
voorstelling in de teekening alleen juist voor het moment, waarop
het boveneind der antenne zijn hoogste spanning bereikt. Boven
dien zet het verschijnsel zich in den ether in alle richtingen voort.
De geteekende voorstelling is dus uitteraard gebrekkig. Bij <j
wordt dezelfde „phase” bereikt als in a. Daarom wordt a <j als de
lengte eener volledige golf beschouwd, die dus in de teekening
4 maal de lengte der antenne bedraagt. Dit is de natuurlijke of
fundamentale golflengte der antenne.
Deze betrekking geldt inderdaad alléén voor een loodrechten,
zeer dunnen draad. In een gedeeltelijk horizontalen draad, die
daardoor een verhoogde capaciteit bezit (wat later verklaring zal
vinden) wordt de trilling vertraagd,'als het ware samengedrongen
en de naar buiten tredende golf in den ether is dan grooter dan
viermaal de draadlengte der antenne. De verhoudingen zijn dan
. niet zoo eenvoudig en de fundamentale golf kan aldus 5 en meer
malen de draadlengte worden.
Het zal overigens uit het voorafgaande duidelijk wezen, dat
men de grootte der golflengte, waarop het antenne-systeem is
„afgestemd,” geheel beheerscht, wanneer men middelen heeft om
de zelfiuductie en de capaciteit van het systeem willekeurig te ver
anderen.
Bij den zender kan men op die wijze weliswaar niet al te ver
afwijken van de fundamentale golflengte der antenne zonder de
eneigie-uitstraling merkbaar te verkleinen. In het ontvangsta
tion daarentegen zullen wij zien, dat de afstemming door wijzi
gingen der beide genoemde factoren toegepast kan worden binnen
zeer wijde grenzen.
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VI.

De beteekenis der afstemming op het
ontvangstation.
Wij hebben voor de ontvanginstallatie het gebruik eener z.g.
afstemspoel reeds leeren kennen. De eigenlijke theoretische grond
slag van dit gebruik zal nu duidelijker worden. De constructie
van zulk een spoel brengt mede, dat hij een zeer groote zelf
inductie vertegenwoordigt. In hoofdzaak beteekent de inschakeling
ervan niets dan een vergrooting van den factor zelfinductie in
den trillingskring.
De aankomende ethergolven geven aan de ontvangantenne
zwakke, maar zeer snel wisselende ladingen, die naar de aarde
afstroomen. Nu zou bij de afstrooming van één zulk een plotseling
verkregen lading iets dergelijks gebeuren als bij de electrische
vonk. De in de antenne in beweging gebrachte elect.ronen komen
niet dadelijk na het afstroomen der lading tot stilstand. Er stroomt
te veel electriciteit af.
Als men in een glazen buis, van boven gesloten, van onderen
geopend en in water gedompeld,'en zelf teudeele met water gevuld
plotseling de spanning der lucht boven het water wijzigt, geraakt
dat water in schommeling, vóórdat het weer tot rust kan komen.
Zoo ook in de ontvangantenne. De plotseling door een aan
komende ethergolf aan de antenne gegeven lading veroorzaakt
een schommeling der electronen in die antenne. De frequentie
van deze schommeling wordt bepaald door zelfinductie en capaci
teit van den trillingskring, dus door de golflengte, waarop het
ontvangsysteem zelf is afgestemd. Maar nu is het duidelijk, dat
de nieuwe ladingen, die de achtereenvolgende ethergolven, door
het zendstation uitgezonden, aanvoeren, deze zwakke schommeling
in de ontvangantenne alleen met eenige kracht zullen onderhou
den. wanneer de frequente der aankomende golven overeenstemt.
met de frequentiie, waarop de antenne zelf is afgestemd. Dan
alleen ondersteunen de achtereenvolgende trillingsstooteu elkaar.
Vandaar dat een volkomen „resonantie” van het ontvangstation
met do opgevangen golven een belangrijke versterking teweegbrengt
van de verschijnselen, welke door detector en telefoon waarneem
baar gemaakt moeten worden.
' Tot dusver maakten we voor deze afstemming alleen gebruik
van een draadspoel, die den factor zelfinductie wijzigde. I-Iet ligt
echter voor de hand, dat men in'de trillingskringen van het
ontvangapparaat ook de capaciteit kan veranderen, n. J. met
behulp van condensatoren, waarvan wij reeds constructies met ver
anderlijke capaciteit leerden kennen.
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Verbinden wij twee condensators naast elkaar (parallel) (lig-,
23 p) dan is het alsof we bij gelijke dikte der isolatie de opper
vlakte hadden uitgebreid. Zoo hebben zij dus te zanten een capa
citeit. gelijk aan de som der
capaciteiten van elk afzonderlijk.
Verbinden wij twee condensators
achter elkaar (in serie) (fig. 23 s)
dan is het alsof tusschen de uiter
ste bladen bladtin een dubbele
isoleerende laag (die isolatie van
beide condensators) is geplaatst.
Dan is voor twee gelijke con
densators de capaciteit van het
stelsel half zoo groot als van één der twee condensatoren afzonderlijk.
Het laatste is voor ons geval in de eerste plaats van belang.
Ook de antenne bezit toch capaciteit en gedraagt zich in zooverre
zelf als een condensator. Plaatst men nu een condensator in serie
met de antenne, dan wordt ook hier de totale capaciteit kleiner,
evenals bij twee condensators in serie. En hiermee wordt, volgens
het vroeger opgemerkte, de golflengte verkleind.
Zooals we vroeger zagen in de beschouwing over condensators,
zal een condensator in de antenne de hoogfrequentie wisselsiroomverschijnselen, weke onder invloed der aankomende ethergolven
in die antenne ontstaan, slechts weinig schaden in hun sterkte.
(Een condensator laat wisselstroom door). Wij kunnen dus werke
lijk een condensator inschakelen om door wijziging der capaciteit
van het systeem de eigen frequentie in overeenstemming te bren
gen met die der ontvangen golven.
Wiskundig uitgedrukt, is de golflengte, waarop een geleider
is afgestemd, evenredig met den ‘vierkants-wortel uit het product
van zelfinductie (L) en capaciteit (C). In een formule gebracht,
is voor eiken tril lingsk ring de golflengte, waarop hij is afgestemd
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waaneer C en L zijn uitgedrukt in de gebruikelijke eenheden:
microforads en microhenrys.
Uit die formule volgt, dat twee kringen volkomen in resonans
met elkaar kunnen zijn, bij zeer verschillende waarden voor C en
L, elk afzonderlijk beschouwd. Is C tweemaal kleiner, dan is
toch de afstemming gelijk, wanneer slechts L tweemaal grooter
wordt genomen, enz.
Do _ eigen capaciteit van twee horizontale antennes kan bij
gelijke lengten toch zeer verschillend zijn. Die capaciteit is grooter
. voor een lage antenne, wegens de nabijheid van'den bodem. Dan
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is de antenne als het eene geleidend bekleedsel van een conden
sator te beschouwen, de lucht als dielectricum en de aarde als
tweede geleidend bekleedsel. Dit is ook de verklaring waarom een
horizontale antenne grootere capaciteit (dus ook grootere fundamentale golflengte) heeft, dan een loodrechte. Een antenne, die over
een zinken dak loopt, krijgt ook grootere capaciteit ; hier is de
aarde opgeheven tot in het zinken dak. Al deze eigenaardigheden
zijn van invloed op de afstemmingen op het ontvangstation.
Ook voor gesloten trillingskringen zooals de detector-kring in de
behandelde toestellen met afstemspool. geldt de thans vermelde
resonantie-formule. Wij wezen er echter op, dat de tot dusver
behandelde detector-trillingskring slechts een onscherp afstemmingseffect vertoonde. Dat was een gevolg van de aanwezigheid van
den detectorweerstand in dien kring. Hooge weerstanden hebben
in het algemeen ten, gevolge, dat de in een geleiding opgevangen
golfstooten daarin niet of zeer verzwakt natrillen. Zulk een gelei
ding heeft dus eigenlijk geen eigen afstemming, reageert op uit
wendig toegebrachte stooten van elke frequentie, die maar voldoen
de sterk zijn, doch van een onderhouden der trilling is wegens de
groot o „demping” geen sprake. Elke opgedrongen trilling is ook
direct uitgedoofd. Daarin ligt de oorzaak der. onscherpte van af
stemming, zoodat men inderdaad nadert tot een toestand van
aperiodiciteit.'
Indien de besproken trillingskring niet zoo groote demping
bezat en de aankomende golfstoóten krachtige natrilling van den
kring in zijn eigen frequentie ten gevolge hadden, dan zou natuur
lijk door goede afstemming, d.w.z. door overeenstemming tusschen de kringfrequentie en de frequentie der opgevangen stooten,
versterking der werking mogelijk zijn. Maar omgekeerd zou dan
ook bij ontstemming van den kring voortdurend een soort van
botsing optreden tusschen de natrillingen van den kring in zijn
eigen frequentie eenerzijds, en de nieuw aankomende golfstooten
anderszijds. Die zouden elkaar bij ontstemming van den kring
dus tegenwerken en voor golven,'waarop het systeem niet was
afgestemd zou de geheele werking sterk verminderen. Daarop
berust het uilstemmen van ongewenschte signalen, hetgeen zich
met een aperiodischen detectorkring nooit goed laat verwezenlijken.
Eerst in een volgende afdeeling zullen wij de practische toe
passing van scherp afgestemde gesloten kringen met dit doel leeren
kennen.
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VII.

De werking der detectoren. — Carborundum.
Hulpspanning.
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Waarom hooreu wij de draadlooze signalen niet, als wij enkel
een telefoon in de antenne schakelen en wel als wij volgens fig.
7 een detector parallel met de telefoon plaatsen ?
Een telefoon is electrisch gesproken een kleine electromagneet
met zeer veel fijne windingen; de electromagneet brengt een
stalen trilplaat in beweging, wanneer veranderlijke stroomen doorde telefoon gaan. Wisselstroomen, die uit voortdurend van lich
ting veranderende stooten bestaan, zijn in het algemeen bijzonder
geschikt om een telefoon te doen werken.
Nu zijn wel de wisselstroomen, die door aankomende electrische ethergölven in een antenne worden veroorzaakt, uiterst zwak;
men heeft bij signalen van verwijderde stations met stroomsterkten van l/lionderd-duizendste a 1 /millioenste ampère te doen. Maar een
goede 'telefoon is een zóó gevoelig instrument, dat een millioenste
ampère zeker nog hoorbare trillingen van de trilplaat veroorzaakt.
De geringe sterkte der stroomen in de antenne is dus niet de oor
zaak, dat men met een telefoon alléén geen signalen hoon. De
stroömsterkte zou wel voldoende zijn.
Er is een andere oorzaak. De wisselstroomen waarmee men hier
te doen heeft, wisselen zéér snel; bij 300-meter golven 1 millioenmaal per seconde bij 3000-nieter golven honderdduizendma’al
enz. Bij zoo hooge frequenties leveren spoelen met een groot
aantal windingen, dus met zeer groote zelfinductie, zooals de
^spoelen met de magneotwindingen in een telefoon, een enormen
tegenstand. Maar er is nog iets anders. De werking van een tele
foon berust hierop, dat de magnoetkernen hun magnetisme wijzi
gen, dat dit magnetisme versterkt wordt en daarna weer ver
zwakt. Daardoor trilt de trilplaat, die nu oens sterker, dan weer
minder sterk wordt aangetrokken. Maar een magneet heeft zekeren
tijd noodig, hoe klein ook, om magnetisme op te nomen en weer
te verliezen. Dat is een traagheidsverschijnsel en deze eigenschap
van magneten heet hysteresis. De frequentie der zeer snelle wissel-,
stroomen in de draadlooze practijk is nu te groot, dan dat de mag
neten die veranderingen kunnen volgen. Dit zijn de redenen, waar
om een telefoon, in de antenne geschakeld, niets hoorbaar doet
worden van draadlooze signalen.
De kristalcontacten, als detectors gebruikt, hebben echter bij
zondere eigenschappen, waardoor zij hieraan tegemoetkomen.
Men kan alle detectoren beschouwen als z.g. gelijkrichters. Zij
werken tegenover wisselstroomen als^een ventiel, dat maar in één
richting stroom doorlaat.
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Zeer goed laat zich dat aautoonon bij carborunduni. Keu carborundum-detector kan bestaan uit twee koperen veertjes, waartussclien liet kristal geklemd zit. Voert men nu den stroom van
een 2-volts accumulator door liet aldus opgestelde kristal en door
een uiterst gevoeligen galvanometer, dan zal men bij een goed
kristal voor draadloos werk zien, dat in do eene richting minstens
een 40 maal grootere stroomsterkte wordt doorgelaten, dan wan- .
neer men het kristal omkeert. Dit is zelfs een middel om deze
kristallen • vooraf te beproeven.
Moe zal nu zulk een kristal als detector werken? Een geheele
golftrein bestaat uit een aantal stroomwisselingen. Daarvan wor
den bijv. al de negatieve stooton tegengehouden, de positieve
doorgelaten. De telefoon ontvangt nu dus niet opvolgende posi
tieve èn negatieve stooten, die eikaars werking bij zoo snelle op
volging in verband mot de traagheid van de telefoon (hysteresis
van den magneet) opheffen, maar tijdens eiken golftrein ontvangt
de telefoon een serie snel opeenvolgende stooten. alléén in positieve
richting. Nu al die stooten gelijk werken, is de uitkomst een
optelsommetje, dat de werking van een geheelen golftrein op den
telcl'oonmagneet voorstelt. Deze heeft nu den tijd om zijn magne
tisme te wijzigen en het resultaat is, dat de telefoonplaat zooveel
malen trilt per seconde als er geheele golftreinen per seconde wor
den ontvangen d.w.z. zooveel malen als er in den zender per se
conde vonken overspringen. Met resultaat is dus, dat de telefoon
geluid voortbrengt in de frequentie van de vonken in den zender
en dat dus deze frequentie de toonshoogte van het geluid bepaalt.
Men onderscheidt de zenders in zoodanigen die langzaam op
elkaar volgende vonken geven en een laag-roffelcnd geluid ver
oorzaken, de z.g. .rolvonken (Eiffeltoren-tikken wetenschappelijk
tijdsein 24 vonken per sec.) en andere, die een vonkfrequentie
hebben, welke een hoog muzikaal geluid veroorzaakt, de fluitvonken (Systeem Telefunken, systeem I-Iuth, 1000 a 1200 per sec.
gelijk het Duitsche station Nauen). Daar tusschenin liggen de ge
luiden der nieuwere Marconi-stations met roteerende vonkenbaan.
waarmee frequenties van gemiddeld 750 per sec. en overeenkomstige
toonshoogten worden verkregen.
Die toonshoogte heeft echter niets to maken met de frequentie
der electrische trillingen in eiken golftrein, welke de electrische
golflengte beheerscht.
Alle als detectoren bruikbare kristalcombinaties nu, hebben even
als carborundum de eigenschap van gel ij krielt ters voor wisselstroom
te zijn. Daarop berust de detectorwerking.
. Bij het gebruik van carborundum in een werkelijk ontvang
toestel komt intusschen nog een kleine complicatie.
Wanneer men op de zooeven beschreven wijze heeft onderzocht,
in welke richting een carborundumkristal den positieven stroom

■____l

.

■

£

. •.

U

>

- -

5
38

*,

~
.*

.

Jt;
y.f• •

r\
•

'

*

•

Is.,
0
X-' '

W, i

doorlaat, gaat men het met den Itanl, waar de positieve stroom dan
moet intreden, insmelten in oen houder. De eenvoudigste detectorhouder voor carborundum is in fig. 24 afgebeeld. Een sterk veerend koperen ol nog beter gepolijst stalen veertje drukt tegen het.
niet ingesmolten.einde van het kristal.
Nu geeft evenwel deze detector, wanneer hij zonder meer in
gebruik wordt gesteld, slechts geluid in de telefoon bij de aller
krachtigste signalen. De gevoeligheid
kan echter belangrijk worden verhoogd
en zelfs worden opgevoerd tot ge
lijke hoogte als van zinkiet-koperpyriet.
door het aanleggen eener
r
regelbare hulpspanning.
Daartoe moet het ontvangtoestel
Fig. 24.
worden voorzien van een spanningsregelaar. Deze bestaat in hoofdzaak
uit een spoeltje met glijcontact, dat gewikkeld is met draad van
hoogen weerstand, nickeline, constantan of manganin. Deze draadsoorten zijn ook niet zijde-oinwoeling of geëmailleerd verkrijgbaar
in allerlei dikten. Aangezien bij het gebruik een 4-volts droge batterij
kortgesloten komt te staan op de spoel van den spanningsregelaar,
is het met ’t oog op den levensduur der droge batterij gewenscht,
aan de spoel een niet al te geringen weerstand te geven; 120 è.
200 Ohm zijn minstens noodig en men kan met voordeel tot
500 a 600 Ohm gaan.
Er bestaat nickeline-draad van 0.1 mM. met een weerstand
van ongeveer 60 Ohm per' M. Daarvan heeft men dus hoogstens
10 meter noodig, welke men kan winden op een spoeltje ter
dikte van een potlood, 6 a 8 cM. lang. Van dikker nickelinedraad heeft men meer noodig en men kan het dan op een dikkere
spoel winden.
De verbindingen voor den spanningsregelaar toont fig. 25.
Met den schakelaar op „in” geeft het
c.
batterijtje een spanningsveryal van
^/VWVVVAV\^
4 volt tusschen de einden der spoel.
Tusschen het glijcontact c en het
eene spoeleinde d staat dan een span
ning, evenredig met den afstand c d.
Door verplaatsing van het glijcontact
kan men dus de spanningen aan de
punten a en b willekeurig regelen. Met
6
den schakelaar op „uit” is de batterij
Fig. 25.
uitgeschakeld, maar. blijven de punten
a en b door de spoel heen verbon-.
den. Zooals men in fig. 37 kan zien, wordt de spanningsrege
laar op het ontvangtoestel zóódanig aangebracht, dat de geleiding
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a o d b in serie komt te staan met de telefoon, in één der ver
bindingen van de telefoon met den blokcondensator. Punt a is
daardoor verbonden met één zijde van den detector en punt b
is door telefoon een secondaire spoel heen in verbinding met de
andere zijde van den detector. De spanning welke carborundum
noodig heeft, varieert van 1 tot 2 volt.
I-Ieeft men meer dan één detector op het toestel, dan kan men
bij inschakeling van den detector, die zonder hulpspanning werkt,
eenvoudig den schakelaar van den spanningsr egel aar op „uit”
zetten. De noodzakelijke verbindingen blijven dan bestaan.
De moeite van het aanbrengen van een carborundumdetector
met bijbehoorenden spanningsregelaar is zeker gerechtvaardigd
door de absolute betrouwbaarheid. In dit opzicht staat carborundum boven alle andere kristaldetectoren. Dat de reeds vroeger
besproken kristalcombinaties zonder hulpspanning werken, is voor
den eenvoud van een ontvangtoestel wel van beteekenis, maar
dat ze door elk schokje worden ontregeld, is een groot bezwaar.
Vandaar dat carborundum toch vaak de voorkeur verdient
De detectorhouder van fig. 24 munt wel speciaal uit door sta
biliteit. De sterkste schokken hebben geen invloed en ook electrisch is carborundum onverwoestbaar; zelfs de hevigste lucht
storingen ontregelen het niet. Bij de inrichting van fig. 24 moet
men evenwel een behoorlijk gevoelig kristal zoeken. De veer drukt
altijd tegen de toevallig meest uitstekende punt en deze is niet
altijd de allergevoeligste plaats. Men kan nu de inrichting ook
maken volgens fig. 26, waar een stalen spiraal met bolle punt op
verschillende plaatsen van het kristal
kan worden gezet. Men kan dan de
gevoeligste plaats opsporen. De
sterke druk, welke hier mag worden
toegepast is oorzaak dat ook deze
inrichting door schokken niet licht [
wordt ontregeld. Uit een oogpunt
Fig. 26.
van mechanische stabiliteit verdient
echter fig. 24 de voorkeur.
Is eenmaal een spanningsregelaar op een toestel aangebracht,
dan zal men bemerken, dat ook andere kristal-combinaties met
een kleine spanning nog betere resultaten geven dan zonder span
ning. Zinkiet-koperpyriet geeft met x/10 a V20 voIt spanning
soms haast twee maal sterkere signalen. Daarbij moet het zinkiet
aan de negatieve pool worden gelegd.
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VIII.

De eleetrolytisehe detector.
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Tot de zeer constante detectoren, waarbij ook een spanningsregelaar moet worden aangewend, behoort, de schijnbaar op een
geheel ander beginsel berustende eleetrolytisehe detector. Een een
voudige vorm daarvan, welke goede resultaten geeft, is niet zoo
heel moeilijk- te vervaardigen.
Noodig is een glazen buisje (oogdruppelbuisje) en een zeer dunne
platinadraad t1/» mM. is het best). Men kan daarvoor z.g. Wollastondraad gebruiken, dat is een platinadraad van genoemde
dikte, die in een zilverdraad is gesmolten. Twee centimeter van
dergelijk draad worden afgeknipt en van het eene uiteinde wórdtover enkele millimeters het zilver verwijderd, hetzij door het af
te smelten (even heel kort in de vlam van een gaskomfoor hou
den) of door het weg te bijten in salpeterzuur. De draad wordt
nu in het tuitje van het oogdruppelbuisje gestoken, zoo dat de
zilverdraad in het buisje ligt en het fijne platina-haartje nog juist
even uit het tuitje steekt. Daarna wordt de punt van hot tuitje,
met het uitstekende draadje in de gaskom foorvlam gehouden.
Het glas wordt roodgloeiend en het tuitje smelt dicht., terwijl het
fijne platinadraadje er doorheen blijft steken. Aan de buitenzijde
wordt het draadje op fijn schuurpapier of amarilapapier afgeslepen.
Na deze bewerking wordt een weinig kwik in het glazen buisje
gegoten en een roodkoperstaafje, dat een draadkiem draagt,
in het buisje met kwik gestoken. Het laatste dient alleen voor
gemakkelijk contact tusschen het koperstaafje en den fijnen zilverplatina-draad.
Voorts wordt een tweede draadkiem bevestigd hetzij op een
loodstaaf of op een koolstaaf (uit een oud droog batterijtje).
Zoowel het glazen buisje met de doorgesmolten platina-electrode
als de loodstaaf worden eindelijk door twee gaten in de kurk
van een wijdmondsfleschje gestoken, in welk fleschje zij in ver
dund zwavelzuur worden gedompeld (1 è, 2 deelen geconcentreerd
zwavelzuur op 10 deelen water). I-Iet geheel is afgebeeld in fig.
27. Het koperstaafje in het glazen buisje kan met propjes watten
(al dan niet met gesmolten parafine gedrenkt) voldoende worden
vastgezet. De kurk wordt door koken in parafine tegen aantasting
door het. zwavelzuur ongevoelig gemaakt.
Wat men hier nu heeft, is een soort polarisatie-element. Ver
bindt men een batterij van ongeveer
volt met de positieve
pool aan de platina-electrode, en met de, negatieve pool aan de
lood- (of kool-)electrode, dan gaat een oogenblik stroom door,
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die echter het aangezuurde water ontleedt. Hierbij zetten zich
zeer kleine gasbelletjes (zuurstof aan de platinapool en waterstof
aan de andere pool) op de electroden af en daardoor ontwikkelt
zich een tegenspanning, die ook tot ongeveer 21 volt stijgt. Dan
is de polarisatie volkomen en de stroom gaat niet langer door.
Voert men nu evenwel de zwakke hoogfre
quente wisselstroomen, die in een ontvangantenne ontstaan, door ditzelfde instrument,
dan veroorzaakt de telkens van richting ver
anderende wisselstroom een ontpolariseering.
Daardoor gaat de stroom van de batterij
telkens wèl weer door. Men krijgt dus bij eiken
aankomenden golftrein stroomstooten van de
batterij door den detector en door de telefoon,
welke stooten even lang aanhouden als de
golftrein, stroomstooten dus in de frequentie der
golftreinen, waardoor precies als bij de kristaldetèctoren geluiden ontstaan, overeenkomende
Fig. 27.
met den vonk toon van den zender.
De electrolytische wordt in het draadloos
ontvangtoestel op dezelfde wijze ingeschakeld als een kristaldeteclor,
liefst met de platina-electrode aan de antenne-zij de.
De platina-electrode moet dus do hoogspanningszijde vormen
en moet dan tevens door de zelfinducticspoel heen met de posi
tieve pool van den spanningsregelaar in verbinding staan. Gewoon
lijk is de werking het best als de batterijspanning eigenlijk iets
grooter is' dan de polarisatiespanning van den detector. Dit be
merkt men door een zacht ruischen in de telefoon. Begint de wer
king minder bevredigend te worden en te worden gestoord door
onregelmatige,, door den detector veroorzaakte bijgeluiden, dan kan
men de glaspunt der platina-electrode nieuw afslijpen op lijn
schuurpapier, waarna de werking weer verbetert. Na langdurig
gebruik moet nu en dan eens een nieuw platinadraadje worden
ingesmolten na volledige verwijdering van het oude (afknippen van
de in een vlam zacht gemaakte glaspunt).
Tot op zekere hoogte is de electrolytische detector slechts nog
als een historische merkwaardigheid te beschouwen. Iiij is vrijwel
in onbruik geraakt.
Des te belangwekkender is hij uit theoretisch oogpunt. Een stu
die toch van Dr. M. J. Iluizinga, berustende op zeer omvangrijke
onderzoekingen, heeft tot de conclusie gevoerd, dat de natuurkun
dige verklaring voor de gelijkrichterwerking van kristaldetectoren
vermoedelijk ook is te zoeken in eleclrolylischc werkingen. Voor
één specialen kristaldetector heeft Dr. Huizinga dit zelfs zichtbaar
kunnen demonstreeren, n.1. voor een contact tusschen een metalen
punt en een plaatje molybdeniet. Tijdens de detectorwerking bleek
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zich op het molybdeniet een microscopisch druppeltje blauwe
vloeistof te vormen, waarin microscopische gasbelletjes opstegen.
Aanvankelijk is men op het denkbeeld om kristalcombinaties
als detector te gebruiken, vermoedelijk gekomen door de verwach
ting, dat er thermowerkingen zouden optreden. De aanrakingsplaats tusschen verschillende geleiders heeft de eigenaardigheid
bij,verwarming een bron van gelijkstroom te worden. Men noemt
zulk een combinatie een „thermo-element” en vele contactdetectoren zijn werkelijk ook thermo-elementen. Men kon zich dan
denken, dat de hoogfrequente wisselstroomen het contact ver
warmden, zoodat het ten gevolge van den doorgang dier stroomen •
zelf gelijkstroom ging geven. Dat zou ook de werking verklaren.
Evenwel leert de proefneming, dat een kristalcombinatie als detec
tor vaak stroom levert in tegengestelden zin dan als thermo-ele
ment. Dus bleef de eigenlijke oorzaak der werking raadselachtig.
Het onderzoek van Dr. I-Iuizinga heeft dit duistere punt belangrijk
opgehelderd.
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IX.

De sleepraddeteetor voor ontvangst van
ongedempte golven.
De werking van al de tot dusver besproken detectoren brengt
mede, dat zij een geheelen golftrein van hoogfrequente trillingen
omzetten in één stroomstoot door de telefoon. Als een punt of
een streep wordt geseind, gaan in den zender op elke punt al
een aantal vonken over. Men ontvangt dus een punt reeds als
een zeker aantal golftreinen, een streep als een grooter aantal
golftreinen. De trilplaat van de telefoon krijgt een overeenkomstig
aantal stooten en geeft daardoor korter of langer aanhoudende
tonen te höoren.
Wanneer een punt eens uit slechts één golftrein bestond, zou
deze ook niet in een bepaalden toon gehoord kunnen worden,
maar slechts als één tik.
Nu zijn in de laatste jaren meer en meer zenders in gebruik
gekomen, die niet op het beginsel van den Wonkzender berusten
en' waarbij niet series elk voor zich sterk inzettende en daarna
uitdoovende golftreinen worden uitgezonden, maar waarbij elke
punt en elke streep, welke uitgezonden wordt, bestaat uit een
doorloopende serie gelijkblijvende trillingen. Men noemt dit zen
ders met continugolven, zenders met ongedempte golven of onge
dempte trillingen. Fig. 28 geeft een denkbeeld van het verschil
tusschen de verschijnselen bij gedempte en ongedempte trillingen.
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Doven is de punt-streep van de letter a voorgesteld bij gebruik
van ongedempte golven, daaronder bij gebruik van sterk gedempte
golven.
De ongedempte golven worden opgewekt met een hoogfrequentiewisselstroom-macliine, of door een booglamp in hoogfrequente
WWWWVWWu

A^-Ar r\n

A^—A°—A/3——A/=*—
Pig. 2.3.

trilling te doen komen. Een middol om op kleine schaal ongedempto golven te produceeren, zullen wij bovendien nog meer in bij
zonderheden leeren kennen, wanneer wij de gloeilampversterkers
bespreken.
Uit het bovengezegde, over de tot dusver besproken detectoren
volgt, dat men hiermede signalen, welke met 'ongedempte golven
worden uitgezonden, niet zal kunnen waarnemen. Waar daarbij
elke punt en elke streep slechts bestaat uit één enkele golftrein,
zal men hoogstens voor elke punt en elke streep de trilplaat van
de telefoon cén klik hooren geven. Ontvangt men een ongedempt
station zeer sterk (dit is soms in ons land met den ongedempten
zender van Nauen het geval), dan kèn het zijn, dat die eene tik,
welke de trilplaat ontvangt, zóó krachtig is, dat de plaat even
in zijn eigen geluidstoon natrilt. Men hoort dan zeer eigenaardige
geluiden, alsof iemand telkens even een stalen veer laat klikken.
In het algemeen echter hoort men van ongedempte zenders met
de gewone detectoren niets.
Men zou, om daaraan tegemoet te komen, een onderbreker in
de antenne kunnen plaatsen, daardoor de ontvangen ongedempte
golfseries in afgebroken series kunnen veranderen en dan met eiken
detector weer bij het aanwezig zijn van ongodornpte signalen,
de seinen waarnemen in den toon, dien men zelf met den onder
breker veroorzaakt. Dit hulpmiddel is bij de eerste proeven des
tijds door Poulsen werkelijk gebruikt. De onderbreker kreeg daar
bij den naam van „tikker.” Later bleek, dat men den onder
breker, in plaats van in de antenne, beter op de plaats van den
detector zelf kón zetten en den detector geheel weglaten. Voor
de wijzo, waarop men zich de werking van zulk een onderbreker
zonder detector moet voorstellen, zijn verschillende verklaringen
opgesteld, welke niet in alle opzichten steekhoudend zijn. Wij
zullen daarop niet nader ingaan.
Intusschen onderging in verloop van tijd ook de ondorbreker —
aanvankelijk een soort electrisch belwerk — een wijziging van
vorm. liet bleek n.1., dat wanneer men een dun zilver- of platinadraadje met lichten druk liet sleepen over een snel draaiende
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schijf, daardoor ook reeds verbrekingen of althans weerstandveranderingen in dat onvolkomen contact ontstonden welke het
zelfde werk deden als de eigenlijke onderbreker.
Feitelijk is dat een terugkeer tot een vorm van detector, die
reeds in de kinderjaren der draadlooze telegrafie werd gevonden
en waarbij een los contact als dat van een naainaald, die op twee
stukjes kool werd gelegd, als ontvangsthulpmiddel werd gebruikt.
De draaiende schijf met het daarop slepende draadje is een
meer volkomen vorm van ditzelfde denkbeeld van het onvol
komen contact!
Voor de schijf en het draadje kan men eigenlijk alle mogelijke
metalen gebruiken, de schijf kan allerlei grootten hebben en zeer
verschillende oimventelingssnelheden. Men kan haar drijven mét
een electro-motortje of met een langloopend uurwerk. Het laatste
is te prefereeren, omdat een motortje altijd vonkt, zoodat de
vonken extra geluiden in den ontvanger geven, tenzij men den
geheelen motor in een metalen kooi plaatst. Bij groote snelheden
van de schijf kan aan deze soms met voordeel een eenigszins ruw
oppervlak worden gegeven. Meestal werkt een schijfje met gepo
lijst oppervlak echter' beter. De contactveranderingen zijn dan
fijner en het toestel is gevoeliger. Zeer goed materiaal voor de
schijf is nikkel, aangezien door de hardheid van dit metaal niet
spoedig een groef erin komt door den druk van den draad. Een
afgedraaide' oude (ronde), nikkelen stuiver is uitmuntend. Men
moet zorgen, dat deze zuiver haaks op de draaiïngsas wordt ge
plaatst. Slingert de schijf bij draaiing, dan geeft elke omwenteling
extra contactvariaties en bijgeluiden. Men kan door den detector
en een telefoon voor beproeving een zwakken stroom zenden, dan
.moet men bij het draaien een aanhoudend ruischen liooren zonder
wisselingen van sterkte.
Men noemt het toestel, zooals het op plaat I met uurwerkaandrijving is afgebeeld, een sleepraddetector. De sleepdraad is hier
op een blokje eboniet geïsoleerd van het lichaam van het uur
werk bevestigd. De draad zit aan een koperen bladveertje, dat
met een kleine stelschroef meer of minder wordt neergedrukt.
Men maakt een verbinding naar dat bladveertje (dus aan den
sleepdraad) en een tweede verbinding aan het lichaam van het
uurwerk en daardoor aan de draaiende schijf. Met die twee ver
bindingen wordt het geheele apparaat op een gewoon ontvang
toestel geplaatst in de plaats van den detector.
De geheele aard der inrichting brengt mee, dat zij ook de
gewone, gedempte stations hoorbaar maakt. Deze hoort men even-,
wel niet meer in hun eigen karakteristieken toon, maar alle in
den toon van de fluisterende tot sissende en krassende onder
brekingen. Alleen bjj zeer sterke signalen blijft iets van den eigen
toon over.

:

-

-

';

=

* m

45
Bij het ontvangen van gedempte signalen van vonkzenders is
het vervallen van den karakteristieken toon een groot nadeel.
Voor zeer zwakke geluiden is overigens een goede sleepraddetector beslist gevoeliger dan eenig kristal. Een direct nadeelig gevolg
daarvan is echter weer, dat de afstem scherp te van het toestel
schijnbaar sterk vermindert, juist omdat men zwakke overblij
vende geluiden ver. buiten afstemming nog doorhoort. Zeer sterke
signalen daarentegen komen in verhouding hiermee veel minder
goed tot hun recht.
Iloofdzaak is echter, dat de sleepraddetector een hoogst een
voudig middel oplevert' om ook ongedempte golven te ontvangen. .

PLAAT I. Sleepraddetector (Carcellamp«uurwerk.)
Men herkent deze, doordat men ze zelfs bij voldoende sterkte
op den sleepraddetector wèl en op een gewonen detector niet hoort
Na eenige oefening herkent men ze ook in den regel al aan het
volkomen regelmatig gesuis, dat zij in de telefoon geven, regel
matiger dan het gesis van gedempte stations.
Behalve Nauen en de Eiffeltoren, die met fluitvonk. èn met
zender van ongedempte golven zijn uitgerust, zyn gedurende
den oorlog tal van stations in Engeland en Frankrijk met onge
dempte zenders ingericht. Het zijn meest stations met middel
matige en lange golven. Ook het trans-Atlantisch verkeer geschiedt
thans meest ongedempt.
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Wij zullen nader nog een ander hulpmiddel voor liet ontvangen
van ongedempte golven leeren kennen, dat weliswaar minder eenvoudig is, maar bij gebruik waarvan de voordeelen van de
ongedempte golven beter tot hun recht komen.
Uit hun aard moeten ongedempte golven grootere afstemscherpte
leveren dan gedempte. Bij langere golftreinen toch wordt de in
vloed van juiste afstemming steeds sterker. Dat voordeel komt
wegens het boven reeds opgemerkte niet tot zijn recht bij ont
vangst met sleepraddetector. Hij is dus meer als een noodhulpmiddel te beschouwen. Zijn betrekkelijk groote betrouwbaarheid
als hij eenmaal goed is gemaakt en ingesteld, maat het jntusschen zeker de moeite waard, hem te beproeven.
X.

Ontvangtoestel met storingvrije schakeling
(drie gljjcontaeten).
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I-Iet in hoofdstuk II behandelde en in fig. 13 schematisch afgebeelde ontvangtoestel bezit twee onafhankelijk van elkaar afstembare trillingskringen: 1°. den antennekring, die een z.g. open
keten vormt, bestaande uit de antenne, een gedeelte der zelfinductie en de geleiding naar aarde; 2°. den detectorkring. die
een gesloten trillingskring is, gevormd door een gedeelte der zelfinductie, detector, blokcondensator en de leiding van daar naar
het ondereinde (grondzijde) van de zelfinductie.
De „koppeling” tusschen die twee kringen wordt in hoofdzaak
gevormd, doordat zij een deel der zelfinductie gemeenschappelijk
hebben. Men spreekt daarom hier van een galvanische (gelei
dende) of directe koppeling.
Om te maken dat in den detectorkring alleen door de signalen
van een bepaald station een krachtige werking ontstaat, dus de
signalen van andere stations niet meer zoo zeer storend optreden,
kan men streven naar een lossere koppeling. Die is o.a. te ver
krijgen door in den antennekring een afzonderlijke afstembare
inductiespoel op te nemen, terwijl op het eigenlijke toestel slechts
een klein aantal windingen in den antennekring worden gescha
keld.
In fig. 29 ziet men hoe een groot deel der in den antenne
kring benoodigde zelfinductie op een voorgeschakelde spoel is
verkregen (stuk a b). De verdere antenne-afstemming vereischt nu
slechts het gedeelte c d op de spoel van het toestel. De koppe
ling met den detectorkring is nu zwakker, dan wanneer op de
toestelspoel de geheele antenne-zelfinductie ware genomen. (Bij
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een dergelijke schakeling moet de spoel a b voldoende van hét
toestel verwijderd zijn of loodrecht op de richting der toestelspoel zijn aangebracht, ten einde weder
zij dsche inductie te vermijden). Deze
lossere koppeling brengt mee, dat de
signalen van stations, waarop de antenne
niet is afgestemd, naar verhouding meer
verzwakt worden, dan die waarop de
antenne wèl is afgestemd.
Hetzelfde resultaat is in zekeren zin te
verkrijgen als men zonder afzonder
lijke antenne-zelfinductie eenvoudig de in
den detectorkring ingeschakelde zelfinductie zeer klein maakt. In fig. 30 is
o d gelijk aan a b
c d van fig. 29.
Maar door / d klein te maken, is ook
weer de koppeling verzwakt. Hier worden
intusschen ook de signalen, waarop de
antenne is afgestemd, spoedig al te zwak,
omdat de nooit geheel aperiodische detec
Fig. 29.
torkring nu op een kleinere golf afgestemd
raakt, dan die welke men wil ontvangen.
Om zonder toevoeging eener tweede spoel lossere koppeling te
verkrijgen zonder al te groot verlies van geluid, moet men een
beter middel toepassen en dat is hierin gelegen, dat men niet
alleen de twee glijcontactén c en /
(fig. 30) gebruikt, maar ook de bij cl
verbonden zijde van den detectorkring
aan een glijcontact zet. Men heeft dus
dan een spoel met drie glijcontactén
(fig. 31). Zoowel de antennckring is op
het stuk a d, als de detectorkring op
het stuk f g zoo juist mogelijk afge
stemd, maar de galvanische koppeling,
omvat alleen het stuk « g. (fig. 31 A).
Is nu de spoel lang genoeg om / en
g, zonder onderlinge afstandsverandering
nog verder naar rechts te verplaatsen,
dan kan men g zelfs voorbij a ver
schuiven (fig. 31 B). Hier ontstaat een
toestand, waarbij de galvanische kop
Fig. 30.
peling slechts een geringe rol meer
speelt. De stroomeffecten in den detec
torkring zijn nu meer toe te schrijven aan inductie der spoelgedeelten a d en f g op elkaar.
Wil men daarbij geen onhandelbaar lange spoel noodig hebben.
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dan moet ernaar worden gestreefd, verder het stuk f g nog te ver
kleinen, zonder dat daarom de afstemming, welke de detectorkring
vertoont, verstoord wordt. Dit kan alleen, wanneer in den trillingskring / g een stuk der
Nj/
\|/ zelfinductie wordt ver
vangen door iets anders.
Vroeger hebben wij ge
zien, dat voor verlenging
en verkorting van golf
lengten capaciteit en zelf
inductie . hetzelfde effect
hebben. Wij kunnen dus
een deel der zelfinductie
in den detectorkring door
een zekere condensatorcapaciteit vervangen en
wel door een condensator, parallel met een ander deel van den
kring. Dit denkbeeld is vervuld in fig. 32, waar men een fijnveranderlijken condensator tusschen f en g ziet aangebracht. Wij
zullen dien condensator c noemen.
Dit is nu een zeer effectvolle schakeling, want beproeving zal
leeren, dat nu de detectorkringafstemming f g, die tot nog toe vrij
vaag was gebleven, plotseling uiterst scherp is geworden, zoodat
men reeds bij een eenigszins onjuiste instelling het geluid tot verdwijnens toe verzwakt. Hoe het
komt, dat de detectorkring zoo
scherp afstembaar is geworden,
is wel in te zien. Men heeft hier
eigenlijk een trillingskring / g c
<X
verkregen, enkel uit zelfinductie
—^\A/VnAA/V\^\A/\AA/V\A / en condensator bestaande, die
een zeer geringe demping bezit,
•------------terwijl de dempende weerstand
van den detector in een slechts
I
aanhangende keten is geplaatst.
De condensator wordt geladen
door de trillingen, welke in de
dempinglooze keten / g c krach
Fig. 32.
tig optreden, zoodra resonantie
is verkregen en de condensator ontlaadt zich door den detector heen.
Ij Behalve een scherp afstembare antennekring is nu een tweede
scherp afstembare gesloten kring ontstaan, waarvan wij het voor
deel uit theoretisch oogpunt reeds hebben besproken. Men heeft
om den wetenschappelijken term te gebruiken: twee „gesyntoni
seerde” kringen en de signalen van stations, waarop niet bepaald
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is afgestemd, worden uiterst zwak. Dit is een ideaal-middel om
met slechts één zelfinductiespoel een buitengewoon hoogen graad
van storingsvrij heid te verkrijgen. Men kan / g zeer klein maken,
zonder de afstemming te bederven, wanneer maar gelijktijdig aan
den veranderlijken condensator c een grootere capaciteit wordt
gegeven.' De koppeling kan dus willekeurig worden verzwakt en
daarmee wordt de storingsvrij heid steeds hooger opgevoerd.
Wei geeft die losse koppeling ook nu een verzwakking in de ont
vangen signalen, óók van die, waarop men afstemt. Doch die zwak
kere signalen blijven dan ook ongestoord.
De vroeger aangewezen constructies voor veranderlijke conden-

PLAAT II. Ontvangapparaat met aulo-transformator met drie
glijconlacten.

i

'

satoren zijn alle evenzeer geschikt voor gebruik in de laatst bespro
ken schakeling. Van den condensator volgens fig. 18 is ook de
grootte voor alle gevallen voldoende. Beter is die van fig. 19.
Met een spoel van 67 cM. lengte en 8 cM. diameter, waarop
8-1'i windingen (ongeveer 210 meter) geëmailleerd draad van 0.7
mM. dikte waren gewonden, in verbinding met een antenne van
60 Meter, gelukte hot op slechts 1 K.M. van station ScheveningenI-Iaven geregeld den Eiffeltoren helder opneembaar te maken,
terwijl de signalen van Scheveningen (anders gillend sterk) intusschen absoluut onhoorbaar werden.
Plaat. II geeft een afbeelding van het toestel, waarmede dit
resultaat werd bereikt; Fig. 32 toont— eènigszins vereenvoudigd—
het schema der verbindingen. Op plaat II ziet men in werkelijk
heid het toestel uitgerust met vijf detectoren en schakelaar om
deze snel te verwisselen, benevens spanningsregelaar (in het af
neembare kistje links) terwijl verder eenige schakelaars zijn te
zien, die alleen voor speciale experimenten zijn aangebracht.
4
Draa llooze Telegrafie.
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Om de besproken groote’ storingsvrij heid te verkrijgen, moet
erop gelet worden, dat het glijcontact / precies op de allerlaatste
winding van de spoel staat. Er mag niet het kleinste stukje z.g.
„dood” spoeleinde overblijven .of het resultaat wordt veel minder
gunstig.
Een toestel met drie glijcontacten en met de aangegeven scha
keling, goed gehanteerd, is een zeer geschikt amateurtoestel. Elk
bestaand toestel met één glijcontact kan tot een toestel als dit
worden uitgebouwd, als de spoel maar groot genoeg is.
Ook een toestel met een inductiespoel, die volgens het afiakkingssysteem is vervaardigd, is met drie stel draaicontacten voor
hetzelfde gebruik dienstbaar te maken, althans wanneer men ook
dan één groote inductie-spoel heeft en de afdeelingen, waarin de
spoel is verdeeld bij de omwikkeling, nietf te grof zijn. Voor «leze
fijnere afstemmingen is daarentegen een toestel met aftakkingen,
die naar afzonderlijke, naast elkaar liggende klosjes voeren, niet
bruikbaar. Dan vormen de afzonderlijke klosjes niet één magne
tisch veld en verkrijgt men niet de feitelijk inductieve koppeling
gelijk die in de laatst besproken schakelingen voorkomt.

{
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XI.
!

Ontvangst van signalen op zeer groote en
zeer kleine golflengte. — Variometer.

:

Terwijl het gewone draadloos verkeer van kuststatioiis én sche
pen plaats heeft met golflengten van 300 tot G00 meter en de
Eiffeltoren (2200, 2500 tot 3200) en Poldhu (2800 meter) middelmatig
groote golflengten gebruiken, werken een aantal der grootste
krachtstations, die dienen voor verkeer over zeer groote afstanden,
met buitengewoon lange golven. Met Marconi-station Clifden. dat
met Glacé Bay (Amerika) werkt, heeft een golf van 6000 meter.
Nauen bij Berlijn heeft 3900 tot 5500 meter.
Ongedempte zenders hebben soms nog veel langere golven.
Eiffeltoren 8000, Nauen 12,600, Carnarvon 14000, Lyon 15,500
meter.
'
«
Amateur-antennes met een eigen golflengte van zoo iets als
300 meter nopen tot inschakeling van een zeer groote zelfinductie
als men op die zeer lange golven wil afstemmen. Het amateur
toestel zal vaak té kleine afmetingen hebben om die afstemming
te bereiken.
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Om dan de golflengte, waarop men kan afstemmen toch nog
te Vergrooten, kan men een tweede zelfinductiespoel vóórschakelcn.
In geval men dit noodig heeft bij een autotransformator, is het
zaak, de tweede spoel tevens op te nemen in den detectorkring.
De detector wordt direct verbonden aan het ,.boveneind” der
gebruikte zelfinducties (het punt waar de antenne binnentreedt)
omdat dit het punt van hoogste spanning is. Men laat het ge
ilede samenstel werken als een spoel met één glijcontact (directe
koppeling). De extra-zelfinductie is dan geen eigenlijke voorscliakelspoel meer. Die werd afgebeeld in fig. 29 maar daarbij wordt
de koppeling los èn de detector-kring is niet op de zeer lange golf
af te. stemmen. Vandaar dat men het in werkelijkheid doet, gelijk
\
hier nu is aangegeven.
De eigenlijke voorschakelspoel of afzonderlijke antenne-zelfinductie heeft feitelijk slechts reden van bestaan bij de nog te behan-*
delen toestellen met inductieve koppeling.
Intusschen zij er hier op gewezen, dat de veranderlijke zelfinductie, die men als voorschakelspoel wil gebruiken, nog naar
een ander type kan worden geconstrueerd dan dat der .gewone
ais geen al te groote waarden
afstemspoelen. Men kan er
noodig zijn — met voordeel een z.g. variometer voor gebruiken,
waarvan de zelfinductie zoo fijn-veranderlijk is als men
slechts wil, zonder dat in dit systeem glij- of veercontacten
noodig zijn. Alle
verbindingen
zijn bij den
variometer
vaste
draadverbindingen,
zoodat
geen
con
onzeker
tact kan voor
komen.
Ter construc
tie van een
variometer kan
men twee kar
Fig. 33.
tonnen ringen
gebruiken,
waarvan de eene gedraaid kan worden binnen den tweeden.
Fig. 33 geeft daarvan een denkbeeld. De buitenste ring staat
vast. De as steekt door beide ringen heen en de binnenring
draait met de as mede. Hier zijn beide ringen met draad om
wónden. De draad begint aan klemschroef a en loopt om don
buitenring; het einde van den draad op den buitenring is door
een buigzaam snoertje c (gevlochten koperdraad geïsoleerd) vcr-
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bonden met liet begin van den draad op den binnenring. Mot
einde van dien laatsten draad zit. weer met een buigzaam snoer,
aan een klemschroef d. Van a naar d kan dus stroom gaan. die
altijd de beide ringen geheel doorloopt. Elk der ringen bezit zijn
eigen zelfinductie. Staan de ringen loodrecht op elkaar dan heb
ben de magnetische velden der beide ringen geen invloed op
elkaar. De zelfinductie is dan gelijk aan de som der zelfinducties
van de ringen. Draait men de ringen echter naar de eene zijde in
elkaar, zoodat de stroom in beide ringen de windingen in dezelfde
richting doorloopt, dan versterken de magnetische velden elkaar
en de zelfinductie wordt grooter. Draait men de ringen naar de
andere zijde in elkaar, dan heeft het omgekeerde plaats: de mag
netische velden werken elkaar tegen, de zelfinductie wordt kleiner.
De variaties welke men kan maken, zijn het grootst, als de ringen
zoo weinig mogelijk in middellijn verschillen.
Bij een variometer heeft men dus enkel vaste contacten aan de
twee klemschroeven. 1-Iet toestel is echter voor een amateur vrij
lastig te maken. Behalve als vóór-schakelspoel is de variometer
zeer bruikbaar voor fijne instelling in verbinding met aftakspoelen, die dan geen fijne verdeeling behoeven. Grooto variometers bieden het nadeel, dat altijd de geheele draadweerstand
blijft ingeschakeld, en de minimum-zelfinductie al vrij groot is.
De afstemming op grootere golflengten dan die welke- de zelf-. .
• inductie van het gebruikte toestel toelaat, kan intusschen behalve
door een voorschakelspoel ook bereikt worden met behulp van een
condensator. Deze wordt dan parallel geschakeld met de zélf. inductie. Daardoor toch wordt de capaciteit van den antennekring
vergroot, hetgeen eveneens verlenging
der .golflengte meebrengt, waarop men
\/ afstemt. De schakeling is aangeduid
in fig. 34.
Wanneer do zelfinductief ij n-veranderlijk is (met glijcontact bijv.) kan de
parallelcondensator in trappen variabel
zijn. Beter, is echter een fijn-verander
lijke condensator. Grooter dan 0.002
microfarad zal hij bij gebruik van een
middelmatige amateurantenne nooit
behoeven te zijn.
Een toestel', waarvan de zelfinduc
tie — in verband met de gebruikte antenne — slechts voldoende
is om af te stemmen op een golf van 2200 meter kan op deze
wijze zelfs signalen op een golflengte van 6000 meter vrij goed
ontvangen.
Bij de schakeling van fig. 34 zal de condensator niet alleen do
afstemming van den antennekring vergrooten, maar ook die van
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den detectorkring. Men heeft hier toch precies hetzelfde als het
geen men verkrijgen zou in fig. 32 wanneer daar het glijcontact (j naar cl werd gebracht en / naar a. Dit kan tot ietwat
verwarde afstem-effecton voeren bij toestellen als de tot dusver
besprokene.
Evenals de voorschakelspoel is daarom de condensator parallel
met de antennezelfinductie meer van nut bij
toestollen met inductieve koppeling.
VWil men de golflengte, waarop men kan
afstemmen, niet verlengen, maar verkorten.'
dan moet in den antennekring een con
/VW\M
densator in serie worden geplaatst, die de
capaciteit van het systeem verkleint. Dit
komt voor bij het ontvangen van golven,
die ongeveer even groot zijn of kleiner dan
de eigen golf van de gebruikte antenne.
Dan zou men geheel geen zelfinductie meer
Fig. 35.
kunnen inschakelen, dus ook geen koppe
ling met een detectorkring kunnen verkrijgen.
In fig. 35 is aangeduid hoe men dan te werk gaat. Men ver
kort de golflengte van het systeem met den condensator zóó veel.
dat wèl weer zelfinductie noodig is om de afstemming te bereiken
en dat ook de koppeling
dus voldoende wordt her
steld.
In het algemeen geeft
het werken met conden
satoren in den antenne
kring, parallel, of in serie
met de zelfinductie, minder
krachtige signalen, dan
wanneer men op dezelfde
s inen zonder behulp van
wwwnAaaaaaam
een condensator kan afstem
men. Het is dus een hulp
middel, dat met mate moet
Fig. 36.
worden gebruikt. De parallelcondensator mag niet te
groot zijn (geen te groote verlenging geven), de serie-condensator
niet te klein (geen al te groote verkorting bewerken). In het
laatste geval moot men verkorting tot de helft der fundamental.e
golflengte als -uiterste grens beschouwen.
De serie-condensator geeft bij dezelfde capaciteit een sterkere
verkorting, naarmate de antcnne-capaciteit grooter is en behoort
dus voor groote antennes een groölere waarde te kunnen aan
nemen.
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De algemeene formule voor de capaciteit van een stelsel K,
samengesteld uit capaciteiten C1? C2? C3, enz. in serie, is:
1
K

1
l
I
Cl + C2 + C3 -f- enz.

Waaruit volgt voor twee capaciteiten in serie (antenne en con
densator) :
Ci C2
Tv =
Ci *j* c2
De werking van den parallel condensator kan niet op zoo een
voudige wijze in formule gebracht worden.
In fig. 36 is aangegeven, hoe men met behulp van een dubbelschakelaar één zelfden' veranderlijken condensator zoowel parallel
met de antenne-zelfinductie als in serie daarmee kan plaatsen.
Met den schakelaar op K staat de condensator in serie en ont
vangt men korte golven. Met den * schakelaar op L: condensator
parallel, lange golven. In den laatsten stand, de capaciteit van
den condensator gelijk nul makende, werkt het geheel alsof er
geen condensator was.

XII.

Ontvangtoestellen met zuiver inductieve
koppeling.
Wanneer men by een toestel als in het schema vaii fig. 32
de geheele galvanische verbinding tusschen de twee kringen ver
brak, dus tusschen g en a den draad doorknipte, zou toch een
inductieve koppeling tusschen anteiïnekring en detectorkring blij
ven voortbestaan. Men zou hebben twee spoelen in eikaars verleng
de. dus in eikaars magnetisch, veld ep de werking zou nagenoeg
ongestoord voortduren.
Zop komen wij terug tot hetgeen reeds in fig. 11c werd afgebeeld, waar wij ons twee in elkaar geschoven spoelen moesten
denken, zonder galvanische verbinding. Ze zouden alleen nu ver
uit elkaar getrokken zijn tot in eikaars verlengde.
’ Als men kortweg. over losse koppeling spreekt, wordt vaak be
doeld: de zuiver inductieve koppeling'tusschen twee afzonderlijke
spoelen en een toestel met uitsluitend inductieve koppeling wordt
in het Engelsch dikwijls speciaal als „loose-coupler” aangeduid,
ofschoon wij hebben gezien, dat een toestel met één enkele spoel
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ook wel degelijk zeer losse koppeling inogelijk maakt en dat de
losse koppeling dus absoluut niet een bijzonder voorrecht van het
toestel met twee spoelen is.
Met voordeel, dat voor scherpe afstemmingen is gelegen in het
gebruik van afzonderlijke inductief gekoppelde spoelen ligt hoofd
zakelijk in het grootere gemak, waarmee de koppeling zich laat
wijzigen, zonder dat dit de afstemming sterk beïnvloedt. Overi
gens is de koppeling tusschen twee kringen niet persé losser,
wanneer geen galvanische verbinding tusschen die kringen bestaat.
Bij een „draadloos” toestel met inductief op elkaar werkende
spoelen noemt men dit spoelenstelsel ook wel: Tesla-transfor
mator (Fransch: montage en Tesla). De Engelschen hebben er
den bijzonderen naam „jiggei” voor (van jigs = kleine sprongetjes,
een woord, dat in de draadlooze techniek de snelle wisselingen der
hoogfrequente stroomen in de antenne aanduidt).
Een enkelvoudige spoel die zoowel iu "den antenne-kring als
in den detectorkring is opgenomen, zooals wij tot dusver hebben
leeren kennen, heet bij analogie ook wel auto-transformator of
auto-jigger. (Fransch: montage en Oudin).
De inductief gekoppelde spoelen komen ook weer onder allerlei
vormen voor en de toestellen verkrijgen al naar gebruik van het
eene of andere model zeer verschillende vormen. Een veelgeliefd
amateur-model, dat inderdaad vele goede eigenschappen bezit
en uitmunt door betrekkelijken eenvoud, is afgebeeld op plaat
lil. Met schema der verbindingen geeft fig. 37.
Mier is de primaire (antenne) spoel vaststaande, afstembaar met
één glijcontact. De secondaire spoel kan glijden binnen de pri
maire, zóó, dat de secondaire windingen- zoowel geheel binnen
de primaire gebracht kunnen worden als geheel er buiten, in het
verlengde. De secondaire spoel van het afgebeelde apparaat is
geconstrueerd met aftakkingen, slechts 8 in getal, maar zóó, dat
de eerste afdeeling de kleinste is en de volgende afdeèlingen ge
leidelijk groo'ter worden. De eene spoel is 1U, de tweede 9 cM.
in middellijn, beide 32 cM. lang, de eerste omwonden met draad
van 1 mM. dikte, de tweede met draad van 0.7 mM. (geëmail
leerd).
De verbindingen zijn zóó gemaakt, dat met behulp van een
dubbelschakelaar, op het rechtsche uiteinde der primaire spoel
gemonteerd (dus onzichtbaar op de foto, maar in het schema
van fig. 37 rechts voorgesteld) de detectorkring óf aan de uit
einden der secondaire spoel óf aan die der primaire spoel ver
bonden kan worden, enkel door omzetting van don schakelaar
naar I of naar D. In het laatste geval is de secondaire spoel
buiten werking en heeft men een eenvoudig toestel met autotransformator en één glijcontact (directe koppeling). De mogelijk
heid dezer schakeling maakt het geinakkelijk, de antenne-afstem5
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ming te vinden voor de golflengte van eenig bepaald station.
De stand voor directe koppeling is hier dus de z.g. luisterstand
(Stand by). Men behoeft slechts het eene glijcontact te bewegen
als men op verschillende golflengten wil zoeken of ook op het
oogenblik een station aan het seinen is.
Door den dubbelschakelaar op I te stellen, kan de detector-
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PLAAT III. Ontvangapparaat met inductieve koppeling.
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kring daarna aan de secondaire spoel worden verbonden, zoodat
op inductieve koppeling wordt overgegaan. (Tune). In dezen stand
moet de secondaire kring ook nauwkeurig worden afgestemd. De
aanwezigheid van den fijn-variabelen condensator C in dezen kring
maakt het echter overbodig, de secondaire spoel in meer dan -bijv.
8 afdeelingen te winden. De fijnregeling der afstemming wordt
hier toch met dien condensator verkregen, waarvoor de in fig.
18 en 19 aangegeven modellen volkomen bruikbaar zijn. Op plaat
III ziet men den condensator volgens model van fig. 18 rechts.
Een draaibare plaatcondensator van gelijke capaciteit is echter
beter.
By het' overgaan op inductieve koppeling blijkt gewoonlijk de
afstemming van den antennekring eenige correctie te behoeven
(eenige vermeerdering van zelfinductie), terwijl ook bij verande
ringen in de koppeling door in- of uitschuiven der secondaire
spoel, de beide afstemmingen kleine wijzigingen moeten onder
gaan. Bij lossere koppeling is zoowel in primairen als secondairen
kring iets meer zelfinductie noodig. In den secondairen kring kan
men ook aan den condensator wat grootere waarde geven. Met
kristaldetectoren zijn deze verschijnselen niet zeer opmerkelijk.
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Bij werken met de nog te bespreken lampversterkers komen zij
echter bijzonder uit.
Maximaal effect wordt bij inductieve koppeling steeds verkregen,
wanneer de afstemming wordt bereikt met een zoo groot mogelijke
waarde der zelfinductie op de secondaire spoel en een zoo klein
mogelijke capaciteit van den condensator.
Dit berust op dc eigenaardige werking van zulk een transfor
mator voor hoogfrequente wisselstroomen. Bij gewone transfor
matoren wordt de spanning, in de secondaire spoel geïnduceerd,
beheerscht door de verhouding tusschen het aantal windingen in
primaire en secondaire. In verband daarmee en in verband met
het verschil in stroomsterkte in beide spoelen is voor een gewonen
transformator de verhouding der draaddikten op de spoelen van
veel beteekenis voor de constructie. Bij den T’esla-transformator
voor ontvangst van draadlooze signalen behoeft men zich over
eenige bepaalde verhouding tusschen de draaddikten het hoofd
niet te breken. De spanning, in de secondaire geïnduceerd, berust
voor de hoogfrequente wisselstroomen, waarmee men hier te doen
heeft, geheel op de juiste afstemming (volmaakte resonantie met
de primaire) en op de capaciteitsverhouding der kringen. De hoe-
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Fig. 37.

veelheid energie in een trillingskring is: E = \ CV2. Bij volmaakte
overdraging da* energie E kan deze in de secondaire hoogstens
gelijk zyn aan die in de primaire; V (de spanning) wordt in den
secondairen kring alleen hooger als C (de capaciteit) kleiner is
dan in den antennekring.
Aangezien contactdetectoren met hun hoogen weerstand z. g.
op spanning werken, laat de invloed der grootte van den- con-

. V,

r
V.

3W .

1

r: 3 •

r-

58
densator C op de geluidsterkte zich dus zeer goed hooren. Welis
waar brengt dit mee, dat men ook bij deze transformatoren
voor hoogfrequente trillingen aan de secondaire een zoo groot
mogelijk aantal windingen geeft, waarmee men dan vaak in dunner
draad vervalt.
Voor het uitstemmen van ongeweuschte signalen echter ver
krijgt men de beste effecten met een kleine waarde der zelfinductie en een groote condensator-capaciteit. Iiooge-weerstand detec
toren als carborundum en de electrolytische detector geven dan
de signalen, die men wenscht te behouden, maar zwakjes. Andere
detectoren van lageren weerstand als zinkiet-koperpyriet, geven voor .
zulk een geval meer effect. Vandaar dat men een toestel liefst
met verschillende, goed gekozen detectors moet uitrusten. Op het
hier besproken apparaat zijn de drie bovengenoemde detectoren
aangebracht.
Het schema en plaat III laten zien hoe de secondaire spoel in
en uit de primaire kan glijden op twee koperen roeden. Deze
vormen tevens de verbinding van de secondaire winding met den
dubbelschakelaar rechts. De draden van de secondaire zijn daartoe
verbonden met twee koperen busjes in de gaten van het eindplankje, waar de koperen roeden doorheen steken. Die koperen
busjes maken in alle standen contact met de roeden. Feitelijk is
het eene busje verbonden aan het uitstekende eind van de spoel,
het. andere busje aan den schakelaar S op het eindplankje (lig.
38).
De laatstgenoemde figuur dient tevens om de verbindingen
en de functie duidelijk te maken van de zeven kleine schake
laartjes op het eindplankje der secondaire spoel, die zichtbaar
zijn op de foto.
Men zal bij beschouwing van fig. 38 zien, dat— bij eiken stand
van den schakelaar S— met behulp van één der kleine, om l,
2, 3, enz. draaibare schakelaartjes, het niet in gebruik zijnde deel
der secondaire spoel geheel kan worden losgemaakt. Op die wijze
kan men ook hier de aanwezigheid van een grooter of kleiner
,,dood eind” op de secondaire spoel vermijden. Die mogelijkheid
is een absolute voorwaarde voor het uitstemmen van zeer krach
tige signalen van een nabijgelegen groot station, evenals wij reeds
opmerkten bij het toestel met drie glijcontacten.
Van de in fig. 38 geteekende inrichting kan men vrij gemakke
lijk een automatische inrichting voor het uitschakelen der doode
einden maken. Daartoe worden de kleine schakelaartjes niet draai
baar aangebracht, maar als vaste veertjes, die naar onderen wat
meer uitsteken dan in de teekening. Ook de schakelarm S wordt
wat verlengd en aan het boveneind van een isoleerend plaatje
voorzien. Verder wordt het geheel zóó aangebracht en gesteld, dat
wanneer S staat op contact 1, hij met het isoleerend plaatje veer
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1 oplicht en dus de verbinding naar B, C enz. verbreekt. Staande
op contact 2 moet de schakelarm de veer 2 oplichten enz. De
onderlinge ligging voor deze wijze van inrichten is in de teekening niet geheel juist aangegeven. Daarvoor toch moet het draai
punt van S en contact 1 in één
lijn liggen met veer 1 enz.
^ /i c
De automatische doodeinduitschakcling laat zich nog eenigszins
anders verwezenlijken, waardoor de
constructie eenvoudiger wordt. Fig.
39 geeft daarvan een denkbeeld.
Ook hier worden de voeren 1, 2
( en 3 door den schakelarm S opge
licht. Daarbij maakt S nu echter
conUtcl met de veeren. Tegelijk
wordt het contact eener opgelichte
veer met een daaronder gelegen
schroef, waaraan het volgende spoelFig. 38.
gedeelto is verbonden, nu verbroken.
Het hoogspanningspunt in de
secondaire spoel wordt geïnduceerd in het einde, dat buiten de
primaire uitsteekt. Reeds wanneer men dat einde nadert met de
hand, nog zonder aanraking, gaat door inductie op de hand
energie verloren en wordt het geluid verzwakt. Dit is een kenteeken. voor de aanwezigheid van een
hoogspanningspunt. Voor goede wer
gilBS
king moet dus tegen mogelijke inductie
op omringende metalen voorwerpen ook
worden gewaakt.
Het hoogspanningseinde van de
secondaire spoel wordt vast verbon
den aan één der busjes, dat met één
der roeden contact maakt en deze
roede zoo direct mogelijk met den
detectorschakelaar. Zóó geeft het schema
van fig. 37 het ook aan.
Links van den blokcondensator B,
z
achter de telefoon-contacten, is de
Fig. 39.
spanningsregelaar aangebracht.
Op plaat III zijn op een verbin' dingssluk boven de primaire spoel nog eenige schakelaars zicht
baar, die men in het schema niet terugvindt. Zy behooren bij
een antenne-condensator a doublé usage volgens fig. 36, welke
condensator oen dergelijke fijne regeling in trappen heeft als de
secondair condensator C.
De verbindingen van de primaire moeten zóó zijn, dat men
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geen dood stuk spoel krijgt aan het naar de secondaire toegekeerde
einde. In fig. 37 is de antenne direct aan dat einde verbonden,
aarde aan het glijcontact. Dit kan men ook omwisselen.
Het hier beschreven toestel geeft de luidste signalen gewoonlijk
met. het grootste deel der werkzame windingen van de secondaire
spoel vrij uitstekend buiten de primaire, dus met een geheel
vrij liggend hoogspanningseind, hetgeen niet de meest vaste kop
peling is.
Indien men een te groot verschil aanneemt voor de. middel
lijnen der beide spoelen, ontstaat een toestel, dat altijd slechts

PLAAT IV. Ontvangapparaat met inductieve koppeling en
vóórschakelspoel.

een zeer losse koppeling geeft. Alle signalen zijn dan het sterkst bij
de meest vaste koppeling, die de constructie toelaat en men weet
niet of dit de voordeeligste koppeling is.
Een al te klein verschil tusschen de beide middellijnen is intusschen ook niet ’gewenscht, want dan treden capaciteits-effecten
tusschen de spoelen op, die de werking bederven.
Bij goede constructie zal steeds een betrekkelijk losse koppeling
de beste signalen moeten geven.
Het is duidelijk, dat men dan ook met zulk een toestel zonder
bezwaar een vóórschakelspoel kan toepassen in den antennekring.
De koppeling kan dan tóch nog sterk genoeg blijven om maximum
effect te geven op de gewenschte golflengte.
Dit is verwezenlijkt in hetgeen men het Fransche toesteltype
zou kunnen noemen, dat — ook door een Nederlandsch amateur
uitgevoerd, — op plaat IV is afgebeeld en waarvan een volledig
schakelschema wordt gevonden in fig. 40. Hier staat de secondaire
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spoel vast (rechts); een kleine primaire glijdt erover heen en door
dat het achterdeel van de secondaire onomwonden is gelaten, kan
de primaire geheel van de secondaire windingen afgeschoven
worden. Een groot deel der zelfinductie in den antennekring
wordt steeds verkregen op de voorschakelspoel (links).
Ook in dit schema vindt men weer den dubbelschakelaar voor
directe of inductieve koppeling (luisterstand on
fijne afstemming), den
dubbelschakelaar,
die
een antenne-condensator
4
(C2) in serie of parallel
plaatst voor korte of
zeer lange golven, spanningsregelaar, variabelen
blok-condensator (C3),
fij n-veranderlijken,
draaibaren plaat-condensator in paraffine-olie
voor secondairafstemming (Cx) en een secon
daire spoel, in eenige
afdeelingen gewonden.
Een bijzonderheid van
het afgebeelde toestel
is de hier aangebrachte
Fig 40.
inrichting voor. auto
matische uitschakeling
van doode spoeleinden op de secondaire. In fig. 40 is aangeduid
hoe een ronddraaiende schijf met contactblokjes a b, c, enz.
automatisch de in werking te stellen afdeelingen der secondaire
doorverbindt en het „doode eind” steeds uitgeschakeld houdt.
De niet gebruikte gedeelten der secondaire zijn niet alleen afge
schakeld, maar ook nog onderbroken, voor zoover méér dan één
afdeeling buiten gebruik is. Men heeft hier voor dit alles slechts
één draaibeweging met den knop Ks te maken. De amateur, die
deze superieure oplossing van het vraagstuk der vermijding van
doode spoeleinden in de secondaire heeft uitgedacht, is de heer
T E. W. van Dompseler te ’s-Gravenhage.
Op plaat IV zijn op de , voorschakelspoel twee glijcontacten te
zien, terwijl fig. 40 er slechts één toont. Het tweede kan van
nut wezen om in den luisterstand een veranderlijken detectorkring te hebben. De wijziging, welke de verbindingen ondergaan,
als men een tweede glijcontact wil aanbrengen toont fig. 41.
In het algemeen zij opgemerkt, dat men om te profiteeren van
de voordeelen van dit toesteltype niet expres de primaire spoel
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hoel klein behoeft to maken. Dezelfde voordeeleu worden bereikt
wanneer men een Voorschakelspoel toepast bij het toestel van plaat
III en dan in bepaalde gevallen slechts een deel der primaire spoel
gebruikt. Als men de ruimte heeft, is de grootte dier spoel nooit
een nadeel, wanneer men slechts zorgt, dat het
doode eind der primaire afgekeerd blijft van de
secondaire spoel.
Groot belang heeft het, de voorschakelspoel
steeds zóó te plaatsen, dat zij niet inductief op
het overige toestel werkt, dus óf op vrij grooten
afstand, óf loodrecht op de as dor primaire en
secondaire spoelen staat.
Van de in den handel nog voorkomende toesteltypen met inductieve koppeling moge hier
D
vermeld worden het stelsel, dat wel in Telefunken-apparaten wordt aangetroffen. Primaire en
secondaire zijn daar beide vrij korte maar dikke
trommel. De eene kan in de andere worden
XMl
geplaatst, en met een scharnier eruit gedraaid
worden, waarbij de spoel scheef komt ten opzichte
Fig. 41.
van de andere. Dit geeft een snelle vermindering
van den koppelingsgraad. Marconi past in zijn
Multiple Tuner spoelen toe, die altijd in eikaars verlengde (nooit
in elkaar) liggen. De daardoor reeds losse koppeling wordt door
zijdelings wegdraaien van één der spoelen nog verzwakt. Eigen
lijk werkt de primaire eerst op een tusschenspoel en deze weer
op de secondaire, zoodat er drie inductief gekoppelde kringen
zijn. Opmerkelijk is hier , dat de secondaire spoelen geen ver
anderlijke zelfinductie bezitten. De geheele afstemming wordt
met condensators bewerkt. Dit Heeft ten gevolge, dat men alleen
op een bepaalde groep van golflengten goed kan afstemmen, maar
het is wel de meest afdoende vermijding van doode spoeleinden,
een punt, waaraan bij de meeste fabrikaten onvoldoende aandacht
is geschonken, maar dat bij het ontworpen van deze constructie
blijkbaar op den voorgrond heeft gestaan.
Bij de apparaten, welke thans in ons eigen land door de Xederlandsche Radio-Industrie te ’s Gravenhage worden gemaakt, wordt
óók de uitschakeling van doode spoeleinden op verschillende wijzen
verwezenlijkt.
Door de Nederlandsche Radio-Industrie worden ontvangers met
inductieve koppeling gebouwd, waarbij niet alleen de primaire uit
een afzonderlijke voorschakelspoel en afzonderlijke koppelspoel
beBtaat, maar waarbij ook in den secondairen kring een koppel
spoel èn een bijschakelspoel dienst doen. I-Iet principe wordt aan
gegeven in fig. 42 Kx en K2 zijn de koppelspoelen in de primai
re en secondaire keten. Zij zijn draaibaar in elkaar opgesteld
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als de twee spoelen van een variometer. L2, de secondaire verlengspoel, wordt in werkelijkheid uitgevoerd met automatische
uitschakeling van doode spoeleinden. Het groote voordeel van
den bouw van toestellen volgens dit schema is, dat veranderingen in
de koppeling worden verkregen door draaien aan een knop, waar
mee één der spoelen Kx of K2 in een anderen stand wordt gebracht.
Hier heeft men geen extra
ruimte te reserveoren voor
het wegschuiven van één der
A
spoelen. Ten einde echter
speciaal voor lange golven
niet in al te losse koppe
lingen te vervallen, moeten
1<! en Ko niet al te klein
.C2
worden genomen. En om
ook zéér kleine golven te
C,
kunnen ontvangen, moet
fl
1^1
men I<2 öf Kx én K2 zóó
inrichten, dat men er ook
Pig. 42.
slechts de helft van in
gebruik kan stellen. De
afstemeffecten op een toestel als dit zijn werkelijk buitengewoon
als voor Kx en K2 proefondervindelijk de
scherp, tórwijl het
juiste grootte is bepaald voor de reeks van golflengten welke men
wil kunnen ontvangen, '— de geluidsterkte maximaal blijft.'De
genoemde firma voert het systeem zoo uit. dat men op hetzelfde
toestel golflengten van 300 tot 12000 meter kan ontvangen.
Eenige toelichting behoeft waarschijnlijk nog het hier medege
deelde, dat toestellen met inductieve koppeling goed geconstrueerd,
do sterkste signalen geven bij een betrekkelijk losse koppeling.
Door verandering van de koppeling regelt men de snelheid,
waarmee energie aan den antennekring wordt onttrokken om die
aan den detector toe te voeren. Energie-onttrekking aan den antennekring staat gelijk met een schijnbare weerstandvermeerdering,
waardoor de trillingen sneller uittrillen. Theorie en practijk leeren
nu, dat het effect het grootst wordt, wanneer die vermeerdering
van den antenne-weerstand niet meer wordt dan een verdubbeling.
Dan levert de helft der totale opgevangen' energie nuttig effect
in den delectorkring, hetgeen het maximum nuttig effect is, dat
men kan bereiken.
Aan de koppeling van twee kringen, elk voor zich nauwkeurig
op eenzelfde golflengte afgestemd, is overigens nog een zeer eigen
aardig gevolg verbonden. Zulk een systeem van twee gekoppelde
spoelen, elk voor zich zuiver afgestemd, is als geheel toch niet
afgestemd op dezelfde golflengte als elk der spoelen afzonderlijk.
Men moet zich dit zoo voorstellen: elk der spoelen heeft een
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eigen zelfinduclie, die de afstemming der afzonderlijk beschouwde
spoel beheerscht. By het systeem als geheel komt daar echter de
wederzijdsche inductie tusschen de spoelen bij.
De onderlinge terugwerking der twee spoelen op elkaar heeft
nu ten gevolge, dat de zelfinductie van het systeem feitelijk
gelijktijdig twee verschillende waarden vertoont; het eene oogenblik
voegt de wederzijdsche inductie zich bij de zelfinductie, het volgen
de oogenblik trekt zij er van af; het systeem is daardoor gelijk
tijdig op twee verschillende golflengten afgestemd, de eene grooter
dan de golflengte, waarop de afzonderlijke spoelen zijn afgestemd,
de andere kleiner.
Precies hetzelfde doet zich trouwens bij een auto-transformator
voor.
Bij vastere koppeling zijn de twee golflengten des te meer
verschillend, bij zeer losse koppeling vallen zij practisch tot één
enkele waarde samen.
' Aangezien nu de zendinrichtingen — wat de vonkzenders betreft
— ook met behulp van twee gelijk gestemde trillingskringen
(evenals in het ontvangapparaat) zijn afgestemd, ontstaat ook
daar hetzelfde verschijnsel en er zijn stations, waarvan men door
fijn ingerichte proeven kan constateeren, dat zij inderdaad twee
merkbaar verschillende golflengten uitzenden. Wijziging der koppe
ling in het ontvangapparaat maakt het dan mogelijk, ook het ont
vangstation . op die twee verschillende golflengten gelijktijdig af
te stemmen. Van twee stations met nominaal dezelfde golflengte
zal men in den regel eerst bij verschillende koppelingsgraden de
beste signalen krijgen.
In dit laatste heeft men nog weer een nieuw middel om bij
gelijktijdige signalen op één golflengte, toch de signalen van het
eene station boven die van het andere te doen uitkomen. Het
ontvangapparaat met inductieve koppeling, waarbij die koppeling
door in- en uitschuiven of verdraaien der spoelen zelfstandig en
gemakkelijk kan worden gewijzigd, biedt in dit opzicht het groot
ste voordeel boven toestellen met auto-transformator, waarbij de
koppeling zich niet zoo licht laat wijzigen zonder ook de afstem-'
ming van één der kringen meer of minder te wijzigen.
Opgemerkt zij, dat de moderne fluitvonkzender practisch slechts
één golflengte uitzend’t.
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Noot: Het boven besproken verband tusschen den koppelihgsgraad tusschen twee gelijk gestemde trillingskringen en de daarbij
optredende dubbelgolf laat zich wiskunstig uitdrukken. Zijn
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en Ao dé twee waarden van de dubbelgolf, dan is de koppelingscoëfficiënt k gelijk aan:
k=

*T — A22
X\+X\
v.\

Is A0 de golflengte waarop de afzonderlijke spoelen zijn afgestemd, dan is:
'
Ai — A0 \/ 1 -f~ k
Ao == Aq \/ 1
k
.Steeds is k een breuk, kleiner dan de eenheid die, tot tiendeelige
breuk herleid, gewoonlijk in den vorm van een percentage wordt
aangeduid.
Theoretisch zou bij de sterkste koppeling k = 1 zijn. Dat is
practisch onbereikbaar. Een koppeling van 40% (lc = 0.4) is
reeds een zeer vaste koppeling.
De beteekenis eener koppeling van 10% is volgens bovenstaande
voor spoelen, afgestemd op een golf van 600 meter, dat de com
ponenten van de dubbelgolf 569 en 029 meter bedragen, of bij
een koppeling van 20% 537 en 657 meter.

XIII.

De hoofdvormen der meest voorkomende
antennes. — Fundamenteele golflengte. —
Riehteffecten.
Na al het medegedeelde over afstemming zal gemakkelijk worden
. ingezien, dat zoodra een antenne uit meer dan één draad bestaat,
eenige voorzorgen zullen zijn te nemen ten einde de meest voordeelige samenwerking tusschen de verschillende antennegedeelten
te verkrijgen. Elk onderdeel van een luchtnet heeft ten gevolge
der eigen capaciteit en zelfinductie een eigen golflengte en die
golflengten moeten alle gelijk zijn, wil men door verbinding der
draden een goede samenwerking verkrijgen.
In den regel zal het bij eenigszins regelmatige vormen van
het luchtnet voldoende wezen de vrije einden nauwkeurig, even
lang te maken. Daarop berusten de vier hoofdvormen der meest
gebruikelijke antennes, die schematisch zijn afgebeeld in fig. 43
5
Draad looze Telegrafie.
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(1, II, III en IV). Men heeft hier de omgekeerde 1,-antenne, de
T-antenne de schuine antenne en do parapluie-antenne.
Het hangt in de eerste plaats af van liet terrein, waarover
men beschikt, welken vorm men zal kiezen.
Kan de geleiding naar de toestellen niet van één der uiteinden
van de antenne genomen worden, dan komt de T-antenne in
aanmerking. Hier moet
/*
S’
* dan echter de verbinding
b (b1) nauwkeurig in het
midden geschieden. Zijn
toch de stukken./» b en
b d ongelijk, dan krijgt
antenne,
geen
men
waarop zuiver kan wor
den afgestemd. Bij de
T-antenne moeten de
draden ook volmaakt
horizontaal loopen. Bij
schuine draden heeft de
onderste helft meer capa
citeit dan de bovenste
helft en is zeer moeilijk
het juiste punt te vin
den, vanwaar men naar de toestellen zou moeten aftakken. Inge
val van schuine draden is het steeds beter model III te volgen.
Bij deze schuine L-antenne verbindt men de toestellen liefst aan
het lage eind. Slechts in geval het absoluut niet anders kan. kan
men ook de aftakking van- het hoogste punt der antenne
nemen.
Al de aangegeven modellen kan men ook met nog meer draden
maken. Dit verhoogt het opvangend vermogen. Als de draden
echter minder dan een halven meter van elkaar liggen, heeft
het aanbrengen van meer draden in dit opzicht niet veel effect,
aangezien elke draad reeds energie opneemt uit een vrij groote
omgeving. Afstanden van 1 a 2 meter zijn meer gewenscht.
Vroeger is meegedeeld, dat de eigen golf eener antenne -1 a 5
maal de lengte der antenne bedraagt. Als c de grondverbinding
voorstelt in de schema’s dan is de „lengte der antenne” in al
de hier geleekende gevallen niet meer dan « b + b o éénmaal
gemeten. Dat ook bij meerdraadsantennes de fundamentale golf
niet veel moer dan 5-maal deze lengte wordt, komt doordat bij
paralleldraden wel de capaciteit grootor wordt met het aantal
draden (ofschoon niet evenredig daarmee) maar de zelfinductie van
het geheele systeem daarentegn kleiner is dan van een enkelen
draad. Alleen door den afstand tusschen de draden groot te
nemen, kan men de fundamentale golf iets opvoeren. De voor-
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naamste reden voor liet ver uit elkaar brengen der draden is
echter de besproken invloed op het opvangend vermogen.
Eenige moeilijkheid kan ontstaan, wanneer een deel eener antenne
dicht over een zinken dak loopt, bijv. als bij de T-antenne het stuk
a b over het zink hangt en het deel b d vrij is. Dan wordt
de capaciteit van a b grooter en holpt het even lang maken van
al de draden en het zuiver horizontaal spannen niet meer voor
het verkrijgen eener goed-afstembare antenne. In zulk een geval
moet men de T-antenne vermijden.
Alle antennes met horizontale of schuine stukken in één rich
ting vertoonen z. g. richteffecten, vooral als ook de grondverbinding nog in het verlengde der antenne ligt. In fig. 44 is door
een kromme lijn aangegeven hoe dit richteffect werkt; abc is
de antenne, c y de grondverbinding. liet sterkst worden nu signa
len uit richting A ontvangen, iets minder sterk uit B. Het slechtst
is de ontvangst uit de richtingen G eu D. De betrekkelijke leng
ten der lijnen c E, o F enz. geven de verhoudingen der ontvangsterkten uit richtingen E, F enz. aan.
Wanneer intusschen de grondverbinding niet opzettelijk is aan
gelegd tot verkrijging van scherpe richteffecten, zullen deze ook
meestal niet zoo sterk merkbaar zijn als uit fig. 44 zou volgen.
'1 och doet men goed, de lengte der antenne zooveel mogelijk te
zoeken in de hoofdrichting vanwaar men ontvangen wil.
Absoluut vrij van richteffect is alleen een loodrechte draad óf
een parapluie-antenne (fig. 43 IV), wanneer ook de grondver
binding straalsgewijs uit het midden is aangebracht. De draden
der antenne zelf al b, a b, enz. alle even lang en even schuin ge
spannen, worden in willekeurig aantal regelmatig straalsgewijs van
uit het middelpunt aange
bracht. De verbinding met
de toestellen geschiedt vanaf
punt b.
3.
Natuurlijk geldt steeds voor
al deze antennes wat vroeger
is gezegd van isolatie en ver
mijding van inductie.
Fig. 44.
Kan men bij een.meerdraadsantenne van het L-type onmo
gelijk alle draden gelijk maken of zijn er redenen, waardoor
enkele draden grootere capaciteit krijgen, dan doet men hot best,
de draden bij o (fig. 43 I en III) niet vrij te laten eindigen, maar
onderling te verbinden.
Een zeer eenvoudige, goed werkende L-antenne, waarvoor
slechts twee isolatoren noodig zijn (g7q7), is in fig. 45 afgebeeld. De
isolatoren zitten aan palen bevestigd en een doorloopende koper
draad abedefa is daartusschen opgehangen, terwijl twee bamboe-

/-K

. .S*''

«__

.

■'

s>!

...

■..

/.

.

■

.

firv

68

1
f
•

.

r

f
¥

m
«

•

*■

%
:

V■5'.

stokken B, waar do draad een paar slagen omheen gewonden is,
dienen als spreiders. Voor gebruik bij dergelijke antennes zijn z.g.
balisolatoren zeer geschikt, maar ook de isolatie van fig. 2 is
voldoende. Een enkele isolator bij a aangebracht, is zelfs beter
dan het gebruik van isolatoren bij b en ƒ. Dan zijn er toch twee
parallelwegen voor mogelijke „lekkage”, terwijl de eene isolator
bij a maar één weg voor „lekkage” aanbiedt.
De verbinding der antenne met de toestellen zij zoo kort moge
lijk, goed geïsoleerd en liefst zonder scherpe bochten en hoeken.
Lange leidingen binnenshuis
zijn af te raden. Waar het
inoodig is ter vermijding van
7/ : inductie make men echter
/ ; liever eenige hoeken, ver om
/ ; metalen voorwerpen als goten '
/ :
en regenpijpen heen, dan
° - vlak langs zulke voorwerpen
te gaan met de draden.
Pig. 45.
Dikwijls kan een telefoonabonné uitstekend één zijner
telefoondraden als antenne gebruiken. Hij moet dan steeds een conden
sator schakelen tusschen zijn antenne-telefoondraad en het draadloos
ontvangtoestel. Alleen dan blijft het telefoonverkeer ongestoord en
kan men zelfs, op één draad tegelijk telefoneeren en draadloos
ontvangen. De* in de antenne geïnduceerde wisselstroomen gaan
ongestoord door den condensator heen en bereiken door het ontvang
toestel de aarde. De gelijkstroom van het telefoonnet daaren
tegen, kan door den condensator niet passeeren en blijft binnen
de gewone telefoonleiding. Om op den telefoondraad scherpe
afstemmingen te verkrijgen, moet de meest geschikte grootte
van den voorgeschakelden (altijd vrij kleinen) condensator door
proefnemingen of met behulp van een veranderlijken standaard
condensator worden gezocht.
De voorgeschakelde condensator verkort in het algemeen de
golflengte, maar bij zeer lange draden kunnen zich abnormali
teiten voordoen. Lange draden, vooral als zij ook aan het andere
einde galvanisch of inductief geaard zijn (telegraaf en telefoonleidingen) trillen niet meer in 1/4 der'eigen golflengte. Er ont
staan een aantal knooppunten bij zoo lange geleiders en een aan
tal spanningsbuiken. Daarmee gaat de mogelijkheid eener waarlijk
scherpe afstemming op de toestellen verloren. Ook de zinken gootrand' van een blok huizen kan met voorschakeling van een conden
sator als antenne dienst doen; ook daar is de afstemming van den
antennekring echter meestal onscherp.
Wellicht komt bij den lezer nog de vraag op hoe het mogelijk
is, dat ook. vliegmachines en luchtschepen draadlooze seinen kun-
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nen ontvangen en uitzenden, vooral omdat zij geheel geen grondverbinding bezitten.
Als antenne werkt in dit geval een lange neerhangende draad.
Aan die zijde der toestellen, welke gewoonlijk met den grond
is verbonden, wordt nu een tweede draad verbonden, die hetzij
naar een grooten koperen ring loopt, die om den ballon heen is
opgehangen, hetzij naar hot metalen geraamte van het luchtvaar
tuig. De groote capaciteit dier metaal massa (in dit geval tegen-'
capaciteit genoemd) werkt dan als „aarde.”
Gebruik van een tegencapaciteit in plaats van een directe aardverbinding komt ook bij landstations voor (vooral draagbare).
Geïsoleerde draden even boven den grond of zelfs blanke draden,
over den grond, doen dan dienst.
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XIV.

Berekening van de zelflnduetie van spoelen
en van de capaciteit van condensatoren.
Een zeer eenvoudige formule voor de berekening der zelfinductie
eener ronde spoel, waarvan de diameter cl cM. en de lengte 1 cM.
is, terwijl n het aantal draadwindingen per cM. lengte voorstelt,
luidt:
(1)

L (microhenry’s) =

1

I

l

1000

l (7t n d)2 = ongeveer — l (?i d)2.

•j

'
aangezien de cijferwaarde van n — 3.1416 is en het kwadraat daar
van zeer weinig verschilt van 10.
De formule is alleen nauwkeurig voor spoelen, waarvan de lengte
zeer groot is ten opzichte van de dikte. Voor d = x/601 wordt, de
fout al ongeveer 1% en voor d = 1/10l bijna 5% (de met de onge
corrigeerde formule gevonden waarde is altijd te groot).
Voor alle practisch voorkomende spoelen verkrijgt men vrijwel
voldoend nauwkeurige uitkomsten door in dezelfde formule een even
eens eenvoudigen correctie-factor aan te brengen, waardoor de ge
corrigeerde formule aldus luidt:
(2)

l
l (n n d)2 X —
1 + 0.43 d
l
1
= ongeveer — l (n d)2 X
l + 0.43 d

L (microhenry’s) =

1000

■
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Van spoelen met zeer groote lengte tot spoelen waarbij d — l is,
blijven de fouten in de uitkomst van de gecorrigeerde formule
beperkt tot hoogstens 1% (te groot). Voor spoelen waarbij d = 2 l is,
stijgt deze fout tot ongeveer 2.5% om daarna voor nog kortere en
dikkere spoelen weer te dalen. Voor cl — 3 l is de fout weder slechts
1.2% en tot aan de verhouding d = 51 blijft de fout beneden 1%
(bij de laatstgenoemde verhouding is de uitkomst nagenoeg geheel
juist). Voor spoelen, waarbij cl ligt tusschen 5 l en 10 l worden de
l
uitkomsten te klein. Voor d= 10 l moet de correctiefactor —
i-h 0.4 d
l
worden toegepast in plaats van
l + 0.43 d'
Aangezien nu verder l n n cl gelijk is aan de draadlengte op de
spoel, die wij L zullen noemen, kunnen wij ook schrijven:
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L2
1
1000* l +0.43 cl als L in cM. wordt uitgedrukt:

L2
L = 10 , , _ . — als L in meters wordt uitgedrukt.
I + 0.43 cl
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Ten einde de zelfinductie van een vierkante spoel te vinden, kan
men berekenen de zelfinductie eener ronde spoel van gelijke lengte en
met gelijk aantal windingen en met een diameter gelijk aan één zijde van
de doorsnee der vierkante spoel, welke uitkomst men moet vermenig
vuldigen met 1.23.
Wil men de grootte van een spoel of een spoelgedeelte omschrij
ven, dan moet men blijkens het bovenstaande opgeven: lengte en
middellijn der spoel, benevens de waarde van n (aantal windingen
per cM). Een opgaaf van de /draadlengte alléén, zooals men weleens aantreft, beteekent niets, want met dezelfde draadlengte kan
men grootere zelfinductie bereiken door den draad op een dikkeren
koker te winden.
De mogelijkheid om voor elke spoellengte de zelfinductie te vin
den door berekening geeft ïn verband met een andere formule een
middel aan de hand om ook zelf de capaciteit van een condensa
tor te bepalen. Wij weten toch dat voor een gesloten trillingskring
bestaande uit een zelfinductie L en een capaciteit C, de eerste uit
gedrukt in microhenry’s, de tweede in microfarads, (millioenste
deelen van 1 farad) de betrekking bestaat:

5^- •

golflengte = 1-885 ]/ C L meters.

r

Gesteld, men heeft met een toestel met schakeling volgens schema
van fig. 31 een nauwkeurige afstemming verkregen op de signalen van
■
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een station met nauwkeurig bekende golflengte, dan moet, als die
golflengte 1650 meters is, in den gesloten trillingskring gfc ook de
bovenstaande formule van toepassing zijn. De zelfinductie van het
spoelgedeelte g / kan berekend worden (zie boven) en dan is nu
voor dit geval:
1650 = 1835 i/ CL
16502 1
C ” 18852 X L

■
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of
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1
C = 0. 7662 X L/

!

Men kan deze methode om de waarde van een condensator te
bepalen, het best toepassen op de scherp afstembare signalen van een
fluitvonkstation. De eigenaardigheden van den zender, die, afgezien
van het hooge geluid, bij de fluitvonksystemen bestaan, geven aan
leiding tot bijzonder zuivere golven; het verschijnsel der dubbelgolven (hoofdstuk XII) is daar practisch opgeheven. Men moet zorgen,
dat voor deze metingen in fig. 31 g en a op een behoorlijken
afstand van elkaar liggen, zoodat de koppeling zeer los blijft en
de gesloten kring werkelijk zoo vrij mogelijk trilt. Ook bij gebruik
van een toestel met inductieve koppeling voor deze meting, zij
de koppeling vooral zoo los mogelijk. Middelmatige condensatorwaarden van ongeveer 0.001 microfarad laten zich het 'meest
nauwkeurig bepalen.
Volkomen betrouwbaar is deze meting nooit. Eigenlijk meet men
niet den condensator C, maar de capaciteit van dezen condensator,
opgeteld bij de capaciteiten van het deel g / der zelfinductie en
van de geleiding, waarin detector en telefoon zijn opgenomen. Voor
kleine waarden van C krijgt men daardoor veel te groote uitkom
sten. Ook is de juiste plaats van het glijcontact (de scherpste af
stemming) hoogstens op een halven cM. nauwkeurig te bepalen. En dit
zijn nog niet eens alle de oorzaken 'van onnauwkeurigheden.
Toch is 'het bij eenigszins doelmatige toepassing der methode
mogelijk om condensatorcapaciteiten zoo tot op ongeveer 10%
nauwkeurig te bepalen.
Weet men eenmaal, dat een condensator van twee blaadjes blad
tin van bepaald oppervlak, met een bepaalde isolatie ertusschen,
een capaciteit van bijv. 0.001 m. far. bezit, dan kan men verder
aannemen, dat een condensator met tweemaal grootere bladen,
0.002 m. far. meet enz.
In sommige gevallen zal men de capaciteit van een te vervaar
digen condensator vrij goed kunnen berekenen uit de formule:
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O stelt hier do oppervlakte van één stel platen van den conden
sator voor, in vierkante centimeters. Voor platen, dio telkens tusschen twee andere liggen, telt de opp. dubbel. Bij een condensator
van 6 tegenover 7 platen, elk 4 x 4 cM. wordt dus O = 6 X 2 X 4 x
4 = 192 cM.2:— Verder is k de diëlectrische constante van de isoleerende stof en d de dikte der isoleerende laag in cM. De nauwkeurige
meting van d is vooral bij gebruik van dun papier en mica-isolaties vrij lastig. I-Iet best is do meting der dikte van een groot
aantal op elkaar geperste blaadjes, waarna men het aantal telt en
oen eenvoudige deeling de dikte van elk blad doet kennen. Dit
is practisch meer waard dan meting der dikte van één blaadje
met een micrometer.
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Berekening der aan een toestel te geven
afmetingen.

r- .

Eén der belangrijkste problemen, waarvoor de beginnende amateur
zich ziet geplaatst, is dit: hoe groot moet een zelfinductiespoel
zijn om in verbinding met een antenne van bepaalde afmetingen
de afstemming voor bepaalde golflengten te geven ?
Helaas is op de vraag daarnaar geen wiskunstig zeker antwoord
te vinden. Een antenne van bepaalde lengte heeft weliswaar een
fundamentale golf van 4 è, 5 maal die lengte. Als nu elk ingescha
keld spoelgedeelte die fundamentale golf met een bepaald stuk
verlengde, zou de rekening heel eenvoudig zijn. Maar zoo is het
niet. Met een eenvoudig optelsommetje komt men eï niet.
De kennis der fundamentale golflengte geeft ons ter. beoordeeling
van de te verkrijgen afstemmingen op het ontvangstation eigenlijk
zelfs niets. Wy willen dit aantooneh met een voorbeeld, dat tevens
aangeeft, hoe men beschouwingen omtrent deze aangelegenheid
moet opzetten.
Gesteld in geval a een kleine meerdraadsantenne met een werk
zame capaciteit C = 0.0005 m.f., zelfinductie L = 20 m. h., zooals
bij een 2 è, 3 draadsantenne van 40 meter werkelijk kan voorkomen.
De algemeene formule: golflengte = 1885 i/CL geeft 188.£ meter
als fundamentale golf, dat is hier dus 4.7. L.
Geval b: een ééndraadsantenne, eveneens 40 meter lang, waarvan
echter de werkzame capaciteit C = 0.00025 ml. en L = 40 m h.
kan zijn. Fundamentale golf ook hier 188.5 meter = 4.7 L.
Wat zal nu het effect zijn van het gebruik van een afstemspoel,
van 4000 m. h. bijv., verbonden aan elk dezer antennes? In geval
a wordt de zelfinductie van het stelsel L = 4020 ; C blijft 0.0005.
Nu wordt 1885 \/ CL = 1885 \f2 = 2656 'meter, de golflengte waarop
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men is afgestemd. In geval b wordt L=4040; C = 0.00025 •
zoodat 1885 ■ C L = 1885 meters.
M. a. w. twee antennes van dezelfde fundamenlcile golflengte kan
nen in verbinding met, gelijke zelfinduelie-spoeten sterk uitéónloopende
afstemmingen geven.
Uit de berekening blijkt, dat het nagenoeg uitsluitend de capa
citeit der antenne is, die de afstemmingen beheerscht en wel als
vermenigvuldigingsfactor, zoodat de juiste betrekking nooit door
een optelling is weer te geven.
De voorbeelden zijn zóó gekozen, dat zij verhoudingen weergeven,
die in werkelijkheid bij amateur-installaties metkleine antenne en groote
spoelen voorkomen. Alleen is in de berekening verwaarloosd, dat die
groote spoelen ook de capaciteit der trillingskringen verhoogen, waar
door de werkingsverschillen practisch iets minder scherp uitkomen.
liet bovenstaande verklaart tevens, waarom een meerdraadsantenne, ook al is haar fundamentalo golflengte niet grooter dan van
een even lange ééndraadsantenne, toch meerwaardige afstemmingsuitkomsten geeft. De capaciteit en niet de fundamentale.golflengte is
hier beslissend. Daar komt nog een grootere afstem scherpte ten gunste
van de meerdraadsantenno bij, omdat gelijke zelfinductiewaarden hier
grootere verschillen in afstemming teweegbrengen. Men moet echter in
het oog houden, dat het bij een antenne niet enkel op de waarde voor
afstemming aankomt, maar meer nog op de waarde als opvangervan
energie en daórvoor zijn lengte en hoogte de hoofdzaken.
Intusschen komt het ook weer uitsluitend aan op de capaciteit,
wanneer het gaat om de vraag, welken invloed een condensator in
serie, tot verkorting van de golflengte hebben zal, of een conden
sator parallel met de zelfinductie tot verlenging dér golflengte.
Een berekeningsvoorbeeld, toegepast op de boven aangenomen an
tennes, geval a en b, moge dit toelichten.
In beide gevallen plaatsen wij een condensator van 0.0005 m. f.
in serie. Voor geval a krijgen wij dus met de antenne-capaciteit
C = 0.0005 in serie geplaatst Cx = 0.0005. Dan is de capaciteit
C (?!
= 0.00025, of 2 maal kleiner.dan oorvan het systeem K =
C + C!
spronkelijk. De fundamentale golflengte en alle afstemmingen met
spoelen worden nu \/ 2 maal kleiner, dat is 77.0% van de oor
spronkelijke. — Voor geval, b, waar C = 0.0025 en Cx = 0.0005
25
C Cx
= 0.00017, of — maal kleiner dan oorspronkelijk.
wordt K =
17
C+ C,
De afstemmingen worden
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\y ^ maal kleiner of S3.8% van de

oorspronkelijke.
De golflengte wordt dus voor de antenne met de grootste capa
citeit aanzienlijk sterker verkort.
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Omgekeerd zal bij gebruik van een condensator parallel met de
zelfinductie de verlenging van golflengte het grootst zijn bij de
antenne met de kleinste capaciteit. De Verhouding is daar minder
eenvoudig en ook niet zoo gemakkelijk te berekenen.
Ahtenne-condensatoren moeten daarom grootere maximum waarde
bezitten voor antennes van grootere capaciteit en fijnere regel
baarheid voor antennes van kleinere capaciteit, gelijk men verder
zelf kan berekenen.
Wij hopen duidelijk te hebben gemaakt, hoe de afs te mm ingsres ui
taten, met bepaalde toestellen voor een bepaalde antenne bereik
baar, dus nagenoeg uitsluitend van de capaciteit der antenne af
hangen, terwijl de draadlengte of de fundamentale golflengte hier
geen bruikbare grondslag is voor berekeningen.
Nu is reeds voor ééndraadsantennes de berekening der capaci
teit tamelijk ingewikkeld en de uitkomst alleen voor vrij hangende
draden (niet op korten afstand boven daken) eenigszins betrouw
baar. Bovendien moet echter voor practisch bruikbare benaderin
gen van de te verwachten afstemmingen rekening worden gehou
den met het in onze beschouwingen verwaarloosde capaciteitseffect der inductie-spoelen, dat niet alleen afhangt van de draad
lengte op die spoelen, maar ook van hun vorm.
Als zeer ruwe benadering voor niet al te lange golven kan men stéllen:
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Hier is de L/ de antehnelengte in meters, gemeten volgens de in
hoofdstuk XIII gegeven aanwijzingen; hier moet echter voor een
twee-draadsantenne de enkelvoudige gemeten lengte met 1,5 wor
den vermenigvuldigd en voor meerdraadsantennes met iets giooteren factor, die echter nooit grooter mag worden genomen dan
2.5. Lj is de draadlengte op de spoel in meters; l en d lengte en
dikte der spoel in centimeters. Aangenomen is in deze formule,
dat de gemiddelde waarde voor de capaciteit eener amateurantenne
5 millioenste deelen van een microfarad per meter lengte bedraagt.
Heel veel waarde is echter aan deze formule niet te hechten.
Zij levert slechts een ruwe schatting van hetgeen men met een bepaalde
spoel in verbinding met een antenne van bepaalde afmetingen '
zal kunnen bereiken. Volkomen nauwkeurig vooruit berekenen kan
men dat niet. Het laat zich slechts door meting meer nauwkeurig
- bepalen; dat beteekent hier feitelijk: door proefneming. De beste
raad aan den amateur is dus steeds: probeeren. Wanneer hij een
weinig wiskundig is aangelégd, zullen de uiteenzettingen in dit
werkje hem op weg helpen om de resultaten van dat probeeren
om te rekenen tot vrij aardige metingsuitkomsten.
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XVI.

Nog eenige praetisehe wenken.
Uil de formules volgt, dat men aan een inductiespoel de grootst
mogelijke zelfinductie geeft voor een bepaalde draadlengte wanneer
men spoelen maakt, waarvan de middellijn ongeveer 2A maal
grooter is dan de lengte en wanneer men draad gebruikt van zoo
gering mogelijke dikte.
Het beperken der draadlengte is van belang, wanneer daardoor
de weerstand kan worden verminderd, dus wanneer zij het gevolg
is van een groote spoelmiddellijn. Groote weerstand vermeerdert de
demping in een trillingskring en moet om die réden worden ver
meden. Dat amateurs toch gewoonlijk bij voorkeur .lange spoelen
bezigen, ligt hieraan, dat het moeilijk wordt, aan spoelen van zeer
groote middellijn de noodige stevigte te geven. Lange spoelen zijn
bovendien storingvrijer.
Vermindering der draaddikté maakt ook, dat men een geringere
draadlengte noodig heeft, maar de weerstand van den draad neemt
bij geringere dikte in nog grootere verhouding toe. Hier wordt dus
in geen geval een voordeel verkregen, wat den weerstand betreft.
Toch is hel onjuist te meenen, dat men dus het best doet, steeds
een zoo groot mogelijke draaddikté te kiezen. In dikke draden toch
treedt in sterkere mate het verschijnsel der z.g. vagabondeeronde
stroomen op. Dit verschijnsel geeft aanleiding tot energie-verlies,
dat grooter is naar mate men met grootere stroomsterkten heeft
te doen en met wisselstroomen van hoogere frequentie. Bij ont
vangst van korte golflengten, waarbij de trillingsfrequentié het
grootst is, kan grootere dikte van clen draad een verlies door.
vagabondeerende stroomen geven, dat geheel opweegt tegen het
voordeel van den kleineren weerstand. Inderdaad zal men in de
practijk van draden boven 1 rriM. dikte geen voordeel meer .onder
vinden.
Nu kunnen wel de vagabondeerende stroomen worden tegenge
gaan, wanneer men in plaats van massieven draad bijzondere soor
ten van snoer gebruikt, samengesteld uit zeer vele uiterst l'ijne,
afzonderlijk geïsoleerde draden, regelmatig in elkaar gevlochten en
daarna nog door een gemeenschappelijke isolatie omgeven (Duitsch:
Litze; Engelsch: stranded wire of: stranded cable). Zulk snoer
is in geen geval voor glijcontactspoelen te gebruiken. De toepassing
kan van groot belang zijn bij zendapparaten, waar men met groote
stroomsterkten werkt. De beteekenis voor het ontvangtoestel is
intusschen door bepaalde fabrikanten beslist overdreven. De ama
teur zal in het algemeen het nut niet goëvcnredigd vinden aan de '
veel hoogere kosten.
Waar men dus voor amaleurapparaten gerust gewoon massief
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koperdraad.kan gebruiken en boven 1 mM. diktp niet hoeft té gaan,
terwijl dunnere draden binnen tamelijk wijde grenzen geen merk
baar slechter effect geven, daar bestaat toch ook een'grensminimum. Voor glijcontact-spoelen zijn draden beneden 0.3 a 4 mM.
reeds niet aan te bevelen om de moeilijkheid, voor zoo dunne dra
den contacten te maken, die niet steeds twee of drie windingen
raken. Dit laatste mag beslist niet. In het algemeen is trouwens
het gebruik van draad beneden 0.3 mM. af te raden, wanneer liet
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PLAAT V. Draagbaar ontvangapparaat mei inductieve koppeling.
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niet om redenen van beperkte ruimte dringend noodzakelijk is.
Bruikbaar zijn zelfs dikten van 0.15 en 0.1 mM. nog wel en plaat
V vertoont een draagbaar ontvangtoestellene, in een doos van
slechts 8 X 14 x 25cM., dat door gebruik van dunnen draad de
zelfde afstemmingsmogelijkheden levert als het groote toestel van
plaat III. Het is ook een toestel met inductieve koppeling, en het
bevat antennecoiidensatoreh, draaicondensator voor secondair-afstemming, twee detectors, spanningsregelaar met batterij, geheel
compleet.
Als primaire spoel is hier een groot model lucifersdoos gebruikt,
11 CM. lang, omwonden met draad van 0.2 mM. in 10 fijne en
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lu .grove afdeelingen. De secondaire, met draad van gelijke dikte
gewonden, met linnen omplakt, schuift hier los in; doch is 13,5
cM. lang, verdeeld in 2 afdeelingen. De uiteinden zijn door snoer
tjes verbonden met een dubbelschakelaar op de dekplaat, die öf
de twee afdeelingen doorverbindt, . öf de eene helft uitschakelt.
Door een gleuf in de dekplaat steekt een knop, waarmee de se
condaire wordt in- en uitgeschoven, dus de koppeling gewijzigd.
De afstand tusschen primaire en secondaire is hier slechts 0.3 cM.
Toch is dit toestel in hoogc mate storingvrij.
Het is een voorbeeld, hoe ook bij beperkte afmetingen een bruik
baar apparaat kan worden samengesteld. Wenscht mén echter
maximale geluidsterkte dan zijn spoelen van grootere afmetingen
met dikkeren draad verkieselijk.
Toestellen met inductieve koppeling moeten secondaire spoelen
met groote zell'inducüie hebben. Voor dé tegenwoordige lange golven
boven 10,000 meter heeft men spoelen van -10,000 micrqhenry noodig,
terwijl men voor golven beneden 4000 meter met 4000 microheniy
kan volstaan zonder een al te grooten condensator noodig te hebben.
Ook de primaire krijgt voor de langste golven aanzienlijke afme
tingen. Het meest gebruikt wordt draad van 0,5 a 0.7 mM. voor
de primaire en 0.3 a 0.4 mM. voor de secondaire.
De afstemmingen van den sccondairen kring in een toestel met
inductieve koppeling zijn onafhankelijk van de gebruikte antenne.
Dientengevolge kan zulk een toestel gemakkelijk als golfmeter
worden aangewend, wanneer men eens voor altijd bepaalt, welke .
golflengten men bij bepaalde afstemmingen ontvangt.
Aangezien bij inductief gekoppelde apparaten steeds een fijnregelbare éondensator parallel met de secondaire spoel zal worden ge
bruikt, behoeft de zelfindüctiê dier spoel niet fijn regelbaar te
zijn; een gl ij contact, waarbij uitschakeling van doode einden ónmo
gelijk is, moet hier zelfs beslist worden ontraden. Intusschen laat
een eenigszins groote secondaire spoel, die geheel onveranderlijk
zou wezen, geen afstemming op zeer kleine golven toe. Ook als de
parallel-condensatór op nul wordt gesteld, blijft in den kring toch
de eigencapaciteit der spoel aanwezig; dientengevolge bezit elke
spoel volgens de formule l$85i/CL ook reeds een eigen afstem
ming, op een golflengte, waarbeneden men alleen kan gaan door
verkleining der spoel. I-Ict is om die reden, dat men haar in
afdeelingen met aftakkingen verdeelt. I-Iet aantal daarvan behoeft
niet groot te zijn, aangezien men de afstemmingen met den con
densator bijregelt. Eén groot aantal aftakkingen zou vele aan de
spoel bevestigde . draadeinden medebrengen, die de afstemscherpte
benadeelen. Men kan bovendien gerust elke volgende aftakking 2x
grooter maken dan de voorgaande.
In het algemeen zal bij spoelen met geringe eigen capaciteit de
afstemming met behulp van den parallel-condensator scherper bly-
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ken te zijn. Voor secondaire spoelen verdient daarom een niet al
te groote diameter de voorkeur.
Bij variometers streve men er naar, ^aan de beide spoelen gelijke
zelfinductie te geven, opdat zij — tegengesteld in elkaar gedraaid
— een zoo klein mogelijke minimum waarde voor do zelfinductie
zullen opleveren. Daar verder de diameters verschillend zijn en de
lengten liefst gelijk worden gekozen, is men ook hier voor de binnenste
spoel op dunneren draad aangewezen. Wij hebben alle gegevens
reeds verschaft, opdat men zelf de noodige berekeningen zal kun
nen uitvoeren.
Voor auto-transformatoren zijn spoelen van 6 tot 20 cM. dia
meter en 60 tot 30 cM. lengte, om wonden met draad van O.ó tot
0.8 raM. het meest aangewezen. Lange, niet al te dikke spoelen
leveren zooals reeds werd opgemerkt, een grootere storingvrijheid.
Geëmailleerd draad, behalve dat het zich gemakkelijk laat ver
werken voor glijcontact-spoelen, heeft door zijn dunne isolatie
bij gelijke uitwendige draaddikte een grooter geleidingsvermogèn
dan andere geïsoleerde draden.
Van bijzonder belang is het, nooit spoelen voor draadloos gebruik
in méér dan één windingslaag te wikkelen, tenzij meer ingewikkelde
windingsmethoden worden gevolgd, omdat anders de capaciteit seffecten tusschen de lagen ongunstig werken.
Ook vermijde men om dezelfde redenen alle metalen kernen in de
spoelen (geen metalen kokers om de spoelen op te winden en geen
metalen omhulsels!)
Dit laatste geldt nog te meer van magnetisch metaal. Bij gewone
transformatoren 'brengt men zware ijzerkernen aan om de werking
te versterken. De auto- en inductieve transformatoren voor draadlooze ontvangers, waar men te doen heeft met zoo hoogfrequente
wisselstroomen, zouden door ijzeren kernen geheel worden bedor
ven, omdat het magnetisch metaal ten gevolge van de hysteresis
de snelle stroomwisselingen niet kan volgen en deze zou tegenwer
ken#
Bij de opstelling dor onderdeelen eener ontvanginstallatie make
men alle. verbindingsdraden zoo kort en zoo direct mogelijk. Over
hangende en losse draden zijn te vermijden, evenals kruising van
draden (tenzij op behoorlijken afstand van elkaar) en lange, over
oenigen afstand vlak naast- elkaar loopende draadeinden.
Ten einde te weten of men met afsteminrichtingen, verstelbare
koppel ngen, veranderlijke condensators en spanningsregelaars
werkelijk de beste instelling heeft bereikt, moet men in het alge
meen nagaan of zoowel een vergrooting als een verkleining der in
aanmerking komende factoren (zelfinductie, capaciteit, weerstand),
inderdaad een verminderde geluidsterkte oplevert. Alleen wanneer
verschuiving van een glijcontact naar beide zijden minder gunstig
blijkt, kan men" zeggen, den besten stand gevonden te hebben.
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Zoo lang dit niet het geval is, heeft men óf de beste afstemming '
nog niet verkregen, óf te doen met een installatie, die ten gevolge
van fouten een onvoldoende regelingsscherpte bezit.
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Signaalversterking. — De drieeleetrodengloeilamp.
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Ken zeer belangrijk veld van proefnemingen voor amateurs en
een mogelijkheid om resultaten te bereiken, waarvan men enkele
jaren geleden nog niet kon droomen, is geopend door de verschij- .
ning der z.g. gloeilampdetectoren.
De naam gloeilamp-,,detector” zegt eigenlijk veel te weinig,
want — op de juiste wijze gebruikt — leveren-deze gloeilampen veel
meer dan enkele detectorwerking. Het zijn wezenlijke versterkers.
Een detector, al zou hij door zijn weerstand geen enkel verlies op
leveren, doet nooit meer dan de hoogfrequente stroomen gelijkrichten en omzetten in gelijkstroomstooten, welke een telefoon doen aan
spreken. Zijn de oorspronkelijke stroomen te zwak om, gelijkge
richt, de telefoon te doen werken, dan kan de beste. detector niet
meer helpen.
Maar met een vorsterker staan we er heel anders vóór!
En nu ligt het voor de hand dat wij ons versterking kunnen
denken op twee geheel verschillende manieren.
Wij kunnen ons versterking denken van de reeds gelijkgerichte
stroomstooton, welke een gewone detector ons levert. Dat is het
eerste. En in die richting heeft men het jarenlang gezocht op den
grondslag der al lang bij de lijn- en kabeltelegrafie gebruikte „re
lais.” Een relais is feitelijk een uiterst gevoelig belwerk, waarvan
de klepel wordt gebruikt, niet om op een bel te slaan, maar óm
door zijn bewegingen een afzonderlijken stroomkring te sluiten,
waarin men een batterij kan plaatsen, betrekkelijk zoo sterk als
men maar wil, zoodat bij eiken zwakken stroomstoot, die het re
lais doet bewegen, in den tweeden kring een veel sterkere stoot
optreedt. Alleen om iets te bereiken, dat in de radio telegrafie van
beteekenis kon zijn, moest men een relais maken, een verbeterd
belwerk dus, dat (jevocliyer was dan een telefoon! Dat leek al
bij voorbaat geen vruchtbaar streven. Het relais van abbé Tauleigne,
waarvoor in amateurkringen nogal belangstelling heeft bestaan, vol
deed aan dien eisch absoluut niet. Alleen het op een zeer subtiel
principe berustend relais van den Engelschman S. G. Brown heeft
in’dit opzicht waarde. Het kan worden gebruikt om moeilijk lees
bare teekens sterker hoorbaar te maken. De onhoorbare teekens tot
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hoorbaarheid brengen, doet liet óók niet. En voor amateurs was
het geen werk om zelf té maken en te duur om het aan te schaffen.
Met de gloeilamp-versterkers is dat anders. Die vallen wèl
in veler bereik. En die laten zich — om bij onze eerste soort
versterking te blijven — inderdaad gebruiken om gelijkgerichte stooten, door een detector geleverd, maar te zwak om een telefoon te
doen aanspreken, op te voeren tot een sterkte, waarbij de telefoon
wèl behoorlijk geluid levert. In dit geval versterkt men dus
stroomstooten, welke door den detector worden samengesteld uit
• de aankomende golftreinen, zooals vroeger in het hoofdstuk over
de werking van detectoren is uitgelegd. Dat zijn stooten in dezelf
de frequentie als de vonken van het zendstation, een zoodanig
gekozen frequentie, dat zij in de telefoon trillingen geven, binnen
de grenzen van hoorbaar geluid. In dé practijk zijn dat trillingen
van hoogsfens 1000 per seconde. Bij deze betrekkelijk lage frequen
tie van het hoorbare geluid spreekt men van laagfreq uentieversterking (ook wel audio-versterking; hei woord audio beteekent:
gehoor en duidt in dit verband aan, dan men mot geluidsfrequenties heeft te doen).
Doch men kan zich nog een andere soort van versterking den
ken. Men zou de ontvangen hoogfrequente trillingen zelf in de
ontvangketens kunnen versterken, vóór dat zij den detector berei
ken en dan pas de versterkte hoogfrequente trillingen door een de
tector kunnen gelijkriqhten. Dan heeft men een versterking van
trillingen, welke bij een golflengte van 300 nieter een frequentie
hebben van 1 millioen per seconde of voor 3000 nieter van 100.000
per 'seconde. En ook dit'kunnen de lampen bewerken. Daarbij
spreekt men van hoogfrequentieversterking of radio-versterking.
Waarop berust hierbij de werking der lamp ?
Zulk een lamp (schematische voorstelling in fig. 46) bestaat uit
een nagenoeg luchtledige glazen peer,
waarin een glocidraad g is aangebracht,.
„
benevens een metalen plaatje P, dicht
lsP' bij den gloeidraad en een metaal draadrooster R tusschen gloeidraa<;l en plaatje.
>
(Men kan ook twee plaatjes hebben,
ter weerszijden van den gloei draad en
dan ook twee roosters). Om den gloei
draad stroom toe te voeren, zijn van
dezen draad evenals bij elke gewone
lamp de 2 einden naar buiten gevoerd,
Fig. 46.
bijv. naar een gewone fitting Fv Het
plaatje (of twee plaatjes te zamen) en het rooster (of de roosters
te zamen) zijn elk met één draad naar buiten gevoerd. Zij kunnen
zitten aan een tweede fitting F2, die op het andere eind van de
lamp zit. Zoo is het bij al onze Kederlandsche lampen tot dusver en
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van die tweede fitting zit clan liet ewid-contact bij de Nederlandsclie fabricaten steeds aan liet rooster.
In onze figuur is de lamp afgebeelcl met veercontacten v, die
verbinding maken met de fittingen. Sluit men een batterij B aan
den gloeidraad (voor onze Nederlandsche lampen 4 volts) dan
wordt g wit gloeiend. De stroomsterkte, welke de lamp bij wit
gloeien neemt, is minstens 1/i ampère. Daarom dient als brandbullerij een acca Ie tuorden ,jébmikl. De wit brandende gloeidraad
zendt evenals elke gloeiende metaaldraad electronen uit; dat zijn
de zeer kleine, negatief-electrische deeltjes, waarvan ook in hoofdstuk V al is gesproken. In normalen toestand bemerkt men van
die electronen, die in elke electrische gloeilamp vrijkomen, 'niets,
want zij worden onzichtbaar van den draad afgestooten en vallen
erop terug, in een voortdurende wisselwerking.
Maar als we bij onze lamp een batterij .1-1 van voldoend hooge
spanning (25 volt, dus 6 a 7 droge batterijtjes voor de Nederlandsche lampen, .of zoo veel meer als de fabrikant opgeeft) met de
positieve pool aan het plaatje P verbinden en met de negatieve
pool aan de negatieve zijde van den gloeidraad, dan zal de positief
geladen plaat P de negatieve electronen aantrekken. Er zal dus
door het luchtledig van de buis een stroom van negatieve electriciteit gaan vloeien van gloeidraad naar plaat. De batterij I-r
hernieuwt daarbij voortdurend de positievp lading van P, en als
men een galvanometer G inschakelt, slaat deze uit in de richting,
die een positieven stroom aangeeft van g door G en I-I naar P.
JVIaakt men batterij B los, zoodat de lamp uitgaat, dan houdt alle
stroom door G en II op. De positieve plaat wordt de anode
genoemd, de negatieve electriciteit uitzendende gloeidraad dekalhode.
Brengen we, als de lamp brandt, een spanningsregelaar met.
batterij aan tusschen R en g, zooals ook in de figuur is geteekend,
dan zal blijken, dat kleine spanningsveranderingen tusschen R en
g groote veranderingen teweegbrengen in den stroom, welke door
II en G gaat. In het algemeen zal, als R negatief wordt gemaakt
ten opzichte van g, het negatief geladen rooster de electronen, die
naar P trachten door te gaan, terugstooten en zal dus bij nega
tieve roosterlading de stroom door G en I-I verminderen. Omge
keerd zal een positieve roosterlading den plaatstroom doen toenemen.
Wat nu in zulk een lamp zal gebeuren, wanneer tusschen R en
g wisselspanningen optreden, zooals in een ontvangtoestel, waar
de lamp, gelijk fig. -17 toont, eenvoudig als detector is geschakeld,
dat hangt af van de z.g. ,,karakteristiek” der lamp, die door den
fabrikant voor lampen van verschillende soort verschillend kan.
worden gemaakt.
De karakteristiek is een grafische voorstelling van het verband
tusschen spanningen (in volts) in den roosterkring (R sp. g) en de
daarbij optredende' stroomsterkten (in milli-Ampóres) in den plaat6 -
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kring (P H G g). Daarbij valt tevens te letten op het verloop der
stroomsterkten in den roosterkring, welke overigens zooveel ge
ringer zijn, dat men ze in micro-Ampères moet uitdrukken.
Fig. 48 toont de karakteristiek der gewone in ons land vervaar
digde z.g. detectorlamp, bij ongeveer 25 volt
plaatspanning (anodespaiming).
De getrokken kromme lijn geeft de plaatstroomsterkten (milli-ampèrc schaal links), de
xAMMAAA gestippelde kromme lijn geeft do roosterstroomsterkten (micro-ampèreschaal rechts).
Uit de plaats waar A O de beide krommen
snijdt, blijkt nu, dat op het oogenblik, dat tusschen rooster en gloeidraad géén spanning
wordt aangelegd, de roosterstrooin een kleine
negatieve waarde heeft (door den verbinding^draad van rooster naar gloeidraad gericht) en
25 (/
de anodestroom 0.9 milli-ampères bedraagt,
te£hetgeen nagenoeg het maximum is. dat men
Fig. 47.
kan verkrijgen. Dat maximum kan n.l.,bij
welke roosterspanning ook. nooit grooter wor
den dan wanneer alle door den gloeidraad uitgezonden electronen
de plaat bereiken.
Wordt het rooster van de spanning O gebracht op een kleine
positieve spanning dan ontstaat in den roosterkring een vrij belang
rijke stroomverandéring. Dit beteekent. dat het rooster alle positieve
ladingen snel weer verliest. I-Iet gevolg is, dat slechts onbeteeke—
nende vermeerderingen in
7^
cc.
«rn «tn
den
plaatstroorn optreden,
2
nog afgezien van het feit,
zwoet.
dat voor de lampen welker
A
Zo —
karakteristiek we hier be
*
t
schouwen, de plaatstroorn
£
!*
K r5
t '
al bijna maximum is bij
roosterspanning
nul en dus
o.s S -Ï
weinig kan vermeerderen.
. KIX *
Wordt het rooster daar
entegen ' op een negatieve
+ 5-0
V 3
r !
spanning gebracht, dan
. Q
- $ö blijft de roosterstrooin vrij
Volts
wel gelijk en het rooster
Fig. 48.
zal dus negatieve ladingen
eenigen' tijd behouden. De
invloed dier negatieve ladingen op den plaatstroorn is dientengevolge
aanzienlijk en uit de plaatstroomkromme is te zien, dat in dalende
lijn belangrijke variaties van plaatstroorn mogelijk zijn.
Uit al deze omstandigheden tezamen volgt, dat bij het optreden
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van wisselspanningen tusschén gloeidraad en rooster de invloed der
negatieve phasen die der positieve zal overtreffen en in den plaatkring eenzijdig een stroomvermindering het gevolg zal wezen. D. w. z.
dat er gelijkrichting plaats heeft en de lamp als detector werkt.
Nu bestaat nog een andere mogelijkheid om een lamp als gelijkrichter, dus als detector te doen werken, n.1. door het inschakelen
van een kleinen condensator vóór het rooster (de roostercondensator C in fig. 47.) In dat geval wordt de gelijkrichting min of meer
onafhankelijk van de karakteristiek en is zij meer volkomen, zooAo.n.k.oivx.eixclt
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dat in het algemeen een lamp. die 'men als detector wil laten wer
ken, vrijwel altijd mèt roostercondensator zal worden gebruikt.
Als roostercondensator kan het best een kleine draaicondensator
dienen met een maximum capaciteit van 0.0005 microfarad. Des
noods kan het ook een kleine vaste condensator zijn van. hoogstens
0.00025 a 0.0005 microfarad.
Bij gebruik van een roostercondensator zal een aankomende golf
trein een ophooping van negatieve ladingen doen ontstaan op het
rooster, hetgeen een sterke vermindering van de stroomsterkte in
den plaatkring veroorzaakt, welke stroomvariatie wordt aangewend
om de telefoon te doen aanspreken.
Overigens moet men dit zóó opvatten, dat in den plaatkring
behalve die geleidelijke stroomvermindering tijdens de aankomst
van een geheelen golftrein, óók de hoogfrequente trillingen van
dien golftrein doordringen. Een voorstelling van het geheele stroomverschijnsel in den plaatkring geeft fig. 49.
Dat de plaatstroora van het einde van eiken golftrein weer stijgt
tot de normale waarde, zooals de figuur dit aangeeft, komt door'
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dat het- rooster tussehen twee golftreinen de opgezamelde nega
tieve lading weer verliest. In de Nederlandsche lampen gebeurt
dit vanzelf. Zij zijn n.1. niet volmaakt luchtledig. Er zijn gasresten in, waarmede de electronen in botsing komen, zoodat uit de
gasmoleculen zelf electronen worden uitgestooten, waarna do gasdeelen (door dit verlies van negatieve electriciteit) positief worden.
Deze positieve gasresten (ionen) helpen telkens weer het rooster
ontladen. Bij hoogvacuumlainpen, zooals deze in het buitenland
worden gemaakt, heeft men te weinig ionen, dan dat die roosterontlading na eiken golftrein tijdig kan geschieden. Daarom moet
bij die soort, lampen door een weerstand van ongeveer 250.000 &
1 millioen Ohm parallel met den roostercondensator een lek worden
aangebracht, waardoor de roosterladingen kunnen afvloeien.
Men kan ook lampen hebben waarvoor de lijn A O niet ligt
op de in fig. 48 aangegeven plaats, maar bijv. daar waar in die
figuur— 2 volt staat (de B-lijn). Bij zulk een lamp zullen wissel
spanningen zoowel stroomvermeerderingen als stroomverminderiri- gen in den plaatkring geven en wel van ongeveer gelijke waarde.
Gelijkrichting heeft dan niet plaats. Wèl kan men met zulk een
lamp versterkte hoogfrequente trillingen krijgen, welke men daarna
öf met een kristaldetector óf met een lampdetector kan gelijkrichten.
- Aangezien de stroomvariaties, door kleine veranderingen in roosterspanning bewerkt, in punt B groolcr zijn dan in punt A (het
grootst in het steilste, rechtste stuk der karakteristiek) zal een
lamp, die in het punt B werkt, méér versterking leveren.
In plaats van hierVoor een andere lamp met andere karakteris
tiek te gebruiken, kan men ook een lamp met de karakteristiek
van fig. 48 door het opzettelijk aanleggen eener negatieve hulpspanning aan het rooster (met een spanningsregelaar in de plaats
van . den roostercondensator) in een ander punt dan dat van de
A O lijn doen werken, dus bijv. in het snijpunt van de B-lijn.
Daarbij kan men dan tevens aan de karakteristiek der zelfde
lamp een steiler beloop geven, door levens een hoogere spanning
dan 25 volt in den plaatkring te gebruiken. De geheele kromme
schuift daarbij op naar links, zoodat men tevens aan het rooster
nog weer hoogere hulpspanning moet aanleggen. Een steiler
beloop der karakteristiek geeft voor dezelfde spanningsvariaties
op het rooster alweer grootere stroomvariaties in den plaat
kring. In de laatste gevallen brengt men de lamp in een toe
stand, waarbij zij niet meer als gelijkrichter werkt, maar wèl
bruikbaar is als versterker.
Wij zullen nagaan hoe practisch al die eigenschappen der lam
pen kunnen worden benut.
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Laagfrequent-versterking.
' Met gebruik van een lamp als eenvoudige detector (schema fig.
47) heeft slechts weinig waarde.. De resultaten zijn wat sterker en
constanter dan met kristal-detector, maar de verbetering loont de
hoogere kosten eigenlijk niet. De lamp moet werkelijk als verster
ker worden benut.
Bij laagfrequent-versterking kan men het gewone ontvangtoe
stel met kristal detector' (of met eiken anderen willekeurigen detector
geheel behouden. Men beoogt hierbij, de door den detector gele
verde gelijkstroomstooten, die anders direct door de telefoon worden
gevoerd, lot grootere sterkte op te voeren. In de plaats van een telefoon
(aan de klemmen, waaraan anders de telefoon wordt aangesloten)
stelt men in dit geval de primaire wikkeling van een kleinen trans
formator met ijzerkern T (fig. 50). De secondaire van den trans• formator wordt, zooals de figuur toont,
1/ . aan één zijde met hel negatieve einde
van den gloei draad verbonden en aan de
WW
andere zijde met liet rooster. Een rege
ling der roosterspanning kan hier direct
van nut zijn. Daarvoor dient de spanaaa
ningsregelaar sp, die intusschen bij voor
keur niet regelrecht aan het rooster
MVvWvVWWA
wordt gezet, maar aan de andere zijde
sp J
van den transformator om den invloed
der capaciteit van spanningsregelaar en
batterij op het rooster te ontgaan. Wan
lbi*W—+ +
neer men verder het schema nauwkeur g
volgt, kan de opstelling geen enkele
Fig. 50.
moeilijkheid opleveren. De spannings
regelaar (die voor sommige lampen geheel
kan vervallen) wordt op sterkste signalen ingesteld. Uit het in het
vorige hoofdstuk vermelde zal het duidelijk zijn, waarvoor de rooster
spanning hier dient. Aangezien men met reeds door den detector
gelijkgerichte stroomen heeft te doen, behoeft de lamp niet te werken
in een punt, "waar zij óók nog eens gelijkricht, maar kan men
haar met de roosterspanning brengen in het punt, waar de grootste
stroomvariaties optreden.
Met moeilijkst is, aan een geschikten transformator te komen.
Dit moet zijn een transformator met (jcsloten ijzerkern, bij voor
keur een niet te dunne bundel goed weekijzerdraad, waaromheen
de primaire en secondaire wikkelingen zijn aangebracht, terwijl het
ijzerdraad daarna ook buiten om de draadwikkeling heen gebogen
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worclt. De secondaire s kan voor de Nederlandsclie lampen 4 a 8
maal meer windingen hebben dan de primaire p en de primaire
kan met voordeel worden opgevoerd tot den weerstand van een
middelmatige telefoon.
De kleine transformatoren, welke dienen om de spanning van
een' wisselstroomlichtleiding te verlagen tot hetgeen men noodig
heeft voor een belgeleiding, — in den handel onder den naam van
reductors, — kunnen heel aardig hiervoor worden ingericht, wan
neer men de aanwezige wikkeling, eraf neemt en er een primaire
en secondaire op legt, beide van draad van 0.1 mM. Men kan dan
gemakkelijk een primaire maken van ongeveer 500 Ohm en een
minstens 5 X grootere secondaire. Bij die verhoudingen zijn de
resultaten heel bevredigend. Eén goede lamp kan bij gebruik van
geheel vakkundig samengestelden transformator zeker 15-voudige
versterking geven. Met een omgewikkelden reductor kan men zeker
nog 5 a 6-voudige versterking halen.
Deze laagfrequentieversterking laat zich nu een tweede maal
en vaker herhalen, door de stroomen, welke in fig. 50 door de
telefoon gingen, door een nieuwen transformator op een volgende
lamp te laten werken. En in plaats van telkens afzonderlijke brandbatterijen en hoogspanningsbatterijen voor de verschillende lampen
te gebruiken, kan men alle lampen parallel schakelen op dezelfde
batterijen en ook eenzelfden spanningsregelaar gebruiken in al de
roosterkringen, zij het ook met voor elke lamp een afzonderlijk
glijcontact om kleine ver
/>_£.
/J
schillen in de lampen
3f? "T_^
karakteristieken te comï^ 2
p
7
penseeren.
Een schema voor zulk
een meervoudige laag- ..
=iz
freq uentversterking geeft
+ 4
:
fig. 51. I-Iet schema is .
daar geteekend voor
twee lampen, maar de
TH'—n-'A
21-,'u
vorm, waarin het is ge
Fig. 51.
bracht, zal het gemak
kelijk maken, er het
schema voor drie en meer lampen uit af te leiden.
Bij zulk een meervoudigen laagfrequentversterker (cascade-schakeling) blijkt gewoonlijk, dat de transformatieverhouding van den
eersten transformator het grootst moet zijn.
In toestellen met Duitsche hoogvacuumlampen is de windingsverhouding voor .den eersten transformator 1 : 20, voor de volgende
1: 4, met grootere primaire.
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XIX

Hoogfrequent-versterking. — Terugkoppeling.,
Voor hoogfrequcntversterking met één lamp geven wij een sche
ma in fig. 52. Wij zullen weldra een werkmethode aangeven, welke
in deze zelfde lijn iets nog veel werkzamers geeft. Maar tot goed
begrip van de zaak is het toch nuttig, zich eerst de werking van
het eenvoudige schema der enkele hoogfrequentversterking goed
door te denken.
*
Aan de secondaire van het ontvangtoestel (het kan ook een een
voudig 2 glijcontact-toestel zijn) worden rooster en gloeidraad
. van de lamp verbonden (rooster
aan hot hoogspanningseinde).
Een spanningsregelaar is aan
A
gebracht om het rooster via
de secondaire spoel een nega -=- -maaaam
Ct
tieve spanning toe te voeren
en dus de lamp te laten
> werken in een punt harer
karak teristiek, waar zij ook weer
/:</.
4
niet gelijkricht, maar waar zij
voor aangelegde wisselspan
<5o*/.
ningen de grootst mogelijke
Fig. 52.
stroomvariaties in den plaatkring levert. ITier loont liet,
de spanning der plaatbatterij J veel hooger te kiezen dan de nor
male 25 volt onzer Nederlandsche lampen. Men kan goed tot
S<» volt gaan en een overeenkomstige verhooging der roosterspanning tot — 12 volt aanbrengen. Bij werken met roosterspanning
komt het erop aan, deze nauwkeurig op sterkste werking in te stellen.
In den plaatkring is hier een spoel Ls en condensator C8 aange
bracht (tertiaire trillingskring), met gevolg, dat als die trillingskring
op dezelfde golflengte wordt afgestemd als de secondaire, de versterkte
stroomvariaties in den plaatkring versterkte hoogfrequente tril
lingen in den kring L3 C3 opwekken. Plaatst men op dien tertiairen kring nu een kristaldetector en telefoon, dan krijgt men een
geluid als van eên veel krachtiger station. In de figuur is de detectorkring aan de geheele spoel L3 verbonden. Dikwijls blykt het
beter te zijn, den detector te verbinden aan een op L3 bewegend
glijcontact en den detector losser met de spoel te koppelen.
Het is gewenscht, in deze schakeling carborundum als kristal
te gebruiken (met spanningsregelaar natuurlijk), aangezien carbo
rundum juist voor sterke signalen zoo ver superieur is. Het is
zaak, zich van het peuteren met detectoren, die telkens gesteld
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moeten worden, vrij te maken. Overigens kan men op L3 in
plaats van een kristaldetector ook . een tweede lamp met rooster*
condensator als detector aansluiten.
, ' Een zeer loonende vermeerdering van effect kan nog worden
verkregen, door in het schema van fig. 52 eenz.g. „terugkoppeling”
aan te brengen tusschen secondairen en
tertiairen kring. Dit is
afgebeeld in het schema
van fig. 53.
"
lYWAAMik
Twee spoeltjes, L4 en
VWVV\) A'
%
L6, welke in variometërin
draaibaar
vorm,
elkaar, kunnen zijn uitgevoerd, worden op het
/> < c.3
*3
toestel aangebracht. L4
nk
wordt in den • secon
dairen kring opgenomen
<JV» y
on
L5 in den tertiairen
Pig. 53.
kring. Hot gevolg is,
dat de versterkte tril
lingen in den tertiairen kring door de koppeling tusschen L4 en
Ls „terugwerken” op den secondairen kring. Draait men de spoeltjes
in de eene richting geheel in elkaar, dan kan die terugwerking
zoodanig zijn, dat de trillingen in L6 tegenwerkend zijn ten opzichte
van de oorspronkelijke trillingen in de secondaire keten. Dat
is natuurlijk niet de bedoeling. Men draait dan het eene spoeltje
andersom in het andere, waarbij de terugwerking van den ter
tiairen kring op den secondairen met de oorspronkelijke trillingen
in den secondairen kring medewerkt.
Deze inrichting werkt zóó voordeelig, dat men volgens het laatr
ste schema met één lamp zeker een 6 è, 10-voudige versterking der
signalen verkrijgt. Alle signalen, die men gewoonlijk leesbaar hoort,
kunnen hiermee zóó sterk worden gemaakt, dat men de telefoon
op tafel kan leggen. Dit is veel méér dan met het schema van fig.
52 valt te bereiken. Wil men dus iets dergelijks maken, dan ga
men dadelijk over tot fig. 53.
Wij zullen overigens straks spreken over schakelingen, waarbij
één enkel lamp tegelijk als versterker en als detector werkt. Dat
zijn de schakelingen, die den amateur het meest kunnen worden
aanbevolen.
Het ligt voor de hand, na hetgeen over de werking is gezegd,
dat de tertiaire kring gelijke afstemmogelijkheden moet bezitten
als de secondaire. Daarbij moge er nadruk op worden gelegd,
dat in alle lampenschema’s spoelen met groote zelfinductie en con
densatoren met betrekkelijk kleine capaciteit het beste effect geven.
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De afstemmingen worden vooral bij terugkoppeling builcngeióoon
schnp, zoodat de veranderlijke condensatoren beslist draaicoudensatoreri moeten zijn. De condensator type-Bakhuis (bladzijde 22) kan
hier uitstekende diensten bewijzen, maar draaibare luchtcondensa
toren verdienen verre de voorkeur. In het algemeen stelt het wer
ken met lampen hooge eischen aan de isolatie van alle toestcldeelen.
Van groot belang zijn de zelfinductiè-waarden der spoeltjes L4en
L5. Deze kunnen met voordeel worden opgevoerd tot 1/4 van de
zelfinductie van secondaire en tertiaire spoel, althans voor groote.
golflengten. Wil men ook kleine golven kunnen ontvangen, dan is er
'rekening mee te houden, dat de kleinste waarde der kringen wordt
verkregen met L3 en L2 op nul, dus met niets dan de koppelspoel
tjes in de kringen. Maakt men JJ4 en L5 al te klein, dan wordt
voor lange golven de terugkoppeling te zwak. (Te sterke terug
koppeling is niet te vreezen, want als de spoeltjes in elkaar draai
baar zijn, kan men door draaiing steeds de koppeling verminderen).
Wil men èn kleine en groote golven met maximaal geluid kun
nen nemen, dan dient men twee verschillende toestellen te maken,
bijv. één voor golven van 000 tot 350Ö meter en één met spoelen
met minstens vier maal grootere zelfinductie voor golven van 3000
tot 12000 meter.
Bij te sterke terugkoppeling en eenigszins onjuiste afstemming
ontstaat voor fluitvonkstations een eigenaardig effect. Men hoort
dan niet meer den muzikalen toon, maar men hoort ze sissend of
krakend, evenals het geluid bij ontvangst op een sleepraddetector.
Bij normale werking van het toestel rnoet men dit effect steeds
door een ontstemming van één der kringen kunnen bereiken. Het
muzikale geluid is het sterkst bij een afstemming, welke op de
grens ligt, waar het geluid in sissen overgaat.

XX.

De genereerende lamp. — Zwevingsontvangst
voor ongedempte golven.
Oorzaak van het in het laatste hoofdstuk beschreven verschijnsel
is, dat de lamp, welke men gebruikt, door de terugkoppeling in
een toestand kan worden gebracht, waarbij de stroomvariaties in
de lamp zelf in een aanhoudende trilling geraken. D. w. z., dat de lamp dan in de kringen van het ontvangtoestel continvrtrillingcn
onderhoudt, welke daarbij óók in de antenne optreden, zoodat het
ontvangtoestel inderdaad een zwakke zender van continu-golven
wordt. Plaatst men een seinsleutel in de antenne, dan kan men
werkelijk signalen uitzenden, welke zich op een ander ontvangtoe
stel met een sleepraddetector laten ontvangen.
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Men zegt in dit geval, dat de lamp „genereert.” Tusschen twee
haakjes zij opgemerkt, dat men door. een microfoon in de antenne
in te schakelen in plaats van den seinsleutel zelfs op deze wijze
proeven op kleine schaal kan verrichten met draadlooze telefonie.
Als ontvanger kan daarbij elk gewoon ontvangtoestel met kristaldetector dienen, maar nog beter natuurlijk een lam pont1vanger
omdat die gevoeliger is.
Het genereeren der lamp geeft in de ontvangschakeling van fig.
53 meestal geen hoorbaar effect in de telefoon op liet toestel
zelf, want continutrillingen zijn op een detector niet hoorbaar zoo
lang ze ongestoord aanhouden. Men kan echter den toestand van
genereeren constateeren aan het feit, dat elke aanraking van een
metaaldeel van het toestel een doffen tik geeft in de telefoon.
Komt men bij het omdraaien van een condensator in den toestand
van genereeren, dan geeft ook dat een doffen klik. Soms kan het
bij bepaalde ontstemming der ketens in een k rij schend gillen of
fluiten overgaan, een effect, dat men liever moet zien te vermijden.
Zooals we reeds zeiden, geeft liet samentreffen der door de lamp
zelf gegenereerd wordende continu-trillingen in de ketens, met ont
vangen signalen van vonkzenders, aanleiding tot het krassend worden
van het geluid. Daarom moet bij de ontvangst van gedempte golven van
de gewone vonkzenders het genereeren nog juist niet plaats vinden.
Daarentegen levert de genereerende lamp ons een ideaal middel
voor ontvangst de signalen van stations, die zelf met ongedempte
golven werken. In de ontvangkriugen heeft men dan de ongedempte
trillingen, die men zelf genereert èn de ongedempte trillingen
der ontvangen teekens.
Twee ongedempte trillingen te zamen, welke zeer weinig in af
stemming verschillen, leveren ons hetgeen in de trillingsleer een
„zweving” wordt genoemd. Omdat de golflengten der twee trillin
gen niet geheel gelijk zijn, zullen zij, zooals fig. 54 duidelijk maakt
beurtelings elkaar versterken (A) dan weer elkaar verzwakken (B),
ac*
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opnieuw versterken (C) enz. Die versterkingen en verzwakkingen volgen
elkaar lang niet zoo snel op als de oorspronkelijke trillingen; in fig. 54
stelt A C de golflengte der zweving voor, die veel grooter is dan die.
der trillingen (ax bx en
b2). In ons draadloos toestel kunnen de
afstemming8verhoudingen nu zóó zijn, dat de zwevingsfrequentie
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valt binnen de frequenties van hoorbaar geluid. Wij hooren de
versterkingen en verzwakkingen dan als een muzikalen toon.
Mier hebben we dus een middel om signalen met ongedempte
golven te hooren in muzikalen toon. Dat gebeurt als onze ontvan
ger óf op iets grootere, óf op iets kleinere golf is afgestemd dan
de golflengte der aankomende trillingen. De toon wordt lager, naar
mate wij de afstemming der signalen meer naderen en geheel on
hoorbaar bij volmaakt gelijke afstemming. Ter weerszijden van dat
punt zal een kleine verdraaiing van één condensator ons de ongedemptc signalen in steeds liooger wordende tonen doen hooren.
We kunnen hier dus juist den toon instellen, die ons het aangenaamst
is. Elke kleine verandering der afstemming en ook van de koppe
ling varieert echter den toon. Nadering van een condensator met
de hand geeft vaak al een merkbare verandering.
Bij vele ongedempte zendstations geschiedt het seinen zóó, dat de
antenne eigenlijk aldoor ongedempte trillingen uitzendt. Een seinsleutel sluit in zijn ruststand een deel der antenne-zelfinductie kort.
Seint men, dan schakelt men dat stuk zelfinductie in en brengt
daardoor een variatie in de afstemming te weeg. liet gevolg is,
dat men aldoor trillingen uitzendt, maar dat de seinteekens in
iets grootere golflengte uitgaan dan de trillingen welke gedurende
de rustpoozen tusschen de teckens worden uitgezonden. .Bij ontvangst van zulke stations kan men zoowel de seinteekens zelf als
de uitzending in de rustpauzen hooren. Men vindt daarvoor twee
afzonderlijke afstemmingen, en kan het zonderlinge geval hebben van
seinteekens te hooren, waarvan men géén letters kan maken! Men
is dan ingesteld op de z.g. „contraseinen” en moet iets verstem
men om de werkelijke seinen te hooren. Vaak zelfs hoort men
sein on contrascin gelijktijdig, maar dan in verschillende toonhoogte,
aangezien do golflengten niet gelijk zijn en de zwevingen met
de trillingen in het ontvangtoestel dus verschillend uitvallen.

.

XXI.

Eenige practisehe schema’s voor amateurs.
Het werken met de lamp als hoogfrequentr versterk er, als men
daarbij roosterspanning en bij voorkeur hoogere voltage der lioogspanningsbatterij toepast, dan de 25 volt (6 a 7 droge batte
rijen), waarbij zij als detector werkt, wordt eenigszins ingewikkeld
èn duurder. Daarbij blijft men in de tot dusver behandelde scha
kelingen een gewonen detector (ook nog eens met een spanningsregelaar) behouden.
Waarschijnlijk zal het aangeven eener nog wat eenvoudiger ge-
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bruiksmethode voor do lamp, waarbij deze toch een zeker 10 voudige versterking blijft geven, welkom zijn.
Men kan n.1. in het terugkoppelingsschema de lamp zelf gelijk
tijdig als detector en als versterker aanwenden.
Ten einde van die werking een begrip te verkrijgen, herinnerc
men zich fig. 49 en hetgeen daarbij is opgemerkt over het optre
den' in den anodekring van laagfrequente gelijkstroomveranderingen, welke de telefoon doen aanspreken, gelijktijdig met lioogfre- .
quente stroomwisselingen, van gelijke frequentie als de trillingen
der aankomende golftreinen.
Die hoogfrequente wisselingen in den anodekring van een overi
gens als detector geschakelde lamp (dus met roostercondensator)
gaan we nu afzonderlijk gebruiken voor de terugkoppeling. Daarbij
maken we ons -Jiet feit ten nutte, dat wanneer e.en condensator
parallel staat op de telefoon, langzame stroomwisselingen wèl
door de telefoon gaan en niet door den condensator, terwijl hoog
frequente trillingen door den condensator gaan en niet door de
telefoon.
Fig. 55 geeft een voorbeeld van een schakeling cener lamp als
detector, waarbij toch tevens versterking door terugkoppeling
wordt verkregen. Elk toestel met in
ductieve koppeling kan hiervoor worden
ingericht. De losse koppeling dient nu
echter niet meer tusschen 'primaire
WWW\ \
en secondaire, maar is dienstbaar
4
gemaakt
aan de terugkoppeling. De
#
in den antennekring Lx ontvangen
\C*
Hh
trillingen geven in den aperiodischcn
wisselspann ingen
detectorkring
I 2
+
tusschen rooster en gloei draad. Van
3S-K
de dientengevolge optredende stroomFig. 55.
verschijnselen in den plaatkring gaan
de gelijkgerichte stooten via de 25..
voltbatterij en tertiairen kring L3 door de telefoon naar de lamp
terug, terwijl de hoogfrequente trillingen in den plaatkring via La
en telefooncondensator passeeren. Die hoogfrequente trillingen werken
door de koppeling tusschen L? en L2 terug op den roosterkring
en houden daar 'den aankomenden golftrein langer aan den gang
dan ailders het geval zou wezen. Dat is de oorzaak der hiermee
verkrijgbare aanzienlijke versterking. Bij voldoend sterke terugkoppe
ling gaat de lamp genereeren en ontvangt men ongedempte signalen.
De allereenvoudigste schakeling van deze soort heeft men wel,
wanneer hx L2 en La alle op één en dezelfde spoel worden gevon• den. (fig. 56). Met het glijcontact k regelt men hier de terugkop
peling. Schuift men het ver genoeg naar rechts, fdan krijgt men
ook de lamp aan het genereeren, zoodat men ongedempte seinen
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kan ontvangen en gedempte stations sissend worden. De gedempten zijn altijd het sterkst in. toon juist vóórdat de lamp gaat gene-,
reeren. Het aanlokkelijke van dit schema voor den amateur is, dat.
men er den draaicondensator desnoods bij kan missen. Van de
drie te onderscheiden trillingskringen is dan alleen de antennekring
afgestemd. Dat heeft overigens ten gevolge, dat het schema voor
goede werking een perfect geïsoleerde antenne' vereischt, die ook
wérkelijk afstembaar is. Op telefoondraadantennes werkt het
schema slechts bij uitzondering bevredigend. Op telefoondraden én
lekke antennes (of bij nat weer) is altijd het gebruik vaneenseriecondensator in de antenne aan te bevelen. Voor langere golven
kan de in de fig. geieekendo draaicondensator parallel op de
geheele spoel worden aangebracht. Ontvangst voor golven tot
en met SOOO meter geschiedt zonder bezwaar op betrekkelijk
kleine antennes als de spoel voldoende grootte heeft. Van vitaal
belang is het intusschen, dat de glijcontacten werkelijk maar één
winding raken.
Een voordeel van dit eenvoudige schema is nog, dat het zich
óók voor ontvangst van zeer korte golven (200-800 M) laat uit-
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Fig. 57.

voeren. Met een spoeltje van 6.5 cM. diameter en ongeveer 18 cM.
lengte,. omwonden met 250 windingen draad van 0.7 mM. en draai
condensator in serie in de antenne verkrijgt men een phenomenale ontvangst voor korte golven, waaronder men tegenwoordig
ook ongedempte stations aantreft op ongeveer 700 meter. Korte
golf draadlooze telefonie wordt met hetzelfde toestelletje behoor
lijk ontvangen.
Als nadeel van deze eenvoudige schakelingen staat hiertegenovei
de geringe storingvrijheid.
Deze kan aanzienlijk worden verbeterd door een bestaande spoel
met 2 of 3 glijcontacten te gebruiken volgens hét schema van fig. 57.
Men vindt hier de reeds bekende kringen terug: antennekring
door Lx naai' aarde, secondaire kring (D2 C2) en. tertiaire (L8 Cg),
ook weer alle op één spoel, maar nu alle kringen met condensato-
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ren afstembaar. De terugkoppeling tusschen Ls en L2 heeft bij deze
schakeling van zelf de goede richting en voor niet. al le groote golven
ook voldoende waarde. Het contact b kan altijd ongeveer in het
midden der spoel blijven staan. Variaties in de terugkoppeling .
worden verkregen met kleine verstem mingen.
Bij dit schema kan een voorschakelspel in de antenne worden
gebruikt en bij te kleine antenne kan men voor ietwat lange
golven de aard verbinding ook maken bij c.
Over het geheel voldoet deze schakeling het meest voor middel
matig lange golven. Zij geeft gedempte seinen krachtig versterkt
en levert óók zwevingsontvangst voor ongedempte golven.
De amateur, die met één lamp wil werken en niet de uiterste
storingvrijheid verlangt, kan met één dezer eenvoudige schema’s
de maximale geluidsterkte bereiken.
In het algemeen verdient het evenwel de voorkeur, de oorspron
kelijke afstemmogelijkheden van het te
noot j(<«ndaUi
gebruiken toestel te behouden en loont
^
««tu.
i
het de moeite, de lampen-installatie
%
uit te voeren als een afzonderlijk versterkerapparaat, dat in zijn geheel aan
elk bestaand ontvangtoestel kan worden
€3 aangesloten. De uitvoering daarvan is
aangegeven in de thans volgende
ff
4:
schema’s.
^3
Pig. 58 geeft het schema ook weer
voor één lamp, die als versterker en
detector gelijktijdig dient.
Pig. 58.
De met 1 en h gemerkte punten
worden direct aan den secondairen
condensator van een inductief ontvangapparaat verbonden.
Bijzonderheid in dit schema is, dat de koppelspoel 4 hier niet
in de secondaire keten is opgenomen, maar er slechts aanhangt.
Dit blijkt practisch vrijwel even goed resultaat "te geven en het
maakt ’t gemakkelijk, de aansluiting aan een bestaanden ontvan
ger te bewerkstelligen. Daarbij moet alleen erop worden gelet, dat
h aan de hoog- en l aan de laagspanningszijde van den secondairen
kring komen.
Op een ontvangtoestel, dat afzonderlijke aansluitklemmen bezit voor een sleepraddetector of voor een te beproeven detector, kan
men (onder kortsluiting der gewone telefooncontacten en na . plaat
sing van "den detectorschakelaar op de plaats, waar deze verbin
ding maakt met de extra detector-klemmen), de aansluiting van l
en h bewerkstelligen aan de bedoelde extra-klemmen. Anders aan
den secondairen condensator onder uitschakeling van alle gewone
detectoren op het toestel.
Overigens kan de hier afgebeelde losse versterker-inrichting ook
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aan elk toestel met 2 of 3 glijcontacten worden verbonden, aan het
spoelgedeelte, dat anders in den detectorkring zit.
Met een telefoondraad als antenne gaat het beter, wanneer
in den versterker tusschen I en L4 een zeer * groote variable zelfinductiespoel LIV wordt ingeschakeld die (liefst zonder, maar zoo
noodig met parallel condensator C,*) ook afstembaar is op de te
ontvangen golven). Figuur 59 geeft
de schakeling, waarin een schakelaar *L
is geplaatst, die het mogelijk maakt:
Clv uit te schakelen, Cn- als S op het
C
Jinksche contact staat een gesloten
keten te doen vormen met spoel L,v,
óf ten slotte met S op het rechtsche
contact L,y en L4 in den secondairen kring te schakelen van het
4 4 .
ontvangtoestel. Als dan de secondair4
condensator van het ontvangtoestel op
VWV\AA
nul wordt gesteld, functioneert C,v als
Fig. 59.
secondair-condensator op de vergroote
secondaire.
Wat de groote der spoelen aangaat in al deze terugkoppelingsschema’s zij verwezen naar de algemeene opmerkingen daarover op
pag. 89.
Overigens moge opgemerkt worden, dat men den tertiairen te
rugkoppellus ng ook aperiodisch kan uitvoeren: Dan vervalt de
condensator C3 en wordt het heele toestel
veel eenvoudiger. L3 kan uit vele windingen
dun draad bestaan en in plaats van gekoppeld
te worden met de afzonderlijke spoel L4 ook
s
direct in L2 draaibaar of schuifbaar worden
gemaakt.
Waar in lampenschema’s soms spoelen met
zeer groote zelfinductie gewenscht zijn, kan het
nuttig wezen, te weten, dat ofschoon weerstand
Fig. 60
in de kringen schadelijk is, zelfs groote spoelen
met draad van 0.2 mM. nog wel voldoen.
Om in een kleine ruimte zeer veel zelf
inductie te krijgen met een minimum aan draad, bij voldoende
regelbaarheid, kan men in tertiaire en quartaire kringen zelfinducties toepassen van de volgende constructie. Twee spoelen
van gelijke windingsrichting, in fig. 60 naast elkaar geteekend,
maar .in werkelijkheid vast in elkaar geschoven, met betrekkelijk
geringen luchtafstand tusschen de spoelen, zijn zóó verbonden,
dat de stroomen de spoelen in gelijke richting moeten doorloopen.
De buitenste spoel heeft een glijcontact, of aftakkingen. De binnonste is één geheel. Voor kleine waarden stelt men schakelaar
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S op contact J. De binnenspoel is er dan uit. Voor waarden, die
niet de buitenspoel alléén niet bereikbaar zijn, schakelt men de
binnenspoel bij en regelt opnieuw op de buitenspoel. De wederzijdsclie inductie helpt ons hier evenals bij een variometer om voor
het systeem als geheel een belangrijk grootere waarde te bereiken
dan de som der zelfinducties van de twee spoelen.
Een andere constructie-aanwijzing, waaraan men behoefte kan heb
ben. betreft den spanningsregelaar voor 12 volt bij de hoogfrequentversterking. Wanneer men 3 droge batterijen in serie kort sluit
op den weerstand van den span
ningsregelaar, kan men met het
fWAAMAr“»J—i |— 4- glijcontact geregeld opregelen van
0—12 volt, maar de batterijen
Vis
leveren een constanten stroom, die
3 x grooter is, dan wanneer op
den spanningsregelaar slechts 4 volt
Pig. Cl.
staat. De batterijen zijn in minder
dan 1/3 van den tijd uitgewerkt.
Beter is dus, slechts één batterijtje op den weerstand kort te
sluiten en de twee andere in serie met den weerstand te zetten
(fig. 61). De regelbaarheid ligt dan tusschen S en 12 volt; maar
heeft men minder noodig, dan wordt, één geheele batterij uitge
schakeld.
Eenzelfde regeling kan men toepassen voor de hoogspanningbatterij in den plaatkring, wanneer men zónder roosterspanning
werkt. 0„p een totaal van 25 volt zijn variaties van 4 volt te
groot, en kan het zeer veel nul opleveren, fijn te kunnen tusschenregelen. Gebruikt men roosterspanning, dan is een fijnregeling der .
plaatspanning niet noodig, aangezien men dan steeds het beste
effect met de roosterspanning in de hand heeft.

XXII.

Meervoudige lampversterkers.
De amateur, die over een behoorlijke antenne beschikt, zal met'
één lamp in een der in het vorige hoofdstuk beschreven schake
lingen gewoonlijk een volkomen bevredigend resultaat bereiken.
Velen ontvangen met een enkele lamp thans verscheidene Anierikaansche stations, ook overdag. Een parapluie-antenne, aan één
mast. zes meter boven dak, met 4 draden van 25 motet, naar hoek
punten op het dak naar beneden loopend, gaf bijv. N F F, toen
met golflengte van 8000 meter werkende, goed neembaar.
Is het dan verder alleen te doen om van enkele groote stations
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eens zeer harcle signalen te verkrijgen, die door het huis klinken,
dan is laagfroquentvcrsterking daarvoor het aangewezen middel.
Gaat men echter beproeven, de vrij zwakke seinen van Ameri
kanen op die wijze leesbaarder te maken, dan valt het resultaat
veelal niet mee. Laagfrequentversterkers veroorzaken steeds een
doorloopend, meer of minder regelmatig geruisch, dat bij grootere
versterking in dezelfde mate toeneemt als de signaalsterkte. De
leesbaarheid wordt niet beter.
Dan is het noodig, meervoudige hoogfrequentversterking te
laten voorafgaan aan eventueelc laagfrequentversterking.
Ook bij die hoogfrequentversterking kan men cascadeschakeling
toepassen, waarvan het doel is, meer dan een lamp op één accu
en op één spanningbatterij te laten werken.
ITet éénvoudigste geval doet zich voor, wanneer men in fig. 53
den kristaldotector door oen tweede lamp wil vervangen. Daarbij
dan de cascade
aan
schakeling
WWW
wendende, komt
'M
men tot hetschema
van fig. 62. In de
teekening zijn pri
maire en secon
daire van het ont /
=3
vangtoestel
niet
voorgesteld : l en
^ - nu
Vu* ±.
h worden aan den
secondair-conden*
-sator aangesloten.
Fig. 62.
Intusschen
is
het terugkoppelen
der' eerste lamp, zooals fig 62 aangeeft, niet de voordceligste weg.
Men kan van de lampen in hoogfrequentcascadeschakelingen het
gróótste profijt trekken door de laatste, als detector fungeerende
lamp, terug te koppelen.
Daarbij kan men tusschen elke twee opeenvolgende lampen
afgestemde kringen aanbrengen, wat evenwel groote afstemmoeilijkheden meebrengt. Veel practischer is daarom een aperiodische
koppeling tusschen de opeenvolgende lampen door weerstanden of
smoorspoelen. De figuren 63 en 64 lichten dit toe.
Met eenvoudigst is de smoorspoelkoppeling tusschen de lampen,
omdat deze niet noodwendig een verhooging der spanning van de
hoogspanningsbatterij meebrengt. Een smoorspoel ligt in den plaatkring van elke voorgaande lamp. Aangezien die smoorspoel hoogen
weerstand bezit voor hoogfrequente trillingen, treden aan de ein
den dier spoelen vrij groote spanningswisselingen op, die nu weer
werken op rooster en gloeidraad der volgende lamp. Tevens wordt
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door de smoorspoelen de gelijkstroomspanning van de batterij aan
de platen der voorgaande lampen toegevoerd. En aangezien de
spoelen voor gelijkstroom slechts geringen weerstand behoeven
te bezitten, vergeleken bij den inwendigen weerstand,eener lamp
(de draadweerstand van zulk een spoel wordt 1000 d 1500 Ohm)
geven zij voor de gelijkstroomspanning geen merkbaren afval.
Men blijft toekomen met de gewone spanningsbatterij van 25
volt.
De condensatoren voor de roosters der 2de en 3de lamp zijn
noodig als scheidingscondensatoren om te voorkomen, dat de posi
tieve spanningen, welke aan de platen liggen, ook op de volgende
roosters komen te staan. Tevens zal door die condensatoren geiijkrichting optreden, maar op grond van het verschil in wcrkzamen
weerstand der smoorspoelen voor langzame en snelle stroomvariaties zal de tweede lamp aan het rooster van de derde alleen de
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Pig. 63.

in de plaatkringen aanwezige hoogfrequente trillingen in bedui
dende mate overdragen. Alleen de gelijkrichting door de laatste
lamp komt tot haar récht. Daar laat men de door de telefoon
gaande laagfrequente wisselingen in die telefoon nuttigen arbeid
verrichten.
Men kan de versterkerwerking der eerste lamp gemakkelijk ver
beteren door den in het schema geteekenden potentiometer, die .
aan de eerste lamp een kleine negatieve roosterspanning geeft.
Het zou wel nut hebben, ook aan de tweede lamp roosterspanning
toe te voeren. Dit zou dan echter van den potentiometer af moeten
plaats hebben via een zeer groote smoorspoel naar het tweede
rooster.
„
Vervangt men • de smoorspoelkoppeling . door weerstandkoppeling
(fig. 64) dan dienen de weerstanden
en W2 om daaraan het
noodige spanningsverval der hoogfrequente wisselingen in de plaatr
kringen, die men wil overdragen aan de volgende roosters, te doen
optreden. Nu moet echter ook de gelijkstroomspanning via die
weerstanden aan de platen worden tbegevoerd. De weerstanden
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moeten, om voor hun eerstgenoemd doel dienstig te wezen, van
beteekenis zijn ten opzichte der inwendigen weerstand der lampen
(25,000 è, 100,000 Ohm). Dan geven zij echter ook aanzienlijken
spanningsafval voor de gelijkstroomspanning aan de platen en
da spanningbatterij moet, voor alle lampen behalve de laatste,
worden verhoogd. De gunstigste spanning hangt geheel af van de
grootte der weerstanden (als althans de lampen gelijk zijn) en is
door beproeving te vinden. Men rekene in elk geval op 50 volt
bij weerstanden van ongeveer 100,000 Ohm.
Ook hier kan' men de werking der tweede lamp (of bij meer
dan drie lampen de werking van alle tusschen 1ste en laatste ge
legene verbeteren) door deze via groote smoorspoelen een regelbare
roosterspanning toe te voeren, hetgeen in de figuur is aan
geduid.
Door het voorafgaan van versterkers aan de teruggekoppelde
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Fig. 64.
detectorlamp worden de hoogfrequente trillingen in de terugkoppelspoel krachtiger dan bij één lamp in terugkoppeling. Dientengevolge
genereert het stelsel gemakkelijker en kan bij schakelingen als deze
de terugkoppeling steeds aperiodisch plaats hebben.
De roostercondensators zijn ongeveer 0.0005 microfarad te nemen.
Smoorspoeltjes kan men winden op 4 a 1 cM. dikke gedeelde
of massieve ijzerkernen van draad van 0.1 mM. tot een weer
stand van .1000 a 1500 Ohm.
Moeilijker is het maken van goede weerstanden tot 100.000
Olim, vooral als men een aantal werkelijk gelijke weerstanden
noodig heeft. liet best is, een strookje eboniet te nemen van
10 a 12 cM. lengte en daar in de lengte een ondiepe groef in te
vijlen, waarin een potloodstreep wordt aangebracht. Aan de ein
den van de groef worden eenigszins verzonken gaten in het ebo
niet geboord, waar doorheen een paar schroeven gaan. Nu wordt
de omgeving dier gaten goed met zacht potlood ingewreven tot .
een klein eindje in de groef. Daarna een propje' bladtin op elk
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der gaten gelegd en een schroei’ met een vrij groot volgplaatje
door het bladtin gedrukt en het eboniet met die schroeven op een
plankje vastgezet. De volgplaatjes moeten nu door het bladtin
goed contact hebben met de begineindjes potloodstreep in ,de groef
(dit vooral contróleeren).. Daarna worden draden aan de volgpla^tjes gesoldeerd en het geheel in een weerstandbrug (brug van
Wheatstone) geschakeld. Voorzichtig met een fijn gepunt potlood
het grafiet verder aanbrengende in de groef, wordt voortdurend
de verkregen weerstand gecontroleerd, waaraan men elke gewênschte
waarde kan geven.
Daarmee is men echter niet klaar. Om de weerstanden vooi
blijvend gebruik af te werken, zoodat ze verder onveranderlijk
blijven, moet men het potlood met schellak overdekken. Daarbij
gaat echter steeds wat grafiet drijven, zoodat de weerstand hooger
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wordt, dan waarop die eerst was afgemeten. Men dient dus bij
kleine stukjes lengte schellak op te brengen, telkens den weerstand
te controleeren (men begint liefst met een wat te lagen weerstand)
en in het nog niet geschellakte deel potlood bij te smeren als
de weerstand te hoog dreigt te worden.
Met deze methode is het wel gelukt, een aantal zeer goede weer
standen tot op 5% nauwkeurig te vervaardigen.
Elke cascadeschakeling voor hoogfrequentversterking kan ook
worden gebruikt als laagfrequentversterker, zij het minder voordeelig
dan met transformatoren, maar daarnaast ook met minder bijgeluiden.
Een voorbeeld daarvan is de schakeling van fig. 65, die voor demon
stratie wordt toegepast door de Ned. Radio-Industrie te ’s-Gravenliage.
/ Ook in dit schema stellen s ?%, s m2, enz. smoorspoeltjes voor,
spoeltjes met ijzerkern, omwonden met koperdraad van 0.1 nvM.
tot een weerstand van 1000 a 1500 Ohm. Hier. is echter de eerste
lamp de detector-lamp met roostercondensator en teruggé-
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koppcld. Met schema biedt het voordeel, dat het zich betrekkelijk
willekeurig laat voortzetten voor grooter aantal lampen en dat
men de telefoons willekeurig, na elke lamp kan inschakelen en dus
de met eiken trap verkregen versterking kan constateeren en demonstreeren. Met het oog daarop staat parallel met elk der smoorspoelen een blokcondensator van 0.002 m.f. en een stopcontact st
voor de telefoon. Do roostercondensators kunnen in deze schakeling
vrij groot zijn (ook ongeveer 0.002 m.f.) behalve de eerste, die oen
kleine draaicondensator is.
Ten slotte zij opgemerkt, dat men na de hoogfrequentversterking met des te grooter voordeel laagfrequentversterking kan toepassen.
Met 6 a 8 lampen is dan een 5000 a 10000-voudige versterking
zeker te halen. Elk signaal, dat door hoogfrequentversterking goed
hoorbaar wordt gemaakt, kan men door laagfrequentversterking
door een geheele kamer laten klinken.
Voor reeds zeer sterke stations worden de geluiden oorverdoovend
en met de telefoon aan het oor niet te verdragen. De eigenaardig• heid doet zich voor, dat een telefoon zelfs geluid gaat geven als
men de trilplaat er af neemt!
Meer dan 4 of 5 lampen hoogfrequent en 3 of 4 laagfrèqueitt
laten zich bezwaarlijk gebruiken, omdat verder doorgevoerde cascadeschakeling tot steeds hinderlijker bijgeluiden voert, die het
voordeel geheel kunnen te niet doen.
Bij 5000 a 10000-voudige versterking kan men de secondaire spoel
van het ontvangtoestel onder voorzichtig bijstemmen voor lossere
koppeling geheel uit de primaire nemen en op verscheidene meters
afstand van de primaire plaatsen zonder dat de signalen verdwij
nen! Zoo losse koppelingen kunnen dan wenschelijk worden ten
einde storende signalen en luchtstoringen voldoende te verzwakken.
Het vinden van juiste afstemmingen, vooral voor de signalen van
ongedempte stations geschiedt het best bij zoo los mogelijke koppeling.
Met maken van goede meervoudige versterkers is overigens eeu
zaak, die den amateur zeer veel werk en tijd voor proefnemingen
kost. Het is aan te bevelen, zich eerst met het werken met één
en twee lampen volkomen vertrouwd te maken.
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XXIII.

Raamontvangers.
De toepassing der lampversterkers voert tot mogelijkheden, wel
ke voor hem, die tot dusver alleen met kristallen werkte, waarlijk
verbluffend zijn.
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Het meest opmerkelijke in dit opzicht is wel de raamontvangël,
waarbij men elke antenne buitenshuis en ook de aardverbinding
geheel kan missen.
Plaat VI geeft een afbeelding van zulk een raamontvanger in
één zijner eenvoudigste vormen en in fig. 60 is het volledige scha
kelschema gegeven.
Op een houten raam van GO cM. zijde, loodrecht draaibaar

PLAAT VI. Raamontvanger met enkele detectorlamp.
opgesteld, zijn 100 windingen draad aangebracht, waarvoor bij
voorkeur zijde- of katoenomwondeh draad is te gebruiken; emailleVlraad veroorzaakt bij dezen bijzonderen spoelvorm lichter kort
sluiting tusschen windingen, waarmee alle werking verloren gaat.
Voor een voorloopig inzicht in de schakeling en de w.erking kan
men het best dit draadraam zich denken als te zijn de secondaire
spoel van een gewoon ontvangtoestel. De primaire spoel en de.
antenne zijn weggelaten.
In serie met de zelfinductie van het raam D is een koppelspoel-
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tje K2 en een variometcr-spoeltje V2 aangebracht. Een stopcontact
Sic en steker SI geven gelegenheid öf alleen V2 in serie met het
raam te plaatsen, öf een gedeelte van K2 of de geheele spoel K2
bij te schakelen, in al deze gevallen vormen D met V2 en eventueel
K2 een door den draaicondeiisator C gesloten trillingskring. V2
en Ko dienen alleen om terugkoppeling te verkrijgen met een aperiodischen tertiairen kring, waarin het tweede variometerspoeltjc
F3 is opgenomen, of ook nog K2. Een schakelaar Sc stelt in staat,
vaste condensatortjcs met .C parallel te schakelen ter vergrooting
voor afstemming op grootere golven.
Eenige afmetingen mogen hier vermelding vinden. V2 is een
kartonnen ring van 11 cM. diameter, omwonden met 2 X 45 win
dingen draad van 0.3 mM. F3 is een ring van 9 cM diameter met
2 x 150 windingen draad van 0.1 mM. K2 heeft 9 cM. diameter en
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is over 11 cM. lengte oinwonden met draad van 0.4 mM., met
aftakking op de helft naar stopcontact Sic. K3 heeft een diameter
van 8 cM. en is over een lengte van 11 cM. oinwonden met draad
van 0.1 mM. IC2 en K3 kunnen vast in elkaar geschoven blijven.
De koppeling is toch in grove trappen regelbaar met den steker
St en fijn bij te regelen, doordat de variometerspoel F3 in V2
draaibaar is.
De schakeling van de lamp is de normale schakeling om een
detectorlamp met teiugkoppeling. Het stelsel genereert gemakkelijk.
Terwijl nu in een gewoon ontvangtoestel de secondaire spoel
wordt gekoppeld met een primaire, kan men zich de werking van
den draadraamontvanger zoodanig voorstellen, dat. het als secon
daire fungeerönde raam direct den invloed ondervindt van de ether* trillingen, door een verwijderd station uitgezonden.
Men kan er zich óók deze voorstelling van maken: De twee
ópstaande zijden van het raam werken als twee met elkaar ver
bonden loodrechte antennes. Bij aankomst van ethergolven. zullen
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in de draden van beide zijden wisselspanningen ontstaan. Staat het
raam zoodanig, dat die twee opstaande zijden even ver van hot
seinend • station zijn verwijderd, dan zullen de stroomen gelijktijdig
in beide beenen naar beneden of naar boven zijn gericht en bovendien
even sterk zijn. Gevolg is, dat de ontstaande stroomen, door de verbin
ding welke tusschen de twee beenen bestaat, elkaar juist vernieti
gen. In den beschouwden stand ontvangt men dus. niets. — Staat,
echter het raam zoo, dat de eene opstaande kant dichter bij het
seinende' station is dan de andere, dan zullen die twee zijden niet
volkomen gelijktijdig door de aankomende golven worden getrof
fen en de opgewekte stroomen zullen in het algemeen niet gelijk
tijdig gelijk en van gelijke richting zijn. Zij vernietigen elkaar dus
niet geheel en de kleine rest welke als gevolg der verschil werking
overblijft, is het nuttig effect, dat wij met behulp van lamp en
telefoon hoorbaar maken.
Nu heeft men in de eerste plaats alle reden, zich erover te ver
bazen, dat het effect der beschreven verschilwerking bij een raam
van 60 cM. zijde bijv. dus bij een afstand van slechts 00 cM.
tusschen de opstaande zijden, nog groot genoeg is om eenig hoor
baar resultaat op te leveren. Dit houdt echter verband met het
feit, dat de aankomende etherstraling een golfverschijnsel is, een
verschijnsel, dat dus elk oogonblik op twee op verschillenden
afstand van den zender gelegen punten verschillend van sterkte is.
En uit onze beschouwing volgt dadelijk, dat cèn raam met ver
der van elkaar gelegen zijden sterkere werking zal geven en dat
de ontvangst voor lange golven naar verhouding ongunstiger moet
wezen. Practisch blijkt evenwel, dat men met een raam van 60 cM.
zelfs golven van 15,000 M. kan ontvangen!
Intusschen is ook de lengte der opstaande zijden zelf van beteekenis, even goed als de hoogte eener gewone antenne. Practisch
blijkt, dat vergrooting der opstaande zijden geheel gelijken invloed
heeft als vergrooting van den afstand tusschen die zijden. Een
rechthoekig raam geeft met de lengte horizontaal of verticaal
gesteld hetzelfde effect. Met is dus enkel de oppervlakte van het
raam, die hier van beteekenis is en men kan hot vierkante raam
bijv. even goed op zijn punt zetten of den cirkelvorm kiezen.
(Deze laatste vorm is de voordeeligste omdat daarbij mot - den
kleinsten omtrek het grootste oppervlak wordt om pannen).
. Voorts geeft het voordeel, een zoo groot mogelijk aantal windin
gen te bezigen als voor de afstemming op de te ontvangen golf
lengte kan worden ingeschakeld.
Eindelijk volgt uit onze beschouwing over de werkingswijze
nog, dat de raamontvanger een richtingzoeker is, daar mén de
sterkste signalen heeft met het vlak van het raam in de richting
van het station en geen ontvangst met het raam loodrecht op die
richting. Ook een horizontaal liggend raam ontvangt niets.
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Het boven afgebeelde raam is gemaakt met aftakkingen van 15.
35, 50 en 100 windingen, welke met een steker S kunnen worden
in gebruik gesteld.
Verreweg het best fs de ontvangst van ongedempte stations. Met
het raam van 60 cM. en één lamp zijn bijv. Horsea (B Y C 4500
meter), Eiffeltoren (T L 8000), Lyon (IJ N 15.500) Eilvese ( O ü I
10,000) Nauen ( P O Z 12,600), Carnarvon ( M U U 14,000) en Rome
(I D O 11,000) alle neembaar.
Gedempte stations kunnen met een enkele lamp alleen genereerend
voldoende sterk worden gemaakt, dus niet in toon maar sissend (zie
. hoofdstuk XIX laatste alinea). De versterker van fig. 63, aan het
raam verbonden, brengt echter Nauen, L P en F L (gedempt) in toon.
Met een grooter raam van ongeveer 1 M2 en 150 windingen
worden „de signalen reeds aanmerkelijk sterker voor de groote golf
lengten.
liet best is, de windingen evenals bij een gewone spoel naast
elkaar te leggen, liefst zelfs met ruimte er tusschen. Moet men,
om het raam niet te breed te maken, de windingen in meer dan
één laag aanbrengen, dan late men tusschen de lagen minstens
V2 cM. ruimte door bijv. karton tusschen te leggen.
Voor kleine golven, beneden 4000 of 3000 meter is het beslist
noodig, afzonderlijke ramen te maken met minder windingen.- Dan
wordt bovendien het werken met terugkoppeling door afzonderlijke
koppelspoelen bezwaarlijk, omdat die de golflengte weer vergrooten.
Een uitweg is dan de toepassing der eenvoudige schakeling van
fig. 56, nu op het raam.
Daarvan geeft fig. 67 een denkbeeld. De eerste helft der win
dingen wordt winding voor winding aan schroefjes op één der
zijden van het raam verbonden. Het knijpertje k bewerkstelligt

3

£ HlCl

*r- ....tcT
Fig. 67.

door verbinding aan één der schroefjes de terugkoppeling op een
deel van het raam zelf.
Voör deze schakeling kan men trouwens ook een raam maken
van blank draad volgens fig. 68, n.1. een vlakke spiraal op twee-
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kruislatten, waarop kleine isolatoren zijn bevestigd. Hier wordt het
knijpertje k eenvoudig aan den blanken draad gezet.
Een raam van GO cM. met 9 windingen is geschikt voor gol- • »
ven van 300-750 meter. Voor goed genereeren zal dan iii den regel
het parallel schakelen van twee lampen gewenscht blijken. Met
zulk een inrichting • wordt bijv. ITêvrc duidelijk gehoord, soms

werkende met schepen. Voor golven van 600-2500 meter kan men
het raam van GO cM. voorzien van 20 è, 23 windingen.
Een speciale hoogfrequent-versterker, die voor raamontvangst
voor golven boven 4500 meter bij uitstek voldoet, werd onlangs ontr
worpen door Ir. A. II. de Voogt. Nederlandsch octrooi daarop
is aangevraagd.
Het schema van een raamontvanger, waarin een versterker vol
gens dit type is ingeschakeld, is afgcbecld in fig. 69. De wissel
spanningen, aan den condensator C optredende door de aankomende
signalen, werken hier op de roosters van twee lampen Lj en
L2 die op één accu branden.
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Ken spanningsbatterij I3X van 25 volt voert spanning toe aan de
platen via twee gelijke sinoorspoelen Sx en S2.' De detectorlamp Ld
is aangesloten aan de einden van die sinoorspoelen. Het effect
van alle gelijkrichting, welke door Lx en L2 mocht plaats hebben,
wordt in dit schema vernietigd. Alleen de door
en L2 versterkte
hoogfrequente trillingen worden naar de detectorlamp doorgelaten.
Het resultaat is een versterking zonder cenig bijgeluid.
Met een raam van 1 M2 en dezen versterker zijn de Amerikaansche
stations N. F. F.
(13.000 meter) en
A
NSS(16.900 meter)
’snachts neembaar.
Ook de verster
kers van fig. 03 en
0‘1 zijn trouwens
bij raamöntvangst
direct bruikbaar.
Past- men dan ook
nog laagfrequentFig. 69.
versterking
toe,
dan kan een raaniontvanger van 1 M2 zelfs geluiden leveren, die door een gehecle kamer,
ja door een zaal hoorbaar zijn.
1
Enkele zeer krachtige ongedempte stations als Eilvese en Nauen
' kan men op een raam van I M2 nog met een gewonen sleepraddetector (zonder lamp) hooren.
in den raamontvanger zien velen thans de voornaamste toe
komst voor de draadlooze ontvangstations. Het feit, dat men een
aantal van deze ontvangers in één vertrek kan plaatsen en er
dan gelijktijdig mee kan ontvangen uit verschillende richtingen, is
toch een zaak van overgroot practisch belang.
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XXIV.

Luehtstoringen. - Weagant’s vinding tot
opheffing van storingen. — Wisselingen
in signaalsterkte.
Wanneer men de telefoon van een draadlooze ontvang-inrichting .
aan het oor houdt, zal men ook zonder dat eenig station signalen
geeft, meestal cenige geluiden hoorèn. Deze zijn vooral sterk wan
neer een verwijderd onweer nadert.
De geweldige vonkontladingen in de wolken b(j een onweder
veroorzaken toch evengoed ethertrillingen, die door de antenne
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worden opgevangen, nis de vonken van een of ander zendstation.
Men kan zelfs, wanneer van een verwijderd onweer het lichten .
goed zichtbaar is, een aardige proef nemen, waaruit de voortplan
tingssnelheid dier ethertrillingen blijkt.
Het is bekend, dat men het geluid van den donder pas hoort
cenige seconden na het weerlicht, omdat het geluid slechts 333
meter per seconde aflegt, terwijl het licht, met een snelheid van
300.000 kilometer, over de betrekkelijk kleine aardsche afstanden
ons zoo goed als onmiddellijk bereikt. Let men nu echter goed op
het weerlichten, met de telefoon van het draadloos ontvangappa
raat aan het oor, dan bemerkt men absoluut gelijktijdig met het
lichten een hevig geknetter n de telefoon. Dat komt doordat de
electrische ethergolven, die het draadloos toestel doen werken en
in de telefoon geluid verwekken, dezelfde snelheid bezitten als het
licht. Die gelijke snelheid blijkt uit onze proef.
De natuurlijke ethertrillingen, door onweersontladingen verwekt,
zijn geen regelmatige onderhouden golven van bepaalde lengte.
Zij zijn dus niet uitstembaar en kunnen buitengewoon hinderlijk
zijn voor de ontvangst van draadlooze signalen. Zij veroorzaken
in de telefoon een dergelijk geluid als de rolvonk van bijv. den
Eiffeltoren. De Parijsche signalen kunnen dan ook soms geheel
overstemd worden. Ilooge fluitvonksignalen blijven zelfs bij onweer
beter opneembaar.
Ook als er volstrekt geen onweer aan de lucht is, kunnen toch
soms vele en sterke onregelmatige geluiden in de telefoon worden
gehoord, van dergelijken aard, als bij opkomende onweders. De
oorsprong van die z.g. „parasieten,” — vooral in tropische gewes
ten hinderlijk talrijk — is nog voor een groot deel onopgehel
derd; de Kngelschen spreken daarom van X-en (onbekenden).
Blijkbaar echter berusten zij op natuurlijke luchtelectrische verschijn
selen, vandaar de Nederlandsche naam: luchtstoringen.
Er schijnt een verband te zijn tusschen luchtstoringen en weers
gesteldheid. Bij invallenden dooi kunnen zij geweldig sterk wezen.
Ook zijn zij niet altijd gelijk van aard. Soms zijn het eenigszins
' aanhoudende ratelende geluiden (Engelsch: grinders) dan weer
afzonderlijke tikken (clicks) of meer sputterende groepen van
kleine tikjes (hums of sizzles).
Voor het draadloos verkeer over groote afstanden, waar de ont
vangen signaalsterkte steeds gering is. vormden de luchtstoringen
tot dusver de hoofdmoeilijkheid. Wat baat toch versterking, waar
• eenmaal de storingen sterker zijn dan de signalen? Men versterkt
ze beide en daarmee wordt de verhouding niet beter.
Van waarlijk onvergelijkelijk groot belang en van nog niet te
schatten gevolgen is daarom de aankondiging door den hoofd
ingenieur der Amerikaansche Marconi Mij, Roy A. Weagant, den
oden April 1910 gedaan in een bijeenkomst van het Institutie of
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Radio Enginèers, dat hij een middel heeft gevonden om op het
ontvangstation de storingen weg te werken, en de signalen te be
houden.
De waarnemingen en onderzoekingen, waarop zijn vinding berust,
zijn ook voor het theoretisch inzicht, in het wezen der luchtsto
ringen van belang. Ten eerste bevestigen Weagant’s onderzoekin
gen, dat die storingen, zoo zij al een eigen golflengte bezitten,
dan toch zoo sterk gedempte golftreinen vormen, dat zij niet
door afstemmiddelen zijn weg te werken. Maar daarbij constateert
hij, dat zij niet — zooals de signaalgolven-horizontaal aankomen,
maar steeds nagenoeg verticaal. Dit is in volmaakte overeen
stemming met één der voornaamste resultaten om het uitgebreide
luchtstoringsonderzoek, ingesteld door den ingenieur van den Ned.
Indischen telegraafdienst, Dr. C. J. de Groot. Deze vond toch uit
tal van waarnemingen dat de herkomst der luchtstoringen steeds
moet worden gezocht in de bovenlucht, vrij recht boven het sta- .
tion, dat de storingen waarneemt.
De geniale gedachte van Weagant is nu deze, dat hij dit ver
schil in aankomstrichting tusschcn signalen en storingen benut om
de storingen kwijt te raken.
Het best kan men van zijn inrichting een idee verkrijgen door
zich twee raamontvangers te denken, op eenigen afstand van el
kaar en zóó ingericht, dat van beide ramen draden loopen naar
koppelspoelen, welke beide op één detectorspoel werken. Van het
in de hoogte liggend oorsprongcentrum der storingen liggen beide
ramen even ver verwijderd. In beide treden dus even sterke stroomen op, van gelijke richting, als gevolg der storingen. Door de
wijze van koppeling kan men die twee gelijke effecten elkaar la
ten vernietigen in de detectorspoel. De twee ramen zullen echter,
als zij in de richting van een -zendend station zijn gesteld, van de
door den zender horizontaal uitgezonden golven op hetzelfde
oogenblik verschillend effect ondervinden. De grootte dier verschilwerking is afhankelijk van den afstand tusschen de ramen in ver
band met de golflengte, n.1. het grootst bij een afstand van 1/2
golflengte. En die verschilwerking doet ons van het effect der
signalen voldoende overhouden om ze door versterking betrekkelijk
zoo sterk te maken als men wil.
In- plaats van twee ramen kan man nu ook twee zeer lange,
slechts laag boven den grond aangebrachte antennes gebruiken,
tegengesteld gericht de eene naar het station toe, de andere er
van af. Door hun groote capaciteit tegenover aarde werken die
lage antennes nagenoeg geheel eender als twee ramen.
De practische proefnemingen leveren gegronde hoop, dat althans
voor vaste verbindingen over grooten afstand op deze wijze de
vijandige macht der luchtstoringen zal zijn te overwinnen.
Naast de luchtstoringen hebben, zoo lang de draadlooze tele-
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grafie bestaat, de niet jaargetijde en uur van den dag wisselende
omstandigheden voor het meer of minder goed overkomen der
seinen, een belangrijk studieveld geleverd.
Ook de bestudeering van die variaties in de ontvangsterkte der
signalen van bekende stations is in vollen gang. Behalve dat er
zekere variaties zijn met min of meer regelmatige periodiciteit, komt
het deels op bepaalde tijden van den dag, deels op ongeregelde
tijden voor, dat de ontvangst ongewoon krachtig is (meestal des
nachts). Dergelijke buitengewone ontvangsten noemen de Engelschen „freaks.”
Men neemt aan, dat de betere transmissie des nachts samen
hangt met electrische toestanden in de bovenlucht. Met ultravio
lette deel van het zonlicht ioniseert de lucht, maakt haar gelei
dend voor electriciteit, maar wij vermelden reeds vroeger als theo
retisch feit., dat in dat geval de voortplanting der ethergolveri.
wordt gehinderd. Een geleidende luchtlaag kaatst de ethergolveii
terug. Vermoedelijk is dat echter juist een voorname reden, waar
door de ethergolveii zich om een groot deel der bolvormige aarde
heen kunnen bewegen. De bovenlucht is het meest geleidend en
terugkaatsing in lioogo luchtlagen zendt de’ golven om de kromming
der aarde heen. Des nachts, als de ioniseering der lagere lucht lagen
is opgeheven, vormt de in sterkere mate geleidend blijvende boven
lucht een meer regelmatige schil om de aarde heen, waardoor de
terugkaatsing regelmatiger en dus de ontvangst der golven op
groote afstanden beter is.
• Een maatstaf voor de sterkte der in de telefoon ontvangen sig
nalen kan men zich vrij gemakkelijk verschaffen door een veran
derlijken weerstand parallel met de telefoon in te schakelen. Met
geluid wordt dan aanzienlijk zwakker en wel des te meer naarmate
de weerstand kleiner wordt genomen, en naarmate de telel'oonweerstand hooger is. Men regelt nu den weerstand zóó, dat men de
signalen juist, niet meer hoort. De ingeschakeldc weerstand levert
dan een maat voor de signaalsterkte. Voor vergelijkende metingen
dient men intusschen steeds dezelfde telefoon te gebruiken. Ver
dwijnt bij gebruik van een lOOO-Ohm telefoon het geluid bijv.
wanneer de parallehveerstand tot 3.5 Ohm is verminderd, dan
zegt men, dat de „grensinstelling” van den weerstand voor een
lOOO-Ohm-telefoon 3.5 Ohm bedraagt. Een dergelijke opgave le
vert zelfs een maatstaf.,om de geluidsterkten op verschillende sta
tions eenigszins met elkaar te vergelijken.
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XXV.

Onweersgevaar en beveiliging daartegen..

i
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Tijdens onwedcrs, in de directe nabijheid der woonplaats, doet
men goed, de ontvangtoestellen niet te gebruiken. In het algemeen
is het verstandig, bij niet-gebruik der toestellen of bij afwezig
heid, de antenne niet aan hot toestel verbonden te laten en ook
niet binnenshuis aan de aarde te verbinden.
liet best is, buitenshuis een inrichting te maken, waardoor men
de antenne kan losmaken van de binnenleiding en de antenne kan
-bevestigen aan een extra aardverbinding buiten. Deze kan bestaan uit
een tot in het grondwater gedreven koperen gordijnroe, beter een
tot in het grondwater gegraven verzinkte aardplant, of hoeveelheid
ijzergaas.
Een schakelaar voor hot op den grond plaatsen van de antenne
toont fig. 70. Een koperen staaf, minstens 30 cM. lang, om n
draaibaar, is bij a met de antenne verbonden en op een plankje
gemonteerd, dat bij
v en / een paar
koperen veertjes
draagt; de koperen
staaf klemt óf tusschen de' veertjes v,
of tusschen die bij
/; / wordt met de <binnenleiding, v met
de
extra-aardgeleiding buiten verbon
den. De schakelaar wordt ergens buiten tegen den muur bevestigd en
door omslaan van den staaf a b wordt óf het toestel in werking
. gesteld, óf de antenne aan aarde gelegd.
In den laatsten stand werkt dó antenne bij onweer als bliksem
afleider en beveiligt dan eerder het huis dan gevaar op te leveren.
Een zeer eenvoudige inrichting, die hetzelfde beoogt, vindt men
beschreven door Dr. D. van Gulik in de Natuur van 15 Mei 1914.
Overigens behoeft men ook bij niet-geaardc antennes niet al te
bevreesd te zijn voor onweersgevaar. Er hebben zich in het bui
tenland sporadische gevallen van bliksemslag op amateurantchnes
voorgedaan. Daarbij gebeurde niets dan dat de zoo dunne draad
afsmolt. Hetzelfde gebeurde bij een blikseminslag op een amateursantenne te ’s-Gravenhage, welke den lsten October 1918 plaats had.
De groote draadlooze stations blijven zelfs bij ouweer dikwijls
gewoon doorwerken. Deze hebben daarvoor trouwens bijzondere
voorzieningen. Ten eerste is daar vaak, buiten de ontvangtoes.tel-
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len om, de antenne door een zeer groote inductiespoel heen direct
aan aarde verbonden. Bovendien is een zeer kleine vonkenbaan aangebrocht tusschen antenne en aarde. De met luchtelectriciteit ge
laden antenne zal zich dan bij hooge spanning van deze ladingen
kunnen ontladen door het overspringen eener vonk naar aarde,
buiten de toestellen om.
Maar de amateur zal altijd wijzer doen, bij onweders in de di
recte nabijheid het werk te staken.

XXVI.

Telefoons en telefoonweerstanden.
s Gewoonlijk vindt men in prijscouranten van telefoons voor
draadloos werk den gel ij ltstroomweerstand opgegeven en de duur
ste en gevoeligste telefoons hebben weerstanden tot 4000 Ohm
(8000 voor een dubbeltelefoon). De gewone telefoons voor het
voeren van gesprekken hebben meestal slechts een weerstand tot
120 Ohm.
Het voordeel van een hoogen weerstand ligt uitsluitend hierin,
dat de electromagneetpolen in de telefoon met een grooter aantal
draadwindingen zijn omwiltkeld. De weerstand op zichzelf is eigen
lijk een schadelijke bijkomstigheid. Werd die weerstand verkregen
- met behulp van nickelinedraad bijv. dan zou men reeds bij veel
kleiner aantal windingen gelijken weerstand bereiken, maar daarmee
zou de werking van de telefoon sterk achteruitgaan. De fabrikant
moet er integendeel naar streven, bij zoo groot .mogelijk aantal
windingen den weerstand juist zoo laag mogelijk te houden. Het
gescherm in prijscouranten met hooge weerstandcijfers is dus
eigenlijk een dwaasheid en kan zelfs bepaald misleidend wezen. Men
moet aannemen, dat betrouwbare fabrieken draad gebruiken van
zoo gering mogelijken soortelijken weerstand, zoodat de hooge
totaalweerstand alleen het gevolg is van het zeer groot aantal win
dingen. En dan is voor draadloos werk 'een telefoon van vrij
hoogen weerstand ook beslist het ^best.
Een electromagneet zal de telefoontrilplaat krachtiger in bewe
ging brengen naarmate een stroom, ter sterkte van een zoo groot
mogelijk aantal ampères, een zoo groot mogelijk aantal malen om
de polen heen loopt. Technisch drukt men dit zóó uit, dat het
aantal ampère-windingen (het, aantal ampères vermenigvuldigd met
het aantal windingen) zoo groot mogelijk moet zijn. Nu zal in
een stroomkring, waarin een spanningsverval van V volts bestaat
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en waarin een weerstand heerscht van O Ohms een stroomsterkte
van A ampères voorkomen, zoo dat:
V

a

=ö

Had men enkel een telefoon in zulk een keten, waarvan de
weerstand eens I Ohm per winding bedroeg en gaf . men aan die
telefoon eerst. J winding en daarna 100, dan zou het aantal am
pères eerst zijn A = V: 1, daarna A = V: 100. Het aantal ampèrewindingen in het eerste geval A W = (V : 1) x 1 = V én in het
tweede geval A W = (V : 100) x 100 = V. De vermeerdering van
weerstand zou hier dus nooit eenige verbetering ten gevolge hebben.
In den telefoonkring van een draadloos apparaat is échter ook
de detector opgenomen. Gesteld de weerstand daarvan is 1000
Ohm en het aanwezige spanningverval 1 volt. Dan wordt liet
aantal ampère-windingen voor een telefoon met 100 windingen
van 1 Ohin per winding;
l'

ffin

A W = 100 X

1
1000+100

1
11

Wordt, liet aantal telefoonwindingen hier 1000, dan krijgt men:
A W = 1000 X

1
1000+1000

1
2

Dit is een belangrijke verbetering. Gaat men echter nu den
tel ofoonweerstand nog hooger nemen, dan wordt de verder nog te
verkrijgen versterking van de werking van steeds geringere beteekenis. te meer omdat in werkelijkheid de windingen op de telefoonspoelen bij vermeerdering steeds grooter worden, dus de weerstand
sterker toeneemt en de werkzaamheid vermindert.
Of men met hooge telefoonweerstanden belangrijk beter resultaat
verkrijgt, hangt blijkens het voorgaande sterk af van de groote
van den detectorweerstand. Maar deze is voor kristaldetectoren
steeds aanzienlijk. Bij deir electrolytischen detector en carborundumen Silicon-detectoren zijn hooge-weers tand-telefoons (wanneer
althans de weerstand evenredig is met het. aantal windingen)
bepaald gewcnscht. Bij alle kristaldetectoren en bij lampdetectoren zijn telefoons van 1500 Ohm voor enkel telefoons, en van 2000
a 3000 Ohm voor dubbel telefoons, algemeen geschikt. Ook bij
versterking der signalen met lampen blijft een goede telefoon van
vrij hoogen weerstand haar superioriteit behouden. Bij den magnetischen detector, die zelf lagen weerstand heeft, zijn daarentegen
\
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Drandlooze Telegrafie,
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liooge-weerst-andtelefoons schadelijk. Men gebruikt daar inderdaad
telefoons van 140 Ohm.
Plaatst men een telefoon van hoogen weerstand en een van
lagen weerstand achter elkaar in den stroomkring, dan wordt voor
beide de stroomsterkte gelijk. De telefoon met hoogen weerstand
(groot aantal windingen) vertegenwoordigt dan echter veel meer
ampère-windingen en de lage-wcerstandtelefoon geeft in vergelijkingv
met de andere haast geen geluid.
Een telefoon van hoogen weerstand parallel geplaatst mei een
van lagen weerstand, geeft als resultaat, dat het grootste deel van
den stroom door den lagen weerstand vloeit. In dit geval is liét
de telefoon van hoogen weerstand, die zeer weinig effect levert.
Met behulp dezer regelen kan men de weerstanden van verschil
lende telefoons onderling ten naasten bij vergelijken.
Overigens hangt de deugdelijkheid van telefoons in liooge mate
af van de sterkte der permanente magneten, do kwaliteit der tril
plaat en de juiste regeling van den afstand tusschen plaat en magneetpolen: ook van een juiste grootte der luchtruimte tusschen
trilplaat en oorschelp. Bij sommige telefoons van goede kwaliteit
is dikwijls een inrichting aangebracht, om den afstand uisschen
trilplaat en magneetpolen met een verstelbare schroefslui'ting en
'contra-moer te regelen.
Een goede telefoon moet een zeer sterken staalmagneet hebben.
Daarom moet men hem tegen schokken en stooten bewaren en de
trilplaat nooit aftrekken, maar afschuiveu; anders dreigt het mag
netisme van den magneet blijvend geschaad te worden. Grootè
zorg moet ook worden gedragen, dat bij uit elkaar nemen de tril
plaat volmaakt vlak blijft.
Trilplaten moeten liefst zóó. groot zijn, dat het binnen .de ran
den liggende deel 4.1 a 5 cM. middellijn heeft. De dikte is U.l
a 0.2 niM. en de beste waarde hangt in hooge mate af van do
middellijn der plaat en de sterkte der magneten. In-het algemeen
zijn telefoons, die voor sterke signalen een ietwat hoog, dun ge
luid geven, het gevoeligst voor zwakke teekens. Éen zware, doffere
toon is minder geschikt.
Bij hevige koude kan het zijn, dat de trilplaten in liet eerste
oogenblik schijnen te „kleven”.aan de magneetpolen, om verwarmd
door het hoofd van den gebruiker, met een tik los te komen.
Wanneer dit na slechts weinige seconden gebeurt, late, men dén
afstand tusschen plaatsen polen onveranderd. Heeft de telefoon
langeren tijd noodig om gevoelig te worden, dan moet die afstand
iets vergroot worden.
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XXVII.

Het opnemen der draadlooze signalen.
Gehoor-ontvangst.
Bij al de beschreven installaties, worden de signalen der seinende
stations gehoord in de telefoon.
Hit opnemen van draadlooze signalen op het gehoor is thans alge-,
ineene regel, ook in de practijk der groote stations. In de Kinder- '*
jaren van het draadloos verkeer, vóór de uitvinding der moderne
detectoren, waren voor de ontvangst meer instrumentale hulpmid
delen noodig. waarbij dan echter ook een gewoon telegraafstoestel
in werking werd gebracht, dat de teekens van het Morsc-schrift
op een papierband opteekende. Die methode is titans geheel in
onbruik geraakt, omdat er niet over zoo groote afstanden mee kan
worden gewerkt en omdat bij de toeneming van het. draadloos
verkeer de storing van het eene station door het andere voor den
dienst noodlottig zou worden.
In de telefoon hoort men korter en langer aanhoudende gelui
den. welke de punten en strepen van het- bekende Morse-alfabet
aanduiden en aangezien de geluiden van verschillende stations
verschillend van loon zijn, kan men zélfs als twee stations, die
even sterke signalen geven, tegelijk werken, toch op den toon af
gaande, ze gescheiden opnemen. De wensch van vele amateurs
om. een installatie met schrijftoestel te maken, heeft dan ook practisch niet zoo veel reden van bestaan als men zou denken. Daar
voor bruikbare detectoren van het coherertype geven den amateur
toch bijna nooit het resultaat, dat hij zou verlangen, vooral om
dat de coherer op de signalen der moderne* zenders niet voordeelig
reageert.
Soms wordt wel eens. gevraagd of het gebruik van een telefoon
als ontvangapparaat niet- den naam draadlooze telefonie zou recht
vaardigen, eerder dan draadlooze telegrafie, daar toch telegrafie
op-een-afstand-schrijven beteekent.
Onder telefonie verstaat men echter het overbrengen der menschelijke spraak. Ook daarvoor bestaan reeds draadlooze systemen.
De ontvanginrichting is tot dusver voor telefonie en telegrafie
gelijk. Maar zoo lang de ontvanger enkel gebruikt wordt om op
het gehoor signalen volgens het Morse-alfabet te ontvangen, en
geen gesproken woorden, kan ondanks het gebruik van een tele- «
. loon niet van telefonie worden gesproken, in de beteekenis welke
dat woord nu eenmaal heeft verkregen. Men zal zich dus bij" de
feitelijk ook onjuiste benaming van draadlooze telegrafie moeten
neerleggen.
■
,
In het transoceaniscli verkeer der grootste wereldstations heeft
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de invoering der lampversterkers een nieuwe wijze van ontvangst
mogelijk gemaakt. De stroomeffecten worden dan zoodanig versterkt
en de geluidsterkte der signalen wordt met luidsprekende telefoons
zoodanig opgevoerd, dat de geluiden sterk genoeg zijn om deze
zichzelf te laten inkrassen in een fonograafrol (wasrolontvanger:
parlograaf). Daarbij heeft men liet voordeel, veel sneller geseinde
teekens te kunnen opnemen, dan direct op het gehoor mogelijk is..
Er kan geseind worden met vijf-en-tienvoudige snelheid, met een
machinezender. De wasrpï op het ontvangstation laat men later
* op de fonograaf langzamer weer afloopen, zoodat een telegrafist
de teekens kan opschrijven. Om de snelheid van den zender bij
te houden, zijn een aantal telegrafisten noodig, die de teekens der
opgenomen rollen ontcijferen. .Een belangrijk punt daarbij is de
geringe last van luchtstoringen. Deze komen weliswaar óók op de
wasrol, maar terwijl de seinteekens, ook bij het langzamer afloopen, muzikale geluiden blijven, worden de hevige luchtstoringskrassen door dat langzamer afloopen als het ware uit elkaar gerekt,
waarbij ze naar verhouding aan sterkte verliezen. Weliswaar zul
len de muzikale geluiden der seinteekens bij het afloopen der rol
ook niet in denzelfden, maar in een lageren toon worden gehoord,
dan men bij directe ontvangst in de telefoon zou hebben vernomen.
Bij vonkzenders zou dientengevolge het voordeel van het meer
doordringende hooge geluid verloren gaan, maar bij ontvangst van
signalen van zenders met ongedempte golven kan men bij gebruik
van lampen den ontvangen interfcrentieloon zoo hoog instellen als
men wil en dus zorgen, dat het geluid voor dengene, die de rol
ontcijfert, weer aangenaam is om te nemen.
Een andere moderne ontvangmethode, waarbij men feitelijk toch
weer de ontvangen teekens op een papierband krijgt, is de ont
vangst met snaargalvahometer (galvanometer van Einthoven). Tusschen de zeer dicht bij elkaar gebrachte polen van een sterken
permanenten of electro-magneet is een uiterst dunne draad gespan
nen (hoogstens 0.005 mM. dik). Stroomen, welke door dien draad
gaan, doen den draad in het magnetisch veld afwijken. In doorbo
ringen door de twee magneetkernen zijn microscopen aangebracht,
welke op den draad zijn gericht. Bij plaatsing van een sterke lichtr
bron voor de eene microscoop en een scherm voor de andere ver
schijnt het schaduwbeeld van den draad op het scherm, waarop
de bewegingen 1000-voudig vergroot kunnen worden overgebracht.
De lichtheid van den dunnen draad is oorzaak, dat hij nagenoeg
• geheel zonder uittrilling op aankomende stroomstooten uitslaat en
weer in den ruststand terugkeert: hij is „aperiodisch” en volgt
de sèinen volkomen. De bewegingen van de draadschaduw worden
nu gefotografeerd door een spleet heen op een achter die spleet
.voortgetrokken strook lichtgevoelig papier, welke later wordt ge
fixeerd, zoodat men de teekens kan aflezen.
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Men beweert, dat tijdens den oorlog ook vliegtuigen uitgerust zijn
-geweest met kleine snaargalvanometer-ontvangers, gebouwd in den
vorm van een prismakijker, waarbij de, bewegingen van den draad
direct visueel werden waargenomen, zoodat men de signalen kon
• zien in plaats van ze te hooren.
Voor den amateur zijn deze ontvangmiddelen intusschen in het
algemeen niet bereikbaar en hij zal zich oefening in de gewone
gehoorontvangst eigen moeten maken.
Nu is het leeren opnemen der Morse-signalen op het gehoor
(sounderen) nog lang niet gemakkelijk voor elkeen. Men moet be
ginnen met het Morse-alfabet grondig in zijn hoofd te prenten,
desnoods door het te fluiten. Daarna kan men als practische oefe
ning do langzaamste berichten trachten op te nemen. Aanvankelijk
trachte men slechts de enkele letters, die men toevallig goed hoort,
te herkennen, in het algemeen nooit over een vorige, niet direct
herkende letter na te denken, maar die liever open te laten en
naar de volgende letter te luisteren.
In geen geval gewenne men zich ooit, teekens in punten en
strepen op te schrijven. Dat voert op den duur nooit tot goed
resultaat. Men moet juist direct op het gehoor de letters zelf
leeren herkennen.
Zoo zal men wel eerst van een heel bericht maar enke e letters
op papier krijgen maar daarna spoedig stukken van woorden en
ten slotte volledige woorden met slechts enkele letteruitlatingen.
Geleidelijk verkrijgt men dan ook wel geoefendheid voor grootere
snelheden. Van volledig geoefende ambtenaren wordt een snelheid
van 20 woorden per minuut geëischt.
Alleen de tijdseinen zijn ook zonder bijzondere oefening gemakke
lijk op te nemen, wanneer men met het schema der daarbij gege
ven signalen vóór zich, slechts aandachtig op de volgorde let. (Zie
hoofdstuk XXXI).
Een goede oefenmethode kan worden toegepast, wanneer eenige
amateurs daartoe samenwerken. Zij seinen beurtelings aan elkaai
met een zoemer, die hiervoor zóó wordt gesteld, dat hij een goed
hoorbaar geluid geeft. Daarvoor is geen ontvangtoestel en telefoon
noodig. Men zit eenvoudig met elkaar aan tafel en vangt de gelui
den op met het ongewapend oor.
Beter is het nog, een zoemer te maken, die géén direct waar
neembaar geluid geeft, waarbij men een afzonderlijk, draaibaar
spoeltje met ijzerkern aanbrengt, dat dicht bij de magneetkernen
is geplaatst. De stroomen in de magncetspoeltjes geven inductiestroomen in het ex tra-spoeltje en wanneer men de draadeinden
van dat spoeltje verbindt aan een telefoon (of aan eenige
telefoons in serie), zal men de signalen in de telefoon kunnen
hooren. Het extra-spoeltje moet draaibaar zijn ten opzichte
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van stand de sterkte der signalen tc kunnen varieeren. In het
algemeen gewenne men zich van begin af aan, zwakke signalen
op te nemen.
XXVII.

Het Morse-alfabet.
Een streep'heeft de lengte van drie punten. — De afstand tussehen 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.

£

LETTERS EN CIJFERS.
1»
i

H

n
il of u
b
c

i of f

C

*

ch
|-----d
e
! •
é of c*
j

I»

1

'I

2

r

:!

f

•I

1

l

k

I
m

u
ii
v

n

w

• •
C
s

<)

I»

X

o

o

y
z

breuk
streep

0 of ö

Het cijfer nul wordt ook wel verkort geseind als een ietwat
lang aangehouden streep.
Punt

LEES- EN DIENSTTEEKENS.
Begrepen
<.)

verkort: . . . . Ontvangen
Komma
Verzoek om te zen(. ) . —
Runt-komma
den
C)
Dubbelpunt
. . Wachten
(:)
Vraagteeken
Vergi8singsteeken
(D . .
Uitroeptoeken
— — Noodsignaal voor
(!)
(’)
Aposthrophc
— . schepen
Koppcltcckcn
— . Waarschuwing voor
(-)
Aanhalingstcckcns („ ”). —
signalen mot grootste
Haakjes
. — energie
(II)
Nieuwe alinea
Onderstreeping
Sluittcckcn
Oproepingsteeken
Einde van het werk . .
Scheiteekcn

(drie maal)

De teekens voor aanhalingsteekens, haakjes en onderstreping worden
geseind zoowel vóór als na de woorden waarop zij betrekking hebben.
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::wn

Lengte en gewicht der benoodigde
hoeveelheid draad.
Is d de middellijn en l de lengte eener spoel in centimeters en n
het aantal windingen per cM. voor een bepaalde draaddikte, dan
is voor de omwikkeling dezer spoel noodig:
0.031416 d n l meters draad.
Zoowel geëmailleerd draad als draad met katoenisolatie is in
verschillende dikten verkrijgbaar in klossen van 1 pond en van 1
KG.
Voor verschillende draaddikten vindt men hier de draadlengte
per gewichtshoeveelheid ongeveer aangegeven en tevens het num
mer. waarmee deze draaddikte volgens Standard Wire-gauge wordt
aangeduid.

■

■

:

DIKTE VAN DEN DRAAD.

AANTAL METERS IN l IvG.
Enkele katoenomwinding.

No.

1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1

mM.
mM.
mM.
mM.
mM.
mM.
mM.
mM.
mm.
mM.

O ms.

!

0.022
0.027
0.035
0.045
0.062
0.089
0,138
0.247
0.554
2.215

i

21

202

|

22
23

253
320
495

20

|

25
27

730

31
36

1210
2752
10900

42

in

! Geëmailleerd
draad.

127
156

19

Weerstand
per meter

130 M.
160

i

207

. 260
330

530
845
1327
3340'
i 13200 M.

XXIX.

Diëlectrische constanten voor verschillende
isoleerende stoffen.
De cijfers geven de verhouding aan der capaciteiten van een con
densator, waarin de geleidende oppervlakken door een bepaalde
stof gescheiden zijn en van een condensator waarin die oppervlak■-
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ken gescheiden zijn door dampkringslucht, onder den normalen
druk.
Glas gemiddeld
Paraffine
Eboniet
Porselein
Zegellak
Schellak
Mica (glimmer)
Celluloid
Petroleum
Terpentijn
Castorolie
Olijfolie

6 a 10
2

2i a 3
41
4

n5
4

2

3

XXX.

Gebruikelijke afkortingen in het draadloos
verkeer.
Wanneer men den gewonen dienst tusschen schepen en kuststations aanhoort, is het dikwijls moeilijk, er wijs uit te worden,
wat eigenlijk gezegd wordt, ook al kan men snelle signalen vlot
opnemen. In de verschillende talen zijn toch een aantal afkprtingen ontstaan voor woorden, die in het dienstverkeer veel voorko
men. Men begroet elkaar, ne.emt afscheid, alles met enkèle letters.
En twee draadlooze telegrafisten kunnen natuurlijk niet tot elkaar
zeggen: „tot ziens”, terwijl ze honderden kilometers van elkaar
zitten; zij zeggen meer toepasselijk: „tot ik weer aan u zend”
en dan meest in het Engelsch: „till I send,” hetgeen ze dan nog
weer afkorten tot t i s. Zulke verkortingen zijn er tallooze. De
meeste werkelijk gebruikte volgen hier
bitis

o 11

hq

=
=
. =
=
$ —
=

by (good by) till I send, gegroet, tot ik weer zend.
aan allen.
good evening, goeden avond.
good morning, goeden morgen.
good night, goeden nacht.
hovv are ,my signals? hoe zijn mijn signalen?
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t[

om
pse
r of r d
rk

=
=
=
=

rp

=

rt
sigs
sss

=
=
=

stdbi
tis

=
=

tks
u
ur
ur
w
wds

=
=
=
=
=
=

old man, oude vriend.
please, als ’t u blieft.
received, ontvangen.
alrnospherics,
luchtstoringen hinderen de ont
vangst.
repeat af ter, herhaal 11a: (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.

-]{

;!

.
.
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bjr
bsr
erv?

= bonjour, goeden dag.
= bonsoir, goeden avond.
= comment recevez vous ? hoe is de ontvangst
mijner signalen?
mi
= merci, dank u.
mr
= monsieur, mijnheer.
mrs
= messieursi heeren.
off
= officiel, officieel telegram.
= parlez, begin uw telegram te geven.
pz
rb
= réception bonne, ontvangst goed.
rf
= réception mauvaise, ontvangst slecht.
= troublé par autres transmissions, andere signalen
rj
beletten de uwe op te nemen,
r k of r k s = troublé par parasites, gehinderd door luchtstoringen,
= réception trés bonne, zeer goede ontvangst.
r tb
sa
= rien de nouveau, geen bericht voor u. "
= séparez signaux, maak betere’ afscheidingen tusss
schen uw teekens.
= tous, aan allen (De Eiffeltoren begon vroeger de
• ts
nieuwsberichten daarmede).
vci
= voici, hier.
Drnadloozc TeJogi'ftflc.
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vs
vx
? ?

S»

= vous, gij.
= vieux, oucle vriend.
répétez, herhaal uw telegram.

e.
•C»

ds
ges t
gm
gt

i

mr
sl
k

:

EL*.
.*

QRB
QRC
QRD
QRF
QRG

&

|v

QRH
QRJ
QRK
QRL

Sr:- •

I.
Srk'-

mijnheer,
saluut.
= komen, begin met uw telegram.

Dit zijn allemaal min of meer olficieuse afkortingen, die in de
practijk zijn ontstaan.
Meer en meer komen thans ook de bij internationaal verdrag
vastgestelde afkortingen voor verkeer tusschen schepen in gebruik,
bestaande uit groepen van drie letters, alle beginnende met-een Q.
Wanneer zulk een verkorting door een vraagteeken wordt gevolgd,
is zij van toepassing op de achter de verkorting aangegeven vraag;
in het antwoord wordt dezelfde verkorting gebezigd zonder liet
vraagteeken.
Zoo beteekent: ,,Q RA”: hoe heet uw station? Als dan het
antwoord luidt: „Q R A Ophir”, beteekent dat: Dit station heet
Ophir. Voorts:

rt

■

danke sehr, vriendelijk dank
gestort, gestoord.
> = guten mittag, goeden middag.
= guten tag, goeden dag.

•

QRM
QRN
QRO
QRP
QRQ
QRS
QRT

Hoe ver zijt gij van mijn station ver
wijderd ?
. Wat is uw ware peiling ?
Wat is mv bestoinming ?
Waar komt gij vandaan ?
Auu welke maatschappij (o£: lijn) be
hoort gij ?
Wat is uw golflengte ?
Hoeveel woorden hebt U te seinen ?
Hoe ontvangt gij ?
Ontvangt gij sleclit 1 Zal ik 20 koer
... —------. geven, dan kunt
gij uwe toestellen regelen ?
Wordt gij gestoord ?
Zijn de luchtstoringon erg zwaar ?
Zal ik mijn energie vergrooten ?
Zal ik mijn energie verminderen ?
Zal ik vlugger seinen ?
Zal ik lungzamcr seinen ?
Zal ik ophouden met seinen 1

Dé afstand tusschen onze stations
bedraagt.... zeemijlen.
graden.
Mijn ware peiling is
Ik ga naar....
Ik kom van ....
Ik behoor tot....
Mijn golflengte is .... meters.
Ik- heb .... woorden te seiuen.
Ik ontvang goed.
Ik ontvang slecht. Geef 20 keer
... --------- . don kan ik mijn
toestellen regolcn.
Ik word gestoord.
De luchtstoriugen zijn zeer zwaar.
Geef meer energie.
Verminder uw energie.
Sein vlugger.
Sein langzamer.
Houd op met seinen.
r
Ik heb niets voor u.

i
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QRV
Q RW

Zijt gij klaar {
Zijt gij bezig ?

QRX
QRY
QRZ
QSA
QSU
QSC

-Moet ik wachten 1
Wat is mijn beurt ?
Zijn mijn teekens zwak ?
Zijn mijn teekens sterk i
Is mijn vonk (of: toon) slecht !
Zijn deafstanden tusschen de woorden
en de letters onderling niet goed 1
Zijn onze horloges gelijk l Ik heb het
....; hoe laat wijst uw horloge
aan ?
-Moeten de telegrammen beurt om
beurt of in series worden overge
bracht l

QSD

:■/

QSF

QSC!

QSO
QSP
QSQ
QSQ
QST
QSU
QSV
QSW
QSX
Qsy
QSZ
QTA

.é
-

:

beurt om

Wat is de taks voor .. . . ?
Is het laatste radiotelegram geannu
leerd ?
Hebt gij recu ontvangen l
Wat is uw ware koers ?
Hebt gij verbinding met het vaste
land l
Hebt gij verbinding met een ander
station (of: met.. ..) I
Zal ik ..... zeggen, dat gij hem
roept i
Gij wordt geroepen door ....
Word ik geroepen door . . . . I
Ik zal het radiotelegram.... ver
Zult gij het radiotelegram .... ver
zenden.
zenden i
Hebt gij een algcmccneu oproep ont- 1 Algcmcenc oproep voor alle stations,
vangen !
Wil mij roepen zoodra gij'klaar zijt
Ik zal u roepen zoodra ik klaar ben.
(of : om .... uur) ?
Er wordt in den openbaren dieust ge
Wordt er in den openbaren dienst ge
werkt. Wil niet storen.
werkt ?
Verhoog uw toon.
Moet ik mijn toon verhoogon ?
Verlaag uw toon.
Moet ik mijn toon verlagen /
Wij zuilen op .... meter overgaan.
Moet ik seinen met ccli golflengte van
. meter ?
Sein ieder woord twee keer; ik heb
moeite met ontvangen.
Sein leder radiotelegram twee kepr;
i
ik heb moeite met ontvaugon.
Herhaal het radiotelegram dat gij
1 juist geseind hebt; de ontvangst
is twijfelaohtig.

!

QSJ,
QSM £
QSN j

.•

De overbrenging moet
beurt geschieden.

De overbrenging moet in series van
5 geschieden.
De overbrenging moet in series vau
10 geschieden.
Do taks is ... .
Het laatste radiotelegram is geannu
leerd.
Verzoeke rc$u.
Mijn ware koers is .... (graden).
lk heb geen verbinding met het vaste
land.
Ik heb verbinding met.... (door
tusschcnkomst van ....)
Zeg.... dat ik hem roep.

QSH
QSJ
QSIv

lk ben klaar. Alles in orde.
Ik ben bezig met een ander stution,
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. '
Do afstanden tusèchen de woorden
en de letters onderling zijn. slecht.
Ik heb het....

Elk draadloos station, hetzij te land of aan boord van een schip
heeft bepaalde oproepletters, die in het draadloos verkeer den
naam van het station vormen. Gewoonlijk heeft men als roep-
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letters (callt letters) drie letters. Alle stations van eenzelfde land
hebben als regel dezelfde eerste letters.
In Nederland hebben wij de volgende stations:

fk ‘

Amsterdam (Marine) = P C A.
Lichtschip Ifaaks = P C O.
Melder (Marine) = P C B.
I-Iellevoetsluis (Marine) = P C C.
Lichtschip Noordhinder = P C N.
Schevenïngen Haven = PC IT.
Vlissingen = P C I.

i; -

Bij het oproepen van het eene station door liet andere, bijv. van
de Statendam (PES) door Scheveningen (PCI!) hoort mén eerst
Scheveningen roepen:
Op roepteeken. PES PES PES V PC I-f PCH P C II.
Dan is het- antwoord:
Oproepteeken. PCII PCIf PCI! v P E S K.

i
,

In plaats van de v (van) wordt veelal geseind: de (Fransch).
De K in het antwoord beteekent: „komen”, hetgeen wil zeggen,
dat PES gereed is, een telegram van P C II te ontvangen.*
Elke oproep en elk telegram wordt gesloten met de roepletters
van hot seinende station bij wijze van onderteekening.
Het reeds meer genoemde Yearbook of Wireless Telegrapliy
(Wireless Press, Ltd., Marconi House, Strand, London) bevat naast
tal van andere ook voor amateurs belangrijke gegevens, ceii vojledige lijst van roepletters van alle land- en scheepsstations. Year
book 1918 kost (i shilling, boekhandel / 4.50.

sfj

XXXI.

Tijdseinen, weerberichten, nieuwstijdingen.
Het meest belangwekkend voor amateurs is het dagprogram van
zaken, die steeds op vaste uren worden geseind.
Het is evenwel bij de tegenwoordig voortdurend intredende ver
anderingen moeilijk, een opgaaf te verstrekken, welke eenig nut
heeft. We beperken ons dan ook tót de vaste tijdseinen en weer
berichten.
Wat dc tijdsopgaven betreft zij' het volgende ópgomerkt. Het .

im •' i T

•
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geheele internationaal verkeer richt zich haar Grecnwichtijd. In
nagenoeg geheel Europa zijn thans tij cl regelingen aangenomen waar. dooi- men slechts verschillen van geheele uren met Greenwiclrtijd
heeft. Over de geheele beschaafde wereld wijzen dus de klokken
dezelfde minuten en seconden; alleen de heelc uren verschillen.
Slechts ons land vormt één der als rariteit overgebleven uit
zonderingen. Wij rekenen met Amsterdamschen tijd, den tijd van
de a.s van den Westertoren en met pedante nauwkeurigheid laten
we onze klokken 19 minuten, 32 seconden en 14 honderste deelen
eener seconde verschillen van de klokken der geheele overige wereld.
Wij zullen zoo vrij zijn, hier alle tijdsopgaven te doen in een
tijd, die rond 20 minuten met Greenwich verschilt. Voor het ge
wone gebruik is dat dicht genoeg bij Amsterdam schoen tijd om geen
moeite op te leveren en wij zijn dan niet genoodzaakt, bladzijden
lang die rekening met seconden en honderste deelen voort te zeulen.
Wie van de tijdseinen gebruik wil maken en met hooge nauw
keurigheid den Amsterdamschen tijd wenscht te bezitten, moet
echter van de tijdsopgaven, die hier volgen, 17 seconden en 86
honderste deelen eener seconde aftrekken.
Een nieuwe verwikkeling in onze tijdrekenkunde is ontstaan
door den z.g. zomertijd. Voor de meeste draadlooze berichten op
vaste uren geldt de zomertijd niet. Zij blijven komen op het wer
kelijke uur: maar gedurende den zomertijd noemen wij het dan
een uur later. In onze lijst vindt men het werkelijke uur volgens
Amsterdamschen tijd. Des zomers moot men bij de opgaven een
uur optellen.
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Voormiddag 10 uur 16.
Eiffeltoren, 2500 meter, muzikale vonk. Tijdsein volgens inter
nationaal schema.
Van 10 uur 10 tot 10 uur 17 strepen (sigiiaux de mesure)
bestemd voor sterktemetingen van de signalen. Daarna, machinaal
geseind met behulp van toestellen in het Eifel torenstation, waar
van de werking automatisch wordt gecontroleerd door klokken op
<le Parijsche sterrenwacht:
Van 10 uur 17 tot 10 uur 17 m. 50 sec. de letter x, meermalen
herhaald.
10 uur 17 m.55 sec. 57 sec. en 59 sec. telkens een streep, elk
1 seconde lang. De laatste streep eindigt dus te 10. uur 18 min.
Van 10 uur 18 m. tot 10 uur .18 m. 50 sec.'elke 10'seconden
een tik voorafgegaan door een streep.
10 uur 18 m. 55 sec. 57 sec. en 59 sec. strepen van 1 seconde,
de laatste eindigende 10 uur 19.
Van 10 uur 19 m. tot 10 uur 19 in. 50 söc. eiken 10 seconden
een tik voorafgegaan door twee. strepen.
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10 uur 19 ra. 55 sec. 57 sec. en 59 sec. strepen van 1 sec.
laatste eindigende 10 uur 20 (10 uur Greenwichtijd precies),
Voormiddag 10 uur 20.
Eiffeltoren, 2500 meter, muzikale vonk. Sterretijd-tijdsein. Kort
na het gewone tijdsein van 10 uur Greemvich (binnen 5 minuten
na afloop daarvan) wcrdt een minuut lang ongeveer de letter ra
geseind, gevolgd door één tik. Na ongeveer 1 minuut pauze een
minuut lang de letter O, gevolgd door wederom 1 tik.
De tikken vallen achtereenvolgens op m uur, n min., o sec. eh
op m uur, n + 2 min., 0 sec. sterretijd Greemvich.
Na het sein geeft het Eiffeltoren-station driemaal herhaald een
cijfergroep van dezen vorm: 51.53; de beteekenis daarvan is, dat
de tijdseintikken vielen op 51 en 53 min. sterretijd over het heele
uur (dat heele uur m wordt bekend verondersteld).
Voormiddag 11 uur 4.
Eiffeltoren, golflengte 2500 meter, muzikale vonk. Tijdsein vol
gens oud schema:
11 uur 4 tot 11 uur 4 ra.
11 uur 5 één tik.
11 uur G tot 11 uur 6 ra.
haling van een streep
11 uur 7 één tik.
11 uur 8 tot 11 uur 8. m.
haling van een streep
11 uur 9 één tik.

55 sec. strepen.
55 sec. voortdurende her
met twee punten ( —..)
55 sec. voortdurende her
met vier punten (— . ...)

Alleen de tikken worden door een machinaal, door de klok
van het observatorium gecontroleerd toestel gegeven.
Voormiddag ll uier 35.
. •.

Scheveningen, 1800 meter, rolvonk of fluitvonk. Weerbericht,
Storm waarschuwing. Ned. bericht aan zeevarenden.
Oproepteeken. CQ (aan allen) de P C H (van ScheveningenHaven) KNMI (Kon. Ned. Metérol. Inst.)
Acht maal twee groepen van elk 5 cijfers in dezen vorm:
bbbww klttz
Deze beteekenen: bbb = barometerstand, ww windrichting,
k windkracht, 1 bewolkingstoestand, 11 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. GIG beteekent dus: barometer 761.6.

,
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Laatste twee cijfers eerste groep. Deze duiden de windrichting
aan. Daarbij is:
:

02
04
08
08
10
12
14
16

■

N N O
N O
.0 N O
O
O Z O
Z O
Z Z O
Z
0 0 =

IS
20

Z Z W
Z W
WZW
W

22
24
2G W N W
28 N W
30 N N W
.32 N
stil.

Eerste cijfer tweede groep, Dit geeft de windkracht in waarden
van 0 tot 9:
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

zeer flauwe koelte snelheid
flauwe koelte
zeer lichte bries
zwakke bries
matige bries
stijve bries
krachtige wind
zeer krachtige wind
hevige wind
storm

0—1 meter.
1—2 „

93

Tweede cijfer tweede groep. Dit geeft
. stand aan :
0 onbewolkt
1 licht bewolkt
2 bewolkt
3 zwaar bewolkt
4 betrokken

2—4

4—6
6—8
8—10
10—12
12—15
15—18
boven

„

,,
„
„
„
„
„
18 meter.

den bewolkings- of weerstoe5
6
7
8
9

regen
sneeuw
nevel
mist
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 minusteeken vóór. Dit zijn dus opgaven van graden vorst.
Het allerlaatste cijfer wordt alleen opgegeven voor zeeplaatsen en
geeft den toestand der zee:
0
1
2
3
4

kalm
zeer rustig
rustig
zwak bewogen
bewogen

'j *
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5 zwaar bewogen
6 ruw
7 zeer ruw
8 zeer hooge zee
9N hevige storm.

I
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Ontbrekende opgaven. Iudien 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, la Hague, Yarinouth, Shields, Skudesnaes, Sylt. Voor
de laatste 4 wordt geen zeegang opgegeven.
Het bericht wordt driemaal geseind, elke volgende maal langza
mer en gevolgd door eventueele stormseinen of berichten aan zee
varenden (N b a z) omtrent toegangen tot onze zeegaten, verandering
in betonning enz.
Namiddag 12 uur 15.
Nauen, 3900 meter hooge flnitvonk. Tijdsein vólgens interna. tionaal schema.
Te 12 uur 15 oproepteekens, gevolgd door v’s. Te 12 uur 16:
P O Z. M G Z (mittlere Greenwich Zeit).
12 uur 17 tot 12 uur 20 zelfde schema als het Eiffel torentij dsein van 10 uur 17 tot 10 uur 20.
Namiddag 12 uur 20.
Nauen 3900 meter hooge fluitvonk. Nachrichten an Seefahrenden.
Avonds

1L uur 35.

Scheveningen, 1800 meter; weerbericht, zelfde als ’s morgens.
Avonds 11 uur 50.
Eiffeltoren, 2200 nieter, rolvonk. Wetenschappelijk tijdsein.
Na eenige oproepteekens begint een serie van 300 zeer korte,
doch goed hoorbare tikjes. In het tempo van den slinger eener
klok in de seinzaal van het Eiffeltorenstation wordt telkens- de
stroom gesloten door het uurwerk zelf. Men hoort dus als het ware
de klok zelf tikken. De afzonderlijke tikken volgen elkaar na 40/6o
eener seconde. Door vergelijking met den secondetik eener klok
óp het ontvangstation kan men (een noniusmethode toepassende)
uit het samenvallen der draadloos overgebrachte tikken met en
kele der secondetikken geraken tot een tijdcontróle die -tot op 1
of 2 honderdste deelen eener seconde nauwkeurig is. (Zie voor
bijzonderheden: „Réception des signaux radiotélégraphiques, trans
mis par la Tour Eiffel” gepubliceerd door het Bureau des Longitudes, Paris).
Het is alleen nog maar noodig, den volmaakt ;jdisten tijd te
weten van eersten en laatsten tik, door den Eiffeltoren uitgezon-
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<l«-n. Ten einde die tijdsopgaaf tot op 1/100 seconde nauwkeurig
te kunnen verstrekken, neemt de Parijsche sterrewacht de tikken
- óók waar on controleert ze met. juisten sterretijd. Zoodra de juiste
tijdstippen zijn bepaald, wordt de gecontroleerde tijd aan liet Eiffeltoren-station geseind, dat nu. deze opgave de wereld inzendt.
Dit gebeurt te 12 uur 09 (zie daar).
.12 uur 04 ’s nachts.
Eiffeltoren, 3200 meter muzikale vonk. Tijdsein, oud schema',
geheel, als des morgens 11 uur. De tijdseintikken vallen nu te 12
uur 5 (voorafgegaan door strepen) te 12 uur 7 (voorafgegaan door
strepen met 2 punten) .en te 12 uur 9 (voorafgegaan door stre
pen niet, 4 punten.)
12 uur 09

’s nachts.

Eiffeltoren 3200 meter muzikale vonk. Slot wetenschappelijk
tijdsein. Zeer langzaam seint de Eiffeltoren e.en cijfergroep van
twee maal 0 cijfers (gescheiden door een punt) aldus: 300023.345337.
De geheele groep wordt driémaal herhaald.. Voor elk der beide deelen van de groep moet men zich hel getal 11 geplaatst denken.
De* beteekenis is dan deze:
Te II uur 30 min. 00 sec. 23/100 Greenwichtijd viel de eerste
tik van het wetenschappelijk tijdsein, (zie 11 uur 50).
Te 11 uur 31 min. 53 sec. 37/100 Greenwichtijd viel de laatste
• tik.
.
.

12 uur 15 ’s nachts.

!
'■

Xauen 3900 nieter, fluitvonk. Tijdsein. GeheeJ als des namid• dags 12 uur 15 (zie aldaar).

XXXII.

Kort historisch overzicht.
1831. Michael Faraday ontdekt de electro-magnetische inductie.
1842. Josepli ITenry vindt dat het overspringen eener electrische
vonk in een geleiding in staat is om cenige naalden, geplaatst in
een' andere geleiding, magnetisch te maken. De werking werd ge
constateerd op 30 meter afstand, door twee zolderingen heen.
1858. Feddersen bewijst experimenteel het oscilleerend karakter
der vonkontlading. '
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1867. James Clerk Maxwell ontwikkelt zijn theorie van liet electromagnetisme en voorspelt het bestaan van electrische golven in
den ether.
1870. Von Bezold constateert interferentie-verschijnselen bij conde nsator-ontl adingcn.
1874. F. Braun ontdekt de asymetrische geleiding door lood
glans, koperpyiiet- en andere sulphiden.
1879. David E. Hughes ontdekt, dat een. buisje met metaalvijlsel geleidend wordt door werkingen op afstand, uitgaande van elec
trische vonken en brengt signalen over, die hij tot op 1 KM.
verwijderd, in- een telefoon hoorbaar maakt; hij staakt echter zijn
proeven en maakt deze niet bekend, omdat Sir George Stokes be
weert, dat hier gewone inductie-verschijnselen in liet, spel zijn.
1882. Graham Bell en William H. Preece brengen signalen over
door inductie, de laatste tusschen Engeland en het eiland Wight
tijdens een kabêlstoring. Dit systeem van draadlooze telegraphie
door inductie, practisch ouder dan het latere ethergolfsysteem ont
wikkelt zich intusschen niet op eenigszins groote schaal.
1884. Edison exposeert op de tentoonstelling te Philadelphia
, een electrische gloeilamp met plaatvormige eleetrode en demon
streert stroomdoorgang door de luchtledige ruimte. (Edison-effect);
1887. Heinrich Rudolph Hertz, destijds directeur eener Middelbare
school te Karisruhe, ontdekt dat de door electrische vonken * op
afstand veroorzaakte werking op een golfverschijnsel in den othei
berust en bevestigt proefondervindelijk 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 iu een luchtledig buis in de nabijheid
van een gloeidraad.
1890. Branly yestigt de aandacht op de door verscheidene on
derzoekers herontdekte eigenschappen van buisjes met metaalvijlsel, waardoor men der electrische golven mede kan aantoonen,
(Coherer van Branly). Fleming’s proeven omtrent het Edisoneffect.
1892. Preece seint met zijn inductie-systeem over het Kanaal
van Bristol.
1894. Lodge herhaalt de proeven van I-Iertz-met behulp van den
coherer.
1895. . Popoff te Kroonstadt vervaardigt een ontvanginriehting
voor natuurlijke electrische golven, waarmede hij verwijderde onweders tracht te registreeren. Hij past een loodrechten draad als
antenne toe.
1896. Gugiielmo Marconi (geb. 25 April 1874) na een jaar lang
in Italië proefnemingen te. hebben verricht om'electrische golven
voor draadloos verkeer dienstbaar te maken, stelt zich in verbin-
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met liet Eiigelsche 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 Noodles (Wight), werkende over 22 KM. met de kust.
1898. 3 Juni. Eerste betaalde draadlooze dépêche van de Needles verzonden.
20 Juli. Eerste dagbladbericht van boord van een schip aan de
JDuily Express (uitslag zeilwedstrijden).
1899. Sir J. .1. Thomson’s proeven omtrent electronen als dra
gers der negatieve elcctriciteit in kathodestralen.
1901. Toepassing van afgestemde (gesyntoniseerde) zend- en ont
vangapparaten door Marconi, overeenkomende met het door Braun
aangegeven stelsel van gekoppelde trillingskringen.
12 en 13 December. Eerste signalen over den Atlantischen Oce
aan van Poldhu (1900 opgericht) naar New-Foundland (2800 KM.).
1902. Marconi vindt den magnetischen detector.
Draadlooze verbinding van Hoek v. Holland met lichtschip
Maas (15 ICM.).
1903. Schlömilch voltooit den electrolytischen detector, door
FWrié en Fessenden voorbereid.
Poulson ontdekt de uitzending van continu-golven door den electrisehen lichtboog.
Besluit tot' het bezigen van den Eiffeltoren voor een draadloos
station.
Eerste nieuwsberichtendienst aan schepen op zee. Draadlooze
Mareoni-dienst uit Engeland aan het Ilandelsblad.
1904. Sept. Station Scheveningen-IIaven geopend.
16 Nov. Verleening van het patent voor Fleming’s twee-electroden gloeilampdetector.
1906. Max Wien ontdekt het beginsel der bluschvonken (Stosserrégung, fluitvonk).
Ontdekking der relaiswerking van een luchtverdunde gloeikathodebnis met plaat en tusschengelegen derde electrode door von
Liebcn; gebruik van Wehnelt’s oxydkathode. (Het eerst gepubliceerd in 1913).
Generaal Dunwoody ontdekt de gelijkrichting door carborundum
en patenteert het gebruik als detector.
1907. De Amerikaansche ingenieur Pickard patenteert den zinkietr
koperpyriet-detector.
Invoering van den eersten draadloozen tijdseindienst door het
station Camperdown bij Halifax. Opening van den Transatlantischen Mareoni-dienst.
1910. Aanvang der tijdseindiensten van Norddeich (21 Maart)
en Eiffeltoren (21 Mei).
Teleloonrelais van S. G. Brown, tevens voor versterking van
draadlooze signalen.
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Eerste beschrijvingen eeiier drie-electroden-lamp (audion) door
Lee de Forest.
1911. 15 Juli. Aanvang van den weerberichtendiensi. van. den
Ei ffcl toren.
Vorming eener Duitsche vennootschap tot toepassing van Goldschmidt’s hoogfrequentie-machine voor draadloos . verkeer niet
Amerika (station Eilvesej.
1912. Loe de Forest brengt zijn gloeikathodebuis met drie electroden (audion) in bruikbaren vorm als relais voor telefonie en
voor gebruik in de radiolelegrafie.
■Patent voor de drie-electrodenbuis van den Oostenrijker von
Lieben.
F. Braun gebruikt voor metingen te Straatsburg een draadraam
van 9 M2.
1913. Juni. De Telefuuken ingenieur Dr. A. Meiszner (houder
van het eerste patent Voor terugkoppeling) past de drie-electrodenlamp toe als generator van ongedempte trillingen o.a. voor draadlooze telefonie (Nauen—Berlijn 3G KM.) en voor zwevingsontvangst.
Publicatie in het Jahrbuch eerst in Januari 1915.
Onderzoekingen der Marconi-ingenieurs H. J. Round en
S.
Franklin omtrent de drie-electroden-lamp als generator.
I Sept. Belangrijke uitbreiding der Eiffeltoremveerberichten.
Nov. Eerste publicatie omtrent de Liebenbuis in de El. Techn.
Zeitschr.
1914. Invoering van den publieken weerberichtendienst door
Scheveningen- Haven.
II Juli Kon. Besl. waarbij het gebruik, van draadlooze ontvanginrich,tingen door particulieren in Nederland zonder vergunning
wordt vrijgelaten, behoudens beperking der antenne-afmetingen in
de directe omgeving van Rijksstations.
5 Sept. Bekendmaking van den minister van Oorlog tot verbod
van particuliere ontvanginrichtingen wegens den Europeeschen oorlog.
1915. 28 Juli. Proef met draadlooze telefonie tusschen Arlington
en Hawaii (bij 100.000-voudige ontvangversterking).
. Nov. Draadlooze telefonie Arlington—Parijs.
15 Dec. Het Duitsche station Nauen wordt door het Ned. In
dische kuststation Sabang opneembaar gehoord.
1916. 19 Maart. Oprichting van de Ned. Ver. voor Radio telegrafie.
Dejtijdseindienst van Norddeich, reeds eenigen tijd waargenomen
door een ander Duitsch station (K BU) wordt vervangen door het
door Nauen uitgezonden internationale tijdsein.
1917. 12 September. Bekendmaking van den minister van Oor
log vtot opheffing van het luisterverbod.
Inrichting van draadlooze ontvanginstallaties door Nederlaiidsche dagbladen.
1918. 11 Januari. De Eerste Kamer voteert. een, reeds door de
c
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Tweede Kamer toegestaan crediel van 5 millioen gulden, dat blij
kens de memorie van toelichting van minister Lely bestemd is om
bij Telefunken een draadloos station te bestellen voor de vèrbinding met Indië.
17—21 Maart. Tentoonstelling te ’s-Gravenhage van de Nederlandsche Vereeniging voor Radiotelegrafie. Bezoek van prof. Max
Wien. Demonstratie der eerste Nederlandsche gloeilampclëtectoren
en -versterkers.
November. Eerste geruchten in Nederland omtrent het gebruik
van raamontvangers.
1-1 December. Intrekking van alle buitengewone bepalingen van
den Minister van Oorlog ter zake van de radiotelegrafie.
Dc Zeven Provinciën ontvangt bij Ilonoioeloe, op 12.000 KM.
afstand, signalen van het voor verkeer met Nederland bestemde
station te Bandoeng.
1919. 5 April. Roy A. Weagant, hoofdingenieur der Amerikaansche Marconi Mij, deelt in het Institute of Radio-Engineers mede,
dat hij een ontvanginrichting heeft ontworpen, die nagenoeg ge
heel vrij is van luchtstoringen.
5 Juni. Het station te Bandoeng wordt voor het eerst in Neder
land neembaar gehoord.
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