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VOORWOORD.

Deze vierde druk van „Het Draadloos Zendstation” is een geheel
nieuw bewerkt boek.
Nu in Nederland sedert 1929 voor amateurs de mogelijkheid
bestaat om persoonlijke zendvergunningen te verkrijgen, zorgde de
vereeniging van zendende amateurs, de N. V. I. R., in verschillend
opzicht voor practische voorlichting en werkte ook de N. V. V. R.
daartoe mede.
Wie zich aan de practijk van het zendend amateurisme wil gaan
wijden en examen wil gaan doen, heeft de volgende voor hem nut
tige boekjes aan te schaffen:
1. „Wat de amateur van de radio-wetgeving moet weten, o.a.
voor het examen ter verkrijging van een amateurzendvergunning”,
uitgegeven door het Hoofdbestuur der N. V. V. R., secretariaat
Obrechtstraat 104/6, Den Haag. Prijs f 0.50.
2. „Wat de amateur voor het zendexamen weten moer, ge
schreven door leden van de Experimenteele Afdeeling van de
N. V. I. R.; verkrijgbaar bij het Verkoopbureau der N. V. I. R., Nassaustraat 36, Venlo (Giro 10448). Prijs f 2.50.
3. „Het zendend radio-amateurismc in Nederland”, door W.
Keeman, destijds Traffic Manager der N. V. I. R., uitgaaf van
N. Veenstra, te ’s-Gravenhage; verkrijgbaar in den boekhandel;
prijs f 1.50.
Deze werkjes behandelen uitsluitend examenstof, terwijl het
laatste de beteekenis der internationale organisatie in het licht stelt
en aanwijzingen bevat over goede gewoonten en gebruiken, de wijze
van werken onder amateurs in het algemeen.
Bij de nieuwe bewerking van „Het Draadloos Zendstation” heeft
de bedoeling voorgezeten, in een behoefte te voorzien van geheel
anderen aard. Het behandelt moderne zender- en lampen-techniek
als een practische handleiding voor den amateur, zonder een leer
boek te willen zijn. Toch is ernaar gestreefd, een zekeren theoreti-
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schen ondergrond te geven aan hen, die zenders willen bouwen en
ermede experimënteeren. Zooveel mogelijk is bij de behandeling der
stof beperking gezocht tot die feiten en verschijnselen, waarvan men
kan zeggen, dat de kennis daarvan en het inzicht daaromtrent van
blijvende waarde zijn te achten.
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Den Haag, December 1932.
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Algemeene Inleiding.
Draadloos seinen kan men het eenvoudigst bewerkstelligen met
electrische vonken. Wanneer het slechts te doen is om de vertooning van dit feit alléén., op kleinen afstand, dan kan elke gewone
zoemer (electrisch bel-mechanisme) als zend-apparaat worden
gebezigd. Vrijwel ieder bezitter van een radio-ontvangtoestel is
met dit verschijnsel reeds bekend, al ware het alleen door de sto
ringen, welke dikwijls ondervonden worden van vonkende electri
sche apparaten, zooals stofzuigers, electrische trams, enz.
De oudste zender, welke in de radio-telegrafie toepassing vond.
was daarom dan ook een vonkzender. De eerste proeven van Marconi
en Hertz geschiedden met een vonkzender, en ook nu nog zijn vele
scheeps- en kuststations uitgerust met vonkzenders. Als noodzender in het bijzonder, aan boord van schepen, heeft de vonkzender
zelfs nu nog een groote praktische beteekenis, welke voortkom/
uit het bijzonder storend karakter van een dergelijken zender,
zoodat een daarmee gegeven noodsein ook gehoord wordt door
niet precies op de golflengte afgestemde ontvangers. Bovendien
is de vonkzender een betrekkelijk robust toestel, waarvan vooral
de bediening gemakkelijk en eenvoudig is.
De zoo hevige storingen, welke vonkzenders veroorzaken, maken
het echter noodig, dat ze uit het werkelijke verkeer zooveel mogelijk
geheel verdwijnen. Om dezelfde reden komen vonkzenders vooi
werkelijk amateursverkeer in dezen tijd geheel niet meer in aan
merking. Daarbij geven de door deze zenders uitgezonden golven
ook geen bijzonder voordeelige energie-overdracht, tengevolge
van het feit, dat elke vonk' (die een golftrein opwekt) slechts héél
kort duurt en de tijd, welke verloopt tusschen de opeenvolgende
vonken, in vergelijking daarmee zeer lang is. De verhouding is
zelfs zóó, dat een vergelijking met iemand, die slechts één dag van
het jaar werkelijk iets uitvoert, den toestand ongeveer juist aangeeft.
De trillingen, welke door een vonkzender voortgebracht worden,
hebben een z.g. gedempt karakter. De door elke afzonderlijke
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vonk opgewekte electrische trillingen beginnen niet groote sterkte,
maar reeds lang vóórdat de volgende vonk overslaat, zijn zc geheel
uitgedoofd. Dit brengt mede, dat de trillingen van een vonkzender,
willen zij behoorlijk effect geven, met zeer hooge spanningen
moeten inzetten, opdat de eerste aanloop van den korten werktijd
althans krachtig zij.
Aan de hand van deze beschouwingen is het duidelijk, dat men
bij gebruik van ongedenipte trillingen, die integendeel ge-

Het historische amateurstation PCII, de eerste Nederlandsche amateurzender,
die met Amerika werkte. (December 1923 op een golflengte van ruim* 100 m,
later als kortste 78 m, met een energie van 100 Watt).
durende het neerdrukken van den seinsleutel ononderbroken uit
gaan en gelijkblijven in sterkte, ten eerste den beschikbaren tijd
voor 100 % benut, terwijl bovendien voor gelijk effect de maximumspanningen in de antenne (en in den zender zelf) veel kleiner kun
nen zijn.
Afgezien nog van het feit, dat radiotelefonie alléén mogelijk
is met ongedempte golven, heeft óók om bovenvermelde redenen
het gebruik van ongedempte golven de praktische mogelijkheden
voor de radiotechniek enorm vergroot.
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Als middelen om ongedempte trillingen voort te brengen, komen
in hoofdzaak drie methoden in aanmerking:
le. de hoogfrequentie-wisselstroom machine, vol
gens verschillende systemen. (Arco, Goldschmidt, Alexanderson, Bethenod, Latour, Schmidt).
2e. de booglamp volgens Poulsen.
3e. de zendlamp m et drie electroden (triode), voor
bijzondere doeleinden ook met vier electroden (tetrode).
De hoogfrequentie-machine vindt o.a. toepassing in het langegolfstation te Kootwijk voor verkeer met Ned.-Indië opgericht.
MMIINH
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Schema van den zender PCII. Voor de plaatspanning werd een electrolytische
gelijkrichter gebruikt, samengesteld met behulp van een massa jampotjes,
die ook op de foto zijn te zien.
Het in Indië te Malabar daarvoor gebouwde tegenstation is o.a.
voorzien van een boogzender, geconstrueerd door wijlen Dr. Ir.
C. J. de Groot.
De lampzender vindt toepassing in de meeste omroep-stations,
zooals te Hilversum en te Huizen.
Voor den amateur komt van deze methoden vrijwel alleen hét
gebruik van de triode in aanmerking, ook al, omdat de lampzender
praktisch de eenige is, welke in staat is, met een behoorlijk nuttig
effect de korte golven (beneden ca. 200 meter golflengte) op

r
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te wekken, waarmee met geringe energie — dus betrekkelijk
goedkoope apparaten — zeer groote afstanden overbrugd kunnen
worden. Lange golven zijn daarvoor ongeschikt en komen dus voor
amateur-gebruik niet in aanmerking; wettelijk zijn ze daarvoor
trouwens niet toegestaan.
Dat een lamp (triode), ook al is die daarvoor niet speciaal
gemaakt, dus bijv. een ontvanglamp, als generator voor onge
dempte trillingen kan worden gebruikt, is als voldoende bekend
te veronderstellen uit de ontvangtechniek. Elke lampontvanger met
terugkoppeling kan trillingen genereeren (men noemt dit ver
schijnsel: oscilleeren). De daardoor veroorzaakte storingen zijn
welbekend als de Mexicaansche Hond !
Daaruit volgt, dat men bijna elk amateur-ontvangtoestel met
teruggekoppelden detector (vooral als het geen h.f.-Iamp bevat)
als miniatuur-zender kan gebruiken. Als de lamp genereert, worden
aan de antenne zwakke trillingen meegedeeld, zoodat zwakke
ethergolven worden uitgestraald; Dit is juist als een bezwaar van
vele eenvoudige ontvangschema’s te beschouwen, want daardoor
kan een lampontvanger een naburig ontvangtoestel heel ernstig
storen, onder bepaalde omstandigheden tot zelfs kilometers ver !
Wèl een bewijs van de groote effectiviteit van ongedempte tril
lingen en van de gevoeligheid van z.g. zwevings-ontvangst!
Wat de schema’s van lampzenders betreft, in vergelijking met
die van Iamp-ontvangers, moet men wel bedenken, dat de zender
juist het omgekeerde beoogt als een ontvanger.
Bij den ontvanger worden de zwakke aankomende trillingen
opgenomen in den roosterkring van de lamp en versterkt weer
gegeven in den plaatkring (na detectie bijv. met roostercondensator
en Iekweerstand) en daar afgegeven aan de telefoon of verderen
laagfrequentversterker.
De roosterkring is afgestemd en met de antenne gekoppeld.
Bij den zender zal men liever den plaatkring met de antenne
koppelen, aangezien deze kring in dit geval energie aan de antenne
moet leveren. Bovendien zal men dien plaatkring dan bij
voorkeur afstemmen.
Het afstemmen van beide kringen (anodekring èn roosterkring)
is bij den zender mogelijk, en onder bepaalde omstandigheden is
dan in het geheel geen koppeling noodig tusschen spoelen, om
genereeren te verkrijgen. De koppeling geschiedt dan capacitief
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tengevolge van de capaciteit tusschen rooster en anode van de
lamp. Er is echter op deze wijze groot gevaar voor zekere z.g.
medesleepingsverscliijnselcn en verspringingen en onzekerheden in
de afstemming en deze methode verdient daarom geen bijzondere
aanbeveling.
Toch geschiedt het afstemmen van beide kringen bij den z.g.
g e s t u u r d e n zender, d.i. een zender, waarbij de door een kleine
lamp gegenereerde trillingen door een groote zendlamp versterkt
worden, terwijl deze groote lamp met de antenne is gekoppeld.

Experimenteele, met kristal gestuurde telefoniezender van het Philips’ Labo
ratorium, waarmee Ir. Numans 25 Juni 1926 uitzendingen begon op 90,56 meter.
De eerste met kristal gestuurde kortegolftelefoniezender in Europa.

Deze lamp dient dan feitelijk als hoogfrequentversterker.
Teneinde hier het zelfgenereeren van dezen hoegfrequentversterker tegen te gaan, worden, op dezelfde wijze als reeds uit de
ontvangtechniek bekend is, z.g. n e u t r o d y n e - schakelingen
toegepast en in den laatsten tijd zelfs scherm roosterlampen, maar dan speciaal geconstrueerd voor zenddoeleinden
cn voor groote energie.
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Bij het zenden op korte golven is het van het grootste belang
— om verschillende later te beschrijven redenen — dat de frequentie
(of wel de golflengte) van de uitgezonden trillingen buitengewoon
constant is. In dit opzicht laat vooral de tcruggekoppelde zender
zonder bijzondere voorzorgen veel te wenschen over. Met den
gestuurden zender is gemakkelijker groote constantheid te berei
ken, terwijl dit systeem ook nog uit ander oogpunt verscheidene
voordeelen biedt. Een machtig hulpmiddel, dat bij den gestuurden
zender toepassing vindt ter constanthouding van de frequentie, is

)
Overzichtfoto van den op 30,2 meter werkenden telefoniezender PCJJ van het
Philips’ Laboratorium te Eindhoven, welke in Maart 1927 dadelijk bij de
proefzendingen in Ned.-Indië werd gehoord en waarmede H. M. de Koningin
en H. K. H. Prinses Juliana 30 Mei 1927 Oost- en West-Indië toespraken.

het z.g. piëzo-electrische kwartskristal, waarmee op een
voudige wijze de frequentie van den (kleinen) besturenden zender
a.h.w. gestabiliseerd kan worden. Ook de trillingen van een
voor deze doeleinden vervaardigde, • electrisch aan den gang ge
houden stemvork kunnen gebruikt worden voor het besturen
van een gestuurden zender.
Het piëzo-electrische kwartskristal vindt ook voor amateurdoeleinden veel toepassing en zal hierna beschreven worden.

i
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Van 'groot belang, en daarom ook wettelijk voorgeschreven, is,
dat de plaatvoeding geschiedt met zuiveren gelijkstroom. Wegens
de benoodigde hooge anodespanningen (een paar honderd Volt
heeft men al gauw noodig voor het ontwikkelen van een paar
Watt energie) zal men meestal een plaatspanning-apparaat, zoo
noodig van ruime afmetingen, daarvoor gebruiken. De afvlakking
dient zeer goed te zijn, terwijl vaak ook wenschelijk is, dat de
spanning gemakkelijk in eenige trappen regelbaar is, teneinde
instellingen aan den zender te kunnen verrichten met verlaagde

Contröle-lessenaar van den Phohi-zender. Zichtbaar door de glazen wanden
heen, ziet men de onderdeden van den zender, van links naar rechts: kristaltrap, versterkers en frequentie-verdubbelaars, eindtrap, modulator.
plaatspanning, waardoor de kans op overbelasting van de zendlamp
en beschadiging daarvan geringer is.
Juist voor telefonie-doeleinden is een zuivere gelijkstroomvoeding
beslist noodzakelijk, aangezien anders de draaggolf gemoduleerd
raakt met bijv. een hinderlijken bromtoon, of andere bijgeluiden.
Bovendien is het noodig, dat de instellingen van terugkoppeling,
antennekoppeling, enz. zóó zijn, dat zuivere, vervormingsvrije
modulatie mogelijk is. Vooral met den gcstuurden zender kan aan
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die voorwaarden betrekkelijk gemakkelijk voldaan worden; de
eenvoudige teruggekoppelde zender is minder geschikt voor goede
telefonie.
Iedere zendende amateur is wettelijk verplicht, in het bezit te
zijn van een goeden frequentie meter (golfmeter), waarmee
de golflengte van door hem uitgezonden golven ingesteld en ge
controleerd kan worden. Amateur-golfmeters zijn tegen billijken
prijs in den handel, maar de voor amateurgebruik geschikte golf
meter, waarmee men met zekerheid een bepaalde nauwkeurigheid
bereikt, is toch nog een probleem op zichzelf.
De amateur, die er prijs op stelt, dat de door hem uitgezonden
signalen werkelijk zuiver van toon en constant van frequentie
zijn, doet verstandig, een contröle-ontvangertje te ver
vaardigen. Dit kan een eenvoudig teruggekoppeld eenlamp-ontvangertje zijn, met batterijen en al geheel afgeschermd gemonteerd
in een metalen doos. Zonder zoo’n afscherming is het van den
zender opgevangen signaal al gauw zóó sterk, dat de ontvanger
a. h. w. geheel dichtgeslagen is, zoodal een betrouwbare controle
daardoor onmogelijk wordt gemaakt, tenzij men met den ontvanger
een paar huizen ver gaat staan, hetgeen natuurlijk erg omslachtig
zou zijn.
De zendende amateur dient er voorts tegen te waken, dat bij het
seinen hinderlijke sleutelklikken uitgezonden worden, welke
sterk storend werken voor naburige ontvangers, zelfs wanneer
die ingesteld staan voor ontvangst van omroep op veel langere
golven. Er bestaan speciale sein-schakelingen, waarmee sleutel
klikken — zooals wij later zullen aangeven — tot een niet meer
hinderlijk minimum gereduceerd kunnen worden.

i

II.
;

De eenvoudige teruggekoppelde zender.
Eén der eenvoudigste zendschakelingen, waarmee men buiten
gewoon gemakkelijk zelfs uiterst korte golven kan opwekken, (tot
in de buurt van 5 meter) terwijl deze zelfde schakeling ook voor

*
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elke willekeurige lange golflengte kan dienen, is het z.g. driepunt-schema (Hartley). Het schema ontleent den naam aan
het feit, dat op drie punten van één spoel aftakkingen zijn aange
bracht, welke leiden naar de drie electroden van de lamp: rooster,
gloeidraad en anode. (fig. 1). De spoel maakt deel uit van een
afgestemde keten, tezamen met den afstemcondensator. Steeds zijn
de aftakkingen, welke leiden naar rooster en anode, aan de uit-
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Fig. 1. Eenvoudige, teruggekoppelde zender volgens inductief
driepuntschema (inductieve Hartley). Tusschen — Vf en -f- Vf
wordt de gloeispanning aangesloten (accu). Tusschen — Va en
4- Va wordt de anodespanning aangesloten (accu, plaatspanningapparaat of dynamo).
einden van de spoel, terwijl de aftakking naar den gloeidraad
daartusschen ligt, meestal het dichtst aan de roosterzijde. Deze
onderlinge stand hangt samen met de richting van de
terugkoppeling, welke noodig is voor het genereeren. De
spoelwindingen tusschen rooster en gloeidraad zijn teruggekoppeld
met de spoelwindingen tusschen anode en gloeidraad en op de
aangegeven wijze is de richting van de terugkoppeling juist goed.
Zooals een nadere beschouwing leert, zijn de wisselspanningen,
welke bij het genereeren opgewekt worden aan rooster en anode
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(gerekend ten opzichte van den gloeidraad) juist tegengesteld in
fase, d.w.z. als de eene spanning toeneemt, is de andere juist
afnemenc^e; en omgekeerd. Deze toestand is voor een goede
werking van een zendlamp essentieel: zouden de wisselspanningen
niet juist tegengestelde fase hebben, dan zou het nuttig effect slecht
zijn. Een feit is, dat we bij de constructie van een teruggekoppelden
zender er bijzonder op bedacht moeten zijn, dat bedoelde tegen
gesteldheid in fase werkelijk zoo nauwkeurig mogelijk optreedt.
Juist op korte golven krijgt men, bij niet-inachtneming van zekere
voorzorgen, al gauw moeilijkheden daarmee, veel eerder dan op
lange golven.
Korte verbindingen van den trillingskring naar de electroden
van de lamp zijn in dit opzicht van belang. Maar er is meer!
Uit dit oogpunt bezien, doet men vooral op zéér korte golven
(onder 50 meter) eigenlijk steeds het beste, de aftakkingen voor
anode en roosterleiding te leggen aan de uiteinden van den
trillingskring, dus door ze te doen samenvallen
met de aftakkingen van den afstemcondensator.
Deze regels beschouwe men als artikel 1 van de grondwet der
samenleving van trillingskring en triode, de twee onafscheidelijke
elementen van een lampzender.
Met dit voor oogen zal men gemakkelijk inzien, dat lang niet
alle schema’s, welke geschikt zijn voor langegolf-zenders, goede
resultaten zullen cpleveren op zeer korte golf. Zeer onzeker is uit
dit oogpunt — en praktisch blijkt dat inderdaad het geval te
zijn — het „gewone” teruggekoppelde schema, zooals we dat uit *
de ontvangtechniek kennen: een af gestemde roosterkring, waarmee
de anodekring gekoppeld is met behulp van een daarin opgenomen
terugkoppelspoel. Of men den anodekring zou afstemmen en
de terugkoppelspoel opnemen in den roosterkring, doet in dit
opzicht eigenlijk niets ter zake. Ook het schakelschema met afge
stemde rooster- en anodekringen, waarbij de terugkoppeling
geschiedt door middel van de capaciteit tusschen rooster en anode
van de zendlamp, geeft onzekere resultaten. In een afzonderlijk
hoofdstuk zullen we de verschillende schema’s beschrijven, welke
voor zeer korte golven geschikt zijn, zoodat we in dit hoofdstuk
kunnen volstaan met beschouwingen aan de hand van dit driepuntschema bij wijze van voorbeeld en ter nadere bepaling van
de gedachten. Er zijn namelijk verschillende punten, welke be
spreking vereischen en die nu aan de hand van dit eene schema

k
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toegelicht zullen worden, terwijl ze toch eveneens van toepassing
zijn op de andere schema’s. We zullen die kwesties in dit hoofd
stuk eens voor al behandelen !
Wanneer men een zendertje construeerde volgens schema
fig. 1, zou het zeer zeker werken, d.w.z. het zou goed genereeren;
de frequentie zou tamelijk constant kunnen zijn, maar bij nader
onderzoek met de noodige meetinstrumenten zou men allicht vinden,
dat het rendement minder goed is, dan het wel zou kunnen zijn,
terwijl zich ook nog enkele andere onaangename verschijnselen

Een amateurzendertje, dat weinig kost (Radio-Expres 1929, no. 29).
kunnen voordoen. Oorzaak daarvan is, dat het toestel eigenlijk
niet precies heelemaal zóó werkt, als men op het eerste gezicht
misschien zou verwachten: er treden bijv. hoogfrequentstroomen
en -spanningen op, op plaatsen, waar men ze niet verwacht had
en niet wenscht, een en ander bijv. tengevolge van parasitaire
koppelingen. Om dergelijke kwesties, welke vooral op korte golf
van groot belang zijn, eenigszins te kunnen overzien, dient men
goed voor oogen te houden, dat in een zender twee soorten span
ningen en stroomen tegelijkertijd aanwezig zijn, nl. gelijkspanZepdatnlIon
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ningen en gelijkstroomen — en bovendien wisselspan
ningen en wisselstroomen van hooge frequentie (de „trillingen”).
Gelijkstroomen en wisselstroomen treden weliswaar gelijktijdig
• op, maar ze kunnen toch verschillende wegen volgen; in sommige
gevallen volgen ze echter ook wel dezelfde wegen. Toch moet
men ze in gedachten gescheiden beschouwen, om de door ieder
uitgeoefende werkingen en effecten afzonderlijk te kunnen overzien.
Wat gebeurt er nu eigenlijk precies, als een zender normaal
genereert ?
Laten we voor het gemak van de redeneering aannemen, dat we
den gloeidraad hebben doen gloeien door voeding uit een accubatterij en dat de anodevoeding eveneens door een accubatterij
geschiedt. De anodegelijkstroom, welke door die batterij geleverd
wordt, vloeit door de spoelwindingen van af het contact k (kathode,
d.i. de gloeidraad) naar het contact a (anode). Aan de anode
bestaat dus een gelijkspanning (praktisch bijv. enkele honderden
Volts). We spreken voorts af, dat we alle spanningen rekenen ten
opzichte van den gloeidraad: de spanning hiervan noemen we
dus nul. Zooals we weten, moet de anodespanning positief zijn.
We zullen bijwijze van voorbeeld het geval nemen, dat het
gaat om een zender met 25 Watt vermogen. De anodespanning kan
dan bijv. 500 Volt zijn, en de anodestroom, die de batterij levert,
50 milliampere. Dit is een geval, dat praktisch kan voorkomen.
Tengevolge van het genereeren ontstaat een stroom in den
trillingskring, welke in hoogfrequent tempo heen- en weer schom
melt door den afstemcondensator en de afstemspoel (C en L).
Dit is dus een wissel stroom van hooge frequentie. Tevens ont
staat er een wisselspanning aan de uiteinden van dezen trillings
kring, d.w.z. ook aan anode en rooster. De grootten van dezen
wisselstroom en van deze wisselspanning hangen van verschillende
factoren af, welke later beschouwd zullen worden.*) We kunnen
volstaan met te zeggen, dat de wisselspanning zoo ongeveer van
de orde van grootte van de anodegelijkspanning is (bijv. van y2 tot
2 maal zoo groot). De stroomsterkte in den trillingskring evenwel,
is in het algemeen véél grooter dan de door de anodebatterij
D We kunnen alvast opmerken, dat, in tegenstelling met het geval, waarbij
de lamp als laagfrequentversterker gebruikt wordt, hier de anodewisselspanning n i e t in direct verband staat met de roosterswisselspanning; onder
omstandigheden zelfs vrijwel onafhankelijk daarvan kan zijn.

i
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geleverde stroom, en staat er eigenlijk in geenerlei direct verband
mede.
In ons voorbeeld kan de stroom (hoogfrequent) in den trillingskring best eenige Ampères sterk zijn. De draaddikte van spoel L
moet dus daarop berekend zijn, opdat geen groote verliezen
(warmteontwikkeling) zullen optreden. Evenzoo de verbindingsdraden van deze spoel met den afstemcondensator.
Aan den afstemcondensator C staat geen gelijkspanning. Dat
wil zeggen: deze condensator vertoont wel gelijkspanning (de
spanning van 500 Volt) ten opzichte van gloei draad

De verplaatsbare zender PAoAA van de Ned. Ver. voor Int. Radio-amateurisme
tijdens een „vossenjacht” bij den Haag.
(men kome er dus niet met de vingers aan, want de gloeidraad is
geaard !) maar de twee stellen platen hebben ten opzichte van
elkander geen gelijkspanning, doch alleen wisselspanning (zie
boven).
De spatieering van de platen moet dus berekend zijn op deze
wisselspanning; is de spatieering onvoldoende, dan slaan vonken
over en ontstaat groot gevaar voor overbelasting van de zendlamp,
zoodat men kans loopt, dat deze stuk gaat!
Uit het boven opgemerkte volgt dus, dat er wel eenig verband
bestaat tusschen den platenafstand van den afstemcondensator en
de toegepaste anodespanning (van de anodebatterij). We kunnen
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volstaan met op te merken, dat een gewone draaicondensator, zooals
voor ontvangdoeleinden gebruikt wordt (bijv. Cardwell, General
Radio), nog juist geschikt is voor een zender met een anodespanning van omstreeks 500 volt, in geen geval meer.
Zoodra de zender begint te genereeren (oscilleeren), ontstaat
er ook een wisselspanning tusschen rooster en gloeidraad (de grootte
hiervan wordt o.a. bepaald door het aantal windingen tusschen
contacten k en g). Het rooster wordt daardoor telkens — in hoog
frequent tempo — eventjes positief, zoodat er roosterstroom gaat
vloeien, en wel door den lekweerstand Rg.
Gloeidraad en rooster werken tezamen feitelijk als een gelijkrichter (het rooster is in dit opzicht te vergelijken met de anode
van een gelijkrichtlamp); de gelijkgerichte stroom vloeit door den
lekweerstand en doet aan de uiteinden daarvan een gelijkspanning
ontstaan. De grootte daarvan wordt bepaald door de stroomsterkte
en den weerstand van RB. De lekweerstand wordt hierdoor eenigszins verwarmd: deze energie kan dus als verloren beschouwd
worden.
Aan de uiteinden van den lekweerstand staat evenwel ook een
hoogfrequentspanning (de spanning tusschen k en g, welke door
de condensatoren CB en G, doorgelaten wordt). Ook deze hoog
frequentspanning doet een hoogfrequentstroom ontstaan door Rs,
met als gevolg energieverlies. D i t energieverlies nu, kunnen we
wèl voorkomen, en zelfs op eenvoudige wijze, nml. door het
schakelen van een hoogfrequentsmoorspoel in serie met den lek' weerstand.
Zooals reeds eerder opgemerkt werd, bestaat er in genereerenden
toestand een wisselspanning (hoogfrequent) tusschen röbster en
gloeidraad. Aangezien rooster en gloeidraad een vrij aanmerkelijke
capaciteit ten opzichte van elkaar bezitten (ze zijn te beschouwen
als de electroden van een condensatortje ter grootte van al gauw
een tiental micromicrofarads !) zal er een merkbare hoogfrequent
stroom vloeien in de keten: contact g — door den roostercondensator Ge — rooster — gloeidraad — condensator C. — contact k —,
welke keten gesloten wordt door de spoelwindingen tusschen
contacten g en k (zie fig. 1).
Op volkomen dezelfde wijze zal er een hoogfrequentstroom
vloeien door de keten: contact a — anode — gloeidraad — con
densator C. — contact k — spoelwindingen tusschen k en a.
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Evenzoo door de keten: contact a — anode — rooster — con
densator CR — contact g — spoelwindingen tusschen g en a.
Deze stroomen zijn z.g. capacitieve stroom en; de
grootten staan in direct verband met de grootten van de capaci
teiten tusschen de drie electroden: gloeidraad, rooster en anode
van de zendlamp, en met de grootten van de aan die electroden
heerschende hoogfrequente wisselspanningen en met de frequentie daarvan.
Hoe grooter de capaciteiten en de spanningen zijn, en hoe hooger
de frequentie is, (hoe korter de golflengte), des te grooter zijn
die stroomen.
Het is daarom van belang, dat we op deze stroomen letten,
aangezien ze vooral op zeer korte golflengte en bij hooge span
ningen zeer aanzienlijk kunnen zijn, tot verscheidene Ampères toe !
Daardoor worden de toevoerdraden naar de electroden van de
zendlamp verhit, en te groote verhitting zou tot stukgaan
van de zendlamp kunnen leiden!
Hooge anodespanningen z ij n dus vooral op
korte golflengte gevaarlijk voor de zendlamp.
Vooral wanneer de antennekoppeling veel te los is, zijn de
hoogfrequente wisselspanningen zeer groot, en bestaat er gevaar
voor de zendlamp. Men is zich meestal niet spoedig van dit gevaar
bewust, aangezien juist bij losse antennekoppeling gewoonlijk de
energie-opname van den zender minimaal is, en men dus niet ge
neigd is aan eenig overbelastingsgevaar te denken !
Voorts merken we op, dat de condensatoren Cn en
CK door deze hoogfrequentstroomen doorvloei d
worden. Tengevolge van de altijd onvermijdelijke verliezen in
condensatoren, worden ze daardoor verwarmd en vooral bij wat
grootere energie kan dat tot oververhitting van die condensatoren
leiden. In elk geval dienen we erop te letten, dat deze condensatoren
voor hoogfrequentstroom geschikt zijn: z.g. papiercondensatoren
zijn op deze plaatsen volkomen ongeschikt. Het beste zijn lucht
condensatoren, maar deze krijgen al gauw vrij aanzienlijke afme
tingen. Mica-condensatoren zijn evenwel zeer goed voor dit doel
en worden er gewoonlijk voor gebruikt, terwijl ook speciaal glas
als di-electricum in aanmerking kan komen.
Voorts houde men in het oog. dat deze beide condensatoren ook
nog i n s t a a t m o e t e n z ij n, d e v o 11 e a n o d e-g e 1 ij k s p a nning te verdragen.
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Tenslotte lette men erop, dat de contacten g, k en a werkelijk
goed contact maken, aangezien overgangsweerstanden tengevolge
van slecht contact vooral op korte golf aanzienlijke verliezen
kunnen veroorzaken.
Het schema van fig. 1 bevat nog een schoonheidsgebrek, dat
voor kleine energie niet altijd direct kwaad kan, maar bij groote
energie beslist niet toelaatbaar is. De anode-voedingsbron (batterij
plaatspanningapparaat, gelijkstroomdynamo) is nml. direct met den
zender verbonden. Dit geeft aanleiding tot het doordringen van
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vagabondeerende hoogfrequentstroom in de anodevoedingsbron, en,
wanneer dit een dynamo of plaatspanningapparaat is, kunnen daar
door beschadigingen voorkomen. Bij kleine energie zal het niet
gauw zoo’n vaart loopen, maar zullen toch aanzienlijke verliezen
kunnen optreden en onconstantheden in de frequentie daarmee
samenhangen. Deze moeilijkheden kunnen we voorkomen, door
tusschen plaatspanningapparaat (of dynamo, enz.) en zender, in
de voedingsleidingen dus, hoogfrequentsmoorspoelen
te schakelen, die deze hoogfrequentstroomen a.h.w. tegenhouden.
In fig. 2 hebben we hetzelfde schema nog eens geteekend, als
van fig. 1, maar nu voorzien van alle verbeteringen, die we in het
voorgaande als wenschelijk ingezien hebben. Tevens hebben we in
het onderschrift de meest gebruikelijke waarden aangegeven, met
uitzondering van die voor L en C, aangezien deze van de golflengte
afhangen.
Nog merken we op, dat condensator Cc om later aan te geven
redenen, in een teruggekoppeld en zender vooral niet te groot
mag zijn, liefst niet grooter dan 500 micromicrofarad.
Bijzondere aandacht verdienen nog de meetinstrumenten. We
weten wel, dat meetinstrumenten niet bijzonder goedkoop zijn, en
daarom door amateurs eigenlijk veel te weinig worden gebruikt.
In elk geval is een anodestroommeter wettelijk verplicht. Voor de
instelling van den zender kunnen we verder een roosterstroommeter
eigenlijk niet goed missen, terwijl een anodespanning-meter ook
zeer noodig is, ook al om te controleeren, of we de zendlamp niet
overbelasten. Met drie meters (per zendlamp) kunnen we volstaan,
maar voor serieus werk ook met niet minder. Intusschen is het niet
direct noodzakelijk, zich drie meetinstrumenten aan te schaffen; het
is niet altijd bepaald noodzakelijk, alle drie grootheden (anodestroom, anodespanning en roosterstroom) tegelijkertijd te
meten. Men kan op de plaatsen, waar men anders de meetinstru
menten zou schakelen, z.g. schakel-klinken plaatsen, en één meet
instrument van een passende stop (plug) voorzien, zoodat men snel
en gemakkelijk kan overschakelen. Er zijn meetinstrumenten in den
handel, welke voor verschillende meetbereiken omgeschakeld kun
nen worden en ingericht zijn om als voltmeter zoowel als milliampèremeter gebruikt te worden. Een dergelijk instrument is het
meest aan te bevelen voor eerste aanschaffing, in verband met zijn
veelzijdigheid (Mavometer).
Meetinstrumenten zijn uiterst gevoelige en daarom teere appa-
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raatjes. Bij schakeling in een zender bestaat er — wanneer geen
voorzorgen genomen worden — groot gevaar voor vernieling of
onklaar geraken, tengevolge van hoogfrequentstroomen.
In geen geval mogen gel ij kstroom meters gescha
keld worden in geleidingen welke door hoogfre
quentstroomen d o o r v 1 o e i d worden.
Het is dus bijv. geheel verkeerd, den anodestroommeter te scha
kelen tusschen de anode en contact a. Het eerste oogenblik na

De 50 ni telefonie-zender PCA'IM te Kootwijk in 1927. Geheel open bouw
op losse tafels. Groote zelfinductiespoel van breed koperband.
inschakeling zou de meter dan wel den juisten anodegel ij kstroom
aanwijzen — hetgeen we wenschten — maar de meter zou ook
doorvloeid worden door hoogfrequentstroom (zooals we boven reeds
opmerkten), welken de meter niet aanwijst, maar waardoor het
spoeltje van den meter wel degelijk verhit wordt, zóó sterk vaak,
dat de meter na korten tijd verbrandt, kenbaar aan het opstijgen
van rook uit het instrument. Wanneer het zóó ver is, is het echter
al te laat en is het meterspoeltje bedorven.
De juiste plaats voor den anodestroommeter 1. is vóór de hoogfrequentsmoorspoel in de plus-anodespanningsleiding, zooals in fig 2
is aangegeven.
Eigenlijk is men nooit geheel zeker, dat ook op die plaats in het
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geheel geen hoogfrequentstroom optreedt; praktisch is overal eigen
lijk in de buurt van een zender eenige hoogfrequentstroom aanwezig,
door inductie. Om nu werkelijk zeker te zijn, dat geen beschadiging
van den meter kan voorkomen, doet men goed, alle g e I ij k stroommeters te overbruggen met condensa
toren van voldoende grootte, die een gemakkelijken weg bieden
aan den hoogfrequentstroom a.h.w. langs de meters heen. Een
capaciteit van 5000 a 10.000 micromicrofarad is voldoende, hoe
grooter hoe liever. Meer dan 0,1 microfarad heeft praktisch geen

Overzichtfoto van den telefoniezender PCLL op IS,07 meter te Kootwijk
in Maart 1928.
zin. Papiercondensatoren van goede kwaliteit zijn praktisch wel
bruikbaar gebleken voor dit doel.
Een condensator, welke parallel over een voltmeter geschakeld
wordt, moet natuurlijk in staat zijn, de aangelegde gelijkspanning
uit te houden, zonder doorslag.
Een puilt, waar ook nog op te letten valt, is, dat de anodespanningmeter vóór den anodestroommeter wordt geschakeld, zooals in
fig. 2 is aangegeven. Werd de anodespanningmeter achter den
anodestroommeter geschakeld, dan zou de anodestroommeter oók
den stroom aanwijzen, welke door den voltmeter Va wordt verbruikt,
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hetgeen natuurlijk misleidend is: we willen alleen den stroom meten,
dien de zendlamp opneemt.
Vooral bij wat grootere energie (vanaf ca 10 Watt) is het wenschelijk, een condensator te schakelen over den gloeidraad, vlak bij
de fitting van de zendlamp, teneinde ongelijke belasting van de twee
helften van den gloeidraad door hoogfrequentstroom te voorkomen.
Alleen wanneer de golflengte korter is dan ca. 20 meter, is zulks
bepaald noodig. Dit kan een dergelijke condensator zijn, als gebruikt
wordt voor overbrugging van de meetinstrumenten.
Volgt men het bovenbeschreven systeem van schakeling der meters
en overbrugging door condensatoren, dan mag men gerust de
gelijkstroom-meetinstrumenten onder tusschenkomst van willekeurig
lange snoeren aansluiten, teneinde bijv. alle tezamen op één bordje,
op eenigen afstand van den zender te monteeren. De goede werking
van den zender wordt dan door de aanwezigheid van deze lange
snoeren geenszins in gevaar gebracht, aangezien deze snoeren
alleen door gelijkstroom, niet door hoogfrequentstroom doorvloeid
worden.
Wat liet gebruik van hoogfrequent-stroommeters betreft, kan het
volgende opgemerkt worden:
' Een hoogfrequentstroommeter is een duur instrument, vaak duurder
dan een gelijkstroommeter, en meestal minder nauwkeurig. Beslist
noodzakelijk is een dergelijke meter voor een eerste begin niet.
Men kan den zender zeer zeker geheel goed afregelen en instellen,
alléén en uitsluitend afgaande op de aanwijzingen van de gelijkstroommeters, bovengenoemd. Een hoogfrequentstroommeter, welke
den antennestroom aanwijst, is echter wel gemakkelijk. Een
hoogfrequentmeter in het L-C circuit geplaatst, beschouwen we
als een overbodige en schadelijke luxe, in verband met den extra
weerstand, die daardoor in die keten aangebracht wordt, t e r w ij 1
het gevaar van doorbranden van het instrument op
deze plaats werkelijk zeer groot is.
Wenscht men een hoogfrequentstroommeter aan te schaffen,
dan kunnen we aanbevelen een z.g. thermo-electrisch instrument
van vooral niet te groote schaal waarde. Men kan toch altijd een
voudig door parallelschakeling van enkele windingen draad het
meetbereik verhoogen en het instrument geschikt maken voor het
aanwijzen van sterke stroomen. Van een meting is dan wel geen
sprake, maar dat is meestal ook niet noodig; het gaat meestal slechts
om een a a n w ij z i n g, teneinde 'te kunnen beoordeelen, hoeveel de
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stroom relatief toe- of afneemt, tengevolge van bepaalde in
stellingen.
Zeer handig is de Weston thermo-milliampèremeter, model 425,
met maximum schaal waarde van 125 milliampère (dit instrument
wijst niet zuiver aan op gelijkstroom; het is uitsluitend geschikt
voor wisselstroom, van alle praktisch voorkomende frequenties).
Z.g. hittedraadmeters zijn ook zeer bruikbaar en wat goedkooper,
maar ze worden gewoonlijk eerder beschadigd bij een eventueele
overbelasting.

Laatste versterkertrap van PCLL te Kootwijk in 1928. Ook nog een voorbeeld
van tamelijk experimenteele opstelling.

In fig. 2 is nog een negatieve roosterspanningbatterij geteekend.
Dit kan ook een dynamo zijn, echter niet een plaatspanning-apparaat (de reden daarvoor zal dadelijk toegelicht worden). Gewoonlijk
is deze batterij niet noodig, althans tijdens het genereeren niet.
Tengevolge van den roosterstroom, die door den lekweerstand RB
vloeit, ontstaat immers automatisch hierover een spanning, welke
als negatieve roosterspanning werkt, en deze kan men praktisch
naar believen regelen, door regeling van de grootte van RK.
Maar wanneer om de een of andere reden de zender eens
ophield met genereeren, dan 'is deze automatische negatieve
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roosterspanning er niet meer, en zou gevaar bestaan voor beschadi
ging van de lamp, doordat dan de anodestroom ineens sterk toe
neemt (dan zal immers de anodestroom opgenomen worden, die
optreedt bij de volle anodespanning en nul-roosterspanning, de
volle waarde, die uit de statische karakteristiek is af te lezen). Om
dit gevaar zooveel mogelijk te bezweren, wordt de spanningversterkingsfactor van een zendlamp gewoonlijk vrij groot gemaakt,

gesloten metalen kast.
zoodat de anodestroom bij nul-roosterspanning, zelfs bij de volle
anodespanning, voldoende klein blijft.
Maar een te groote g is ook niet altijd wenschelijk en een feit
is, dat vele zendlampen niet aldus gedimensioneerd zijn, en daarbij
dus wèl het overbelastinggevaar bestaat (in het bijzonder bij de
moderne zendlampen met thorium- of oxydkathode, welke zóó
gedimensioneerd zijn, dat ze ook als modulatoren bruikbaar zijn,
hetgeen een kleine g vereischt). Daarbij is het wenschelijk — uit
veiligheidsoogpunt — een negatieve roosterspanning aan te brengen,
zooals in fig. 2 geteekend is, welke in niet-genereerenden toestand,
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bij de volle anodespanning, den anodestroom voldoende -beperkt.
Gewoonlijk kan men met een droge batterij of accu van enkele
dentallen volts volstaan.
We merken nog op, dat deze batterij door den roosterstroom
geladen wordt, in verband met de stroomrichting pn 'de polari
teit van de batterij. Vandaar dat een plaatspanningapparaal op
deze plaats niet bruikbaar zou zijn: dit zou voor deze richting
isoleerend werken, zoodat geen roosterstroom zou kunnen vloeien,
en als gevolg zouden maar heel zwakke of in het geheel geen
trilingen voortgebracht worden. Natuurlijk zou een plaatstroomapparaat met potentiometerweerstand tusschen min en plus wèl
kunnen dienen, maar de betrekkelijk geringe waarde, welke men
aan dien weerstand zou moeten geven (men kan er hoogstens de
geheele RB voor gebruiken), voert dan tot een een vrij kostbare
inrichting.
Tenslotte zij men erop bedacht, dat de anodestroommeter I» op
hoogspanning staat, ten opzichte van aarde. Gewoonlijk is een
milli-ampèremeter niet geïsoleerd op hooge spanning, en zou aan
raking van het huis van dezen meter in bedrijf, dus levensgevaar
opleveren. (Weston levert milli-ampèremeters in bakelieten-huis,
welke dus wel voldoende geïsoleerd zijn).
Ook de roosterstroommeter heeft eenige spanning (die van de
negatieve roosterspanningbatterij) ten opzichte van aarde. Dit is
gewoonlijk nog geen levensgevaarlijke spanning, — wel echter bij
grootere zenders.
In het algemeen verdient het zeker aanbeveling, zich voldoende
rekenschap te geven van het gevaar, verbonden aan het werken
met hooge spanningen. Men make het zich tot een gewoonte, den
anodespanningschakelaar bij de hand te hebben, en steeds
eerst de anodespanning uit te schakelen, alvorens
eenige instelling te verrichten. Op deze wijze beperkt
men het gevaar tot een minimum.

30

III.
Schema’s van teruggekoppelde zenders.
Er bestaan zeer vele schakelingen, waarin een lamp tot oscilleeren (het opwekken van trillingen) is te brengen, doch slechts
zeer weinige daarvan zijn geschikt ter toepassing in een kortegolfzender, wegens het een of ander bezwaar. Sommige werken in
het geheel niet op korte golf; andere met slechts een zeer gering
rendement; weer andere zijn niet stabiel of constant genoeg; nog
weer andere zijn niet eenvoudig in te stellen. De goede werking
hangt daarbij af van te vele factoren, die ook weer onderling
afhankelijk zijn: een verandering van de eene instelling vereischt
dan een nastelling van een of meer andere instellingen !
Zoo blijven er tenslotte slechts twee of drie goede schema's
over, waarmee tot zeer korte golven (van de orde van enkele
meters) opgewekt kunnen worden met een behoorlijk rendement
en betrekkelijk eenvoudige instelbaarheid; het zijn:
1. de inductieve driepuntschakeling (z.g. Hartleyschakeling), welke reeds in het vorige hoofdstuk meer uitvoerig
besproken werd. Het principeschema is fig. 3. Het volledige schema
is fig. 2.
2. de capacitieve driepuntschakeling (z.g. Colpitts-schakeling), fig. 4 (principeschema).
Op beide schema’s zijn verschillende kleine variaties bekend,
voornamelijk betreffende de wijzen, waarop de anodevoeding plaats
vindt. We onderscheiden twee hoofdmethoden:
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Fig. 3. Inductief driepuntschema.
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Fig. 4. Capacitief driepuntschema.
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a. s e r i e v o e d i n g, zie fig. 5 (en 1 en 2) en fig. 6 waarbij
de anodebatterij a. h. w. in serie staat met den trillingskring,
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Inductief driepuntschema met serievoeding
aan de gloeidraadzijde.

natuurlijk met bijschakeling van de noodige smoorspoelen en con
densatoren, teneinde het doordringen van hoogfrequente trillingen
in de batterij (of plaatspanning-apparaat dan wel dynamo) te
voorkomen.
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Fig. 6. Inductief driepuntschema met serievoeding
aan de anodezijde (niet aan te bevelen !).
b. parallel-voeding, waarbij de trillingskring a. h. w.
parallel staat met het plaatvoedingsapparaat (fig. 7).
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Betreffende de voor- en nadeelen der verschillende schema’s
kan het volgende opgemerkt worden:
Voor zeer korte golven is de capacitieve driepuntschakeling
principieel beter. De lampcapaciteiten (d.w.z. de capaciteiten tusdaarbij
toch
schen de verschillende electroden der lamp) worden
.
,
eenvoudig parallel geschakeld niet de beide afstemcondensatoren.
Bij de inductieve driepuntschakeling daarentegen komen deze
lampcapaciteiten a. h. w. parallel te staan op deelen der afstem
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Fig. 7. Inductief driepuntschema met parellelvoeding. Roostercondensator CB en lekweerstand Re kunnen hier — zooals geteekend
is — aan de gloeidraadzijde gelegd worden. Daarmee is de
invloed van parasitaire capaciteiten ten opzichte van deze onder
deden opgeheven. Tevens kan de hoogfrequentsmoorspoel in de
roosterleiding vervallen en de lekweerstand Rg direct parallel
geschakeld worden aan den condensator Cg.

spoel; daardoor vormen ze afzonderlijke trillingskringen en bestaat
er kans op oscilleeren in de frequentie van één dezer bijkomstige
trillingskringen, dus in een of andere parasitaire, ongewenschte
frequentie; meestal een zeer veel kortere golflengte dan de gewenschte.
De bediening van het capacitieve driepuntschema is evenwel iets
minder eenvoudig: de sterkte van de terugkoppeling wordt daarbij
toch bepaald door de verh oud i n g van de beide condensatoren
Cj en C2. Gewoonlijk is C2 ca. twee maal zoo groot als C1( zoodat
de spanning aan C2 (d.i. tevens de wisselspanning tusschen rooster
en gloeidraad) de helft is van die aan
(d.i. de spanning tusschen
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anode en gloeidraad). Bij het afstemmen moeten dus beide conden
satoren tegelijk verdraaid worden, en wel zóó, dat hun ver
houding constant blijft. Dit kan bijv. geschieden door van twee
geschikte condensatoren de assen mechanisch te koppelen.
Bij het inductieve driepuntschema bestaat dit bezwaar op het
eerste gezicht niet: de instelling van de terugkoppeling (d.i. de

De kristaltrap van een 40 kW telegraficzender te Kootwijk in 1930.
Geopende schermkast.
verhouding tusschen roosterwisselspanning en anodewisselspanning) geschiedt daarbij met het gloeidraadcontact k; de verhou
ding tusschen de aantallen windingen tuschen k en g tot die
tusschen k en a is ongeveer ook de verhouding tusschen rooster
wisselspanning en anodewisselspanning, d.i. de terugkoppelingsZcnditatIon
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Betreffende de voor- en nadeelen der verschillende schema’s
kan het volgende opgemerkt worden:
Voor zeer korte golven is de capacitieve driepuntschakeling
principieel beter. De lampcapaciteiten (d.w.z. de capaciteiten tusdaarbij
toch
schen de verschillende electroden der lamp) worden
.
,
eenvoudig parallel geschakeld niet de beide afstemcondensatoren.
Bij de inductieve driepuntschakeling daarentegen komen deze
lampcapaciteiten a. h. w. parallel te staan op deelen der afstem
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Fig. 7. Inductief driepuntschema met parellelvoeding. Roostercondensator CB en lekweerstand Re kunnen hier — zooals geteekend
is — aan de gloeidraadzijde gelegd worden. Daarmee is de
invloed van parasitaire capaciteiten ten opzichte van deze onder
deden opgeheven. Tevens kan de hoogfrequentsmoorspoel in de
roosterleiding vervallen en de lekweerstand Rg direct parallel
geschakeld worden aan den condensator Cg.

spoel; daardoor vormen ze afzonderlijke trillingskringen en bestaat
er kans op oscilleeren in de frequentie van één dezer bijkomstige
trillingskringen, dus in een of andere parasitaire, ongewenschte
frequentie; meestal een zeer veel kortere golflengte dan de gewenschte.
De bediening van het capacitieve driepuntschema is evenwel iets
minder eenvoudig: de sterkte van de terugkoppeling wordt daarbij
toch bepaald door de verh oud i n g van de beide condensatoren
Cj en C2. Gewoonlijk is C2 ca. twee maal zoo groot als C1( zoodat
de spanning aan C2 (d.i. tevens de wisselspanning tusschen rooster
en gloeidraad) de helft is van die aan
(d.i. de spanning tusschen
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verhouding. De afstemming geschiedt met condensator C en beïn
vloedt dus niet noemenswaard de terugkoppelingsverhouding.
Echter, dit laatste is maar tot op zekere hoogte waar: op zeer
korte golven bestaat ook bij het inductieve driepuntschema de zoo
gewenschte onafhankelijkheid tusschen afstemming en instelling
der terugkoppelingsverhouding in werkelijkheid niet; de oorzaak
is gelegen in het feit, dat op korte golven de afstemcondensator
C zóó klein is, dat de capaciteiten van de lamp een groote rol gaan
spelen, zoodat de terugkoppelingsverhouding niet meer uitsluitend
bepaald wordt door de verhoudingen der aantallen windingen,
zooals boven uiteengezet is.

l

De eindtrap van een 40 kW telegrafiezender te Kootwijk in 1930.
Geopende schermkast.
De invloed van de lampcapaciteiten is vaak zóó groot, dat zelfs
het inductieve driepuntschema zich eigenlijk meer gedraagt als
een capacitief driepunt-schema !
De vraag rijst onwillekeurig op: waarom past men dan niet
uitsluitend het capacitieve driepuntschema toe ? Inderdaad is dit
schema in Amerika vooral meer populair dan ten onzent; de redén
daarvoor zal zoo dadelijk genoemd worden, en staat in verband
met de voedingswijze.

j
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Allereerst gaan dus eenige beschouwingen omtrent de voedings
wijzen vooraf.
Serievoeding is ongetwijfeld het gemakkelijkst, in zooverre dat
daarbij desnoods een hoogfrequentsmoorspoel kan vervallen, nl.
wanneer de voeding geschiedt als in fig. 5.
Fig. 6 toont een andere wijze van serievoeding, welke echter
niet aan te bevelen is; het is daarbij toch zeer noodig, dat de beide
hoogfrequentsmoorspoelen Sx en S2 zeer deugdelijk zijn en
werkelijk op alle golven, waarop de zender moet werken, goed
smoren zonder veel verliezen te veroorzaken. Is dit niet het geval,
dan zou er ten opzichte van de hoogfrequentspanningen aan de
anode a. h. w. een kortsluiting bestaan ten opzichte van den gloeidraad. hetgeen niet alleen groote verliezen zou veroorzaken, maar
onder omstandigheden zelfs de onmogelijkheid van oscilleeren !
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Fig. 8. Capacitief driepuntschema met parallelvoeding.

Aangezien aan de twee smoorspoelen de volle anodewisselspanning komt te staan, zijn de verliezen steeds wat grooter dan bij
de serievoeding volgens fig. 5, waarbij aan de smoorspoelen slechts
geringe hoogfrequentspanningen bestaan, dus weinig verliezen.
Ook aan de parallelvoeding (fig. 7) kleven steeds bovengenoemde
bezwaren: ook daarbij moet de smoorspoel steeds de volle anodewisselspanning tegenhouden.
Bovengenoemde feiten zijn dan ook wel de oorzaak, dat in het
algemeen de parallelvoeding tot meer moeilijkheden aanleiding
geeft dan de serievoeding, en wel des te meer, naarmate de zendlampen een hoogere anodespanning vragen (in verhouding tot
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hun vermogen). Nu zijn de Amerikaansche zendlampen over het
algemeen gemaakt voor lagere anodespanningen, dan de Europeesche, zoodat in Amerika de bezwaren van de parallelvoeding niet
zoo ernstig zijn. Hiermee staat nu weer in nauw verband de keuze
tusschen de beide driepuntschema’s.
Het inductieve driepuntschema leent zich even gemakkelijk tot
serievoeding (fig. 5) als tot parallelvoeding (fig. 7); het capacitieve driepuntschema leent zich het eenvoudigst tot parallelvoeding
(fig. 8), daarentegen minder eenvoudig tot serievoeding, immers
het gloeidraadcontact k is hierbij aangesloten aan de condensatoren
C5 en Co welke geen gelijkstroom doorlaten !
Het behoeft dus geen verbazing te wekken, dat de Amerikanen
met hun laagspanningszendlampen (met uit den aard der zaak
vrij groote Iampcapaciteiten) de voorkeur geven aan het capacitieve driepuntschema. De Europeanen daarentegen, met hoogspanningszendlampen, voelden sterker de bezwaren van de parallelvoe
ding, en geven daarom de voorkeur aan de inductieve driepuntx
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Fig. 9. Capacitief driepuntschema met parallelvoeding aan het
hoogfrequent-nulpunt (z) der spoel.
Dit schema is zeer bruikbaar. Een goede regeling van de terugkoppelverhouding is aldus mogelijk: maak Ci = C2 (twee gelijke
draaicondensatoren) en koppel de assen mechanisch met elkaar,
de rotoren beide aan k. Maak CK variabel en tamelijk klein, bijv.
maximum 50 a 100
F. Doordat C2 = Ci is feitelijk de
terugkoppeling te sterk. Door nu Cg te verkleinen, kan de terug
koppeling op de gewenschte waarde ingesteld worden.
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schakeling; temeer, waar de hoogspanningszendlampen betrekkelijk
kleine lampcapaciteiten vertoonen, dus daarbij de bezwaren van
de inductieve driepuntschakeling niet zoo groot zijn.
Het is mogelijk, op het capacitieve driepuntschema een soort
parallelvoeding toe te passen, welke vrijwel niet de daaraan ver
bonden bezwaren vertoont; dit geschiedt door volgens fig. 9 de
anodevoeding te doen geschieden aan een aftakking z van de spoel
L. Het punt z is zóódanig gekozen, dat het geen spanningsverschil
ten opzichte van aarde (resp. gloeidraad) vertoont; daarvoor
moeten de windingstallen op de spoel, aan weerszijden van het
contact z omgekeerd evenredig zijn aan de capaciteiten van Cx en
C2. Is Cx gelijk aan Co, dan komt z juist in het midden tusschen
x en y.
Is het punt z op deze wijze bepaald, dan bestaan er dus aan
dit punt geen hoogfrequent-spanningsverschillen ten opzichte van
aarde (of gloeidraad) en zou feitelijk smoorspoel Slf zoowel als
S2 kunnen vervallen. Praktisch past men deze smoorspoelen toch
toe, teneinde ook bij een kleine afwijking van z van het juiste
hoogfrequente nulpunt, geen ongewenschte verliezen te doen op
treden.
Dit schema is o.i. wel de meest praktische uitvoering van het
capacitieve driepuntschema en verdient daarom de ernstige aan
dacht van experimenteerders, aangezien het uit den aard der zaak
juist voor het opwekken van zéér korte golven zoo bijzonder
geschikt is.
Een praktische methode voor de instelling van de terugkoppeling
en de afstemming is, condensatoren Cx en C2 even groot te maken.
Het kunnen dus twee gelijke draaicondensatoren zijn, waarvan de
rotoren onderling verbonden zijn, zoowel mechanisch als electrisch. Daardoor wordt feitelijk de terugkoppeling te sterk. Deze
te sterke terugkoppeling kan men nu verminderen, door den
roostercondensator CR variabel te maken (beter nog, door in serie
met een vasten condensator, welke dient voor het tegenhouden
van de hooge gelijkspanning, een kleinen variabelen condensator
te schakelen) en wel vrij klein te houden, bijv. maximaal 50 of 100
micromicrofarad. Door nu condensator Cg te verkleinen, vermindert
men de terugkoppeling. De hierdoor veroorzaakte verstemming is
maar betrekkelijk gering.
Op deze wijze bereikt men volgens dit schema een éénknopsafstemming en een vrijwel onafhankelijke regeling van de terug-
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koppeling. Natuurlijk kan deze kunstgreep principieel op alle
capacitieve driepuntschakelingen toegepast worden.
We vestigen zoo bijzonder nadrukkelijk de aandacht op dit
schema, juist wegens deze voordeelen en wegens den eenvoud
ervan, terwijl voorts de aftakking op de trillingskringspoel
L geen hoogfrequentstroomen behoeft te voeren. Voorts is boven
genoemde wijze der terugkoppeling f ij n regelbaar, hetgeen met
aftakkingen, juist op korte golf, niet zoo gemakkelijk gaat!
De goede werking van dit schema hangt echter voor een groot
deel af van de goede smoorwerking van smoorspoel S3; deze dient
dus vooral goed te zijn (een enkele-laag-smoorspoel moet zóóveel
draad bevatten, dat de lengte hiervan de helft is van de golflengte,
waarop de zender moet werken). Is contact z op de goede plaats
aangebracht, dan zal aanraken daarvan met een verbinding, welke
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Fig. 10. Capacitief driepuntschema met parallelvoeding aan een
hoogfrequentnulpunt (zi) van de spoel.
Lekweerstand en smoorspoel S3 zijn eveneens aan een hoogfrequent-nulpunt (22) verbonden. Condensator Cg dient zóó groot
te zijn, dat tusschen zi en Z2 slechts geringe hoogfrequentspanningen optreden. Daarom zou Cg minstens ongeveer 1000
ju ju F moeten zijn en in staat zijn, den vollen hoogfrequentstroom
in de trillingsketen te voeren.
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via een blokcondensator aan aarde zit, geen vonken veroorzaken
en tevens geen verandering van de aanwijzing van den anodestroom- of roosterstroommeter! Dit vormt dus een goede methode
van instelling.
Een bezwaar van fig. 9 is, dat de volle anodegelijkspanning aan
C1 en Co aangelegd wordt, terwijl deze condensatoren bovendien
den hoogfrequentstroom van den trillingskring moeten voeren.
Een variant op dit schema vertoont fig. 10. Hierbij is de leiding,
welke den roostergelijkstroom voert, eveneens afgetakt van een
hoogfrequentnulpunt van de afstemspoel L, nl. van z2. Een bezwaar
van dit schema is, dat voor de goede werking Cc zéér groot moet
zijn (ca. 10 maal zoo groot als C1 en C2 in serie); dit wil wel eens
bezwaren opleveren met het gelijkmatige genereeren, door het
optreden van het z.g. „gil”verschijnsel („piepen”), waardoor de
hoogfrequente trillingen met een laagfrequenten toon gemoduleerd
raken. Een groote roostercondensator en tevens een hooge lekweerstand werken dit verschijnsel in de hand.
De bedoeling van dit schema is, de hoogfrequentspanning aan
smoorspoel S3 zoo klein mogelijk te houden: bij juiste plaatsing
van z, en z2 en bij oneindig groote waarde van CR zou theoretisch
smoorspoel S;ï (evenals Si en S2) kunnen vervallen; praktisch doet
men beter, deze smoorspoelen maar te gebruiken, hoewel de juiste
dimensioneering er in dit schema niet zoo erg op aan komt,
aangezien hun taak niet zoo zwaar en dus al gauw vervuld is !
Uit den aard der zaak zijn de in dit hoofdstuk geteekende
schema’s slechts z.g. principe-schema’s, dat wil zeggen, dat slechts
zóóveel onderdeelen geteekend zijn, als noodig is om de werking
te kunnen begrijpen. Voor toepassing zonder meer zijn deze
schema’s natuurlijk niet geschikt: er behooren nog verscheidene
andere onderdeelen in, om te beginnen de voedingsbronnen voor
plaat en gloeidraad, meetinstrumenten met hun hoogfrequentsperketens (teneinde ze voor verbranden te behoeden), een eventueele sein- of modulatieinrichting, teneinde 'Morse-seinen te
kunnen geven of telefonie te kunnen uitzenden, afscherming van
het geheel tegen handcapaciteit-effect, enz. enz.
Wanneer we elk schema zóó uitvoerig zouden willen teekenen,
dat zonder meer tot nabouwen overgegaan zou kunnen worden,
dan zou daaronder niet alleen de overzichtelijkheid lijden, maar
bovendien zou door het groote aantal verschillende combinaties
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dat denkbaar en mogelijk is, liet aantal schema’s zóó groot worden,
dat er geen plaatsruimte meer zou overblijven voor eenige ver
klarende woorden ! Vandaar, dat we deze methode maar niet
gevolgd hebben !
Maar we plaatsen deze waarschuwing, teneinde den lezer te
behoeden voor klakkeloozen nabouw van één der gegeven
schema’s, zonder te denken aan de noodzakelijke toebehooren; de
gegeven schema’s moeten beschouwd worden als de fundamenten,
waarop het verdere gebouw opgetrokken moet worden.
Welke bouwelementen in de allereerste plaats noodig zijn, is
al in het vorige hoofdstuk uitvoerig aangegeven; tevens waarop
gelet dient te worden bij de keuze der onderdeden. We laten het
dus aan den lezer over, om zelf, uitgaande van een der besproken
schema’s, deze te completeeren tot een volledig bouwschema, dat
bij de constructie tot in details gevolgd moet worden. Bij wijze
van voorbeeld hebben we in het vorige hoofdstuk het inductieve
driepuntschema aldus „aangekleed”, totdat uit fig. 1 de fig. 2 is
ontstaan (op de voedingsapparaten en de seininrichting na, die
naderhand besproken zullen worden). Het aankleeden van de andere
in dit hoofdstuk besproken schema’s gaat evenzoo en biedt dus geen
moeilijkheden.
Na deze uitweiding gaan we over tot de bespreking van nog
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Fig. 11. Schema met inwendige capacitieve terugkoppeling.
Roostercondensator en lekweerstand zijn hier weer aan de gloeidraadzijde geschakeld.
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enkele schema’s, welke iets minder gebruikelijk zijn dan de vorige,
maar toch ook vaak toepassing vinden en ieder hun eigen kring
van aanhangers gevonden hebben.
In de eerste plaats valt daaronder het schema met inwendige
capacitieve terugkoppeling (fig. 11).
Hierbij worden twee afgestemde kringen toegepast; nl. een
afgestemde roosterkring en een afgestemde anodekring. De terug
koppeling wordt gevormd door de capaciteit tusschen rooster en
anode van de lamp zelf. Men voelt direct al, dat het zwakke punt
van dit schema ligt in de slechte regelbaarheid van de terugkoppelingssterkte, terwijl uit den eisch, dat roosterwisselspanning en
anodewisselspanning precies tegengestelde fase moeten hebben,
het gevolg voortspruit, dat de kringen Cx—L± en C2—L2 beide
zuiver afgestemd moeten zijn. De terugkoppelingsverhouding

cs

'Ff

L

-ica.

7'

S3

p-C-b

" pS‘
-Va.

fS'
*

Fig. 12. Utra-audionschema met serievoeding.
kan men dan nog bijregelen met het contact g (hoe lager dit is,
d.w.z. hoe dichter bij ki, des te zwakker terugkoppeling). Maar
door deze regeling ontstaat een verstemming van keten Cx—Lx>
waardoor de terugkoppelingsverhouding ineens sterk verandert,
zoodat men weer moet bijregelen, enz. Een te zwakke terugkoppe
ling kan men eventueel versterken door parallelschakeling van een
klein condensatortje (orde van 10 micromicrofarad) aan de roosteranode capaciteit; dus het condensatortje wordt aan rooster en aan
anode verbonden.
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Een groot bezwaar van dit schema is wel, dat men eigenlijk
nooit precies weet, welke van de beide trillingskringen de golf
lengte bepaalt; het komt vaak voor, dat de golflengte plotseling
van de eene waarde op een andere overspringt. Men doet in elk
geval goed, condensator Cx kleiner te houden dan condensator C2
en spoel Lx overeenkomstig grooter dan spoel L2. Dan heeft men
nog wel de meeste kans, dat de afstemming hoofdzakelijk door
C2—L2 bepaald wordt. Er zou nog veel over dit schema toe te
lichten zijn; theoretisch is het heel interessant, maar praktisch niet
zoo erg, en daarom zullen we het maar overigens met den mantel
der liefde bedekken en, — zonder het onvoorwaardelijk af te raden
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Fig. 13. Ultra-audionschema met parallelvoeding.
—, overgaan tot het z.g. ultra-audionschema (fig. 12 en
13) dat eigenlijk te beschouwen is als een verkapt capacitief driepuntschema, hetgeen blijkt bij beschouwing van het z.g. vervangingsschema fig. 14, waarin de lampcapaciteiten zijn voorge
steld als uitwendige capaciteiten en de lamp zelf als capaciteitvrij
gedacht is.
De terugkoppelverhouding wordt hier dus gevormd door de ver
houding van C«—k tot Cs—k en condensator Cu dient om de totale
waarde van de capaciteit tusschen rooster en gloeidraad te vergrooten, dus de terugkoppelverhouding te verkleinen. De roosteranodecapaciteit is (evenals in de andere driepuntschema’s) een
voudig a. h. w. parallel geschakeld met den afstemcondensator C«.
Dit schema wil wel eens moeilijkheden met oscilleeren geven,
wanneer C.—k zéér klein is en CB—k vrij groot. Het ligt voor
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de hand, dat men dit verbeteren kan, door een condensator parallel
met Ca—k te schakelen; men heeft dan echter meteen het volledige
capacitieve driepuntschema verkregen !
We hebben dit schema, dat in de eerste plaats bedoeld is voor
het opwekken van uiterst korte golven (enkele meters) zoo uit
voerig toegelicht, omdat hier zoo duidelijk uit blijkt, hoe groot
de invloed van de lampcapaciteiten op korte golf is, terwijl daaruit
tevens blijkt, hoe men den invloed daarvan overzichtelijk in
rekening kan brengen in een bepaald schema; men teekent dan
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Fig. 14. Vervangingsschema van het ultra-audionschema, waar
mee de werking hiervan verklaard wordt. De lamp is in dit
schema geheel capaciteitvrij gedacht, en een toestand, overeen
komende met het praktische geval, waarbij de lamp niet capaci
teitvrij is, wordt verkregen, wanneer condensatoren bijgeschakeld
worden, die even groot zijn als de werkelijke lampcapaciteiten.
Zoo stelt C0B de capaciteit tusschen anode en rooster (grid) voor;
Ca_k de capaciteit tusschen anode en kathode (gloeidraad) en
Cp-k de capaciteit tusschen rooster (grid, grille, gitter) en
kathode (gloeidraad).
We zien, dat het geheel een soort capacitief driepuntschema vormt.
eenvoudig tusschen de betreffende punten condensatoren, ter
grootte van de lampcapaciteiten, en beschouwt het geheel. Men
overziet op deze wijze dan veel beter de werkelijke werking van
een schema, die daardoor soms heel wat afwijkt van de theoretische
werking, wanneer men deze lampcapaciteiten niet beschouwt !
Wanneer men met bovengenoemde schakelingen tracht, de golf
lengte steeds te verkleinen, door voor de afstemspoel niet meer
dan slechts één winding draad te gebruiken, en die tot een uiterste
minimum te reduceeren, dan blijkt men niet lager te kunnen
komen dan een weinig onder één meter golflengte (tot ongeveer
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60 cm. golflengte). De grens wordt o.a. gevormd door het feit, dat
de frequentie zóó hoog, dus de trillingstijd zóó kort is, dat de
tijd, dien de electronen noodig hebben om hun weg door de lamp
af te leggen, van dezelfde orde van grootte wordt, zoodat ze
eigenlijk steeds wat te Iaat komen.
Onder omstandigheden (nl. door het rooster positieve spanning
te geven) kan men echter toch nog lager komen, en krijgt men
golven van de orde van grootte van een decimeter en zelfs korter;
de wijze van oscilleeren is dan echter een andere en heeft feitelijk
maar weinig met het idee „terugkoppeling” meer te maken; men
heeft dan meer te maken met heen en weer trillen van de electronen
in de lamp, tusschen de electroden.
Op deze wijze verkrijgt men golven van de orde van centimeters.
Nog lager kan men komen op geheel andere wijze, nl. met een
vonkbrug, welke gevoed wordt met wisselstroom (dus geheel als

1'

!
5
.
:
Zender der firma Lorenz voor het opwekken van golflengten van 3 meter.
De door een halve winding van koperbuis gevormde zelfinductie in den
trillingskring is tevens de straler (antenne).
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bij een gewonen vonkzender) echter bij voorkeur van hooge fre
quentie (inplaats van toonfrequentie). Zoo verkrijgt men golven
/an slechts millimeters lengte, welke den overgang vormen naar
de warmtegolven en het infrarood.
Het is zelfs gelukt, op deze wijze te telefoneeren, zij het met
wat langere golflengte. Voor telegrafiedoeleinden kan men ze ont
vangen met een bolometer (een gevoeligen thermometer).
Infraroode trillingen (onderdeden van millimeters) kan men
opwekken op verschillende wijzen; de technisch belangrijkste is
wel met behulp van een speciale glimlamp. Ze vormen den over
gang tusschen de radiogolven en de lichtgolven. Zoowel met alle
radiogolven, infraroode (warmte) golven als met lichtgolven kan
men telefoneeren.
Wegens de uitgebreidheid van het onderwerp zullen we niet
verder op deze ultrakorte golven ingaan. Ze vormen echter een
zeer interessant veld van onderzoek en juist in den laatsten tijd
zijn ze weer de aandacht gaan trekken en wordt veel onderzoek
verricht op dit gebied.
Voor degenen, die er meer van willen weten, volstaan we met
onderstaande litteratuuropgave:
B. D. H. Tellegen: Overzicht beiretfende de opwekking van ultra
korte golven (Tijdschrift van het Nederlandsch Radiogenootschap,
Deel IV. Juni 1929, No. 2. Redactie: Oude Utrechtsche Weg 8,
Baarn). Dit artikel bevat een zeer uitgebreide opgave van verdere
litteratuur.
M. J. O. Strutt: Schwingungen in Dreielektrodenröhren mit positivem Gitter. (Annalen der Physik, 5. Folge. Band 4. 1930, No. 1.
Verlag von Johann Ambrosius Barth, Leipzig).
Fritz Schröter: Hertzsche und infrarote Strahlen als Nachrichtenmittel (Elektrische Nachrichten Technik, Heft 1 Band 7, Jan. 1930,
Verlag Julius Springer, Berlin W9). Dit tijdschrift is ook in de
Bibliotheek van de N. V. V. R.
Voor hen, die alvast eens ermee willen experimenteeren, ver
wijzen we naar de bijgaande figuren 15 en 16 en onderstaande
toelichtingen, welke we vrijblijvend geven, d.w.z. zonder garantie
van direct succes. Juist dit experimenteeren en het zelfstandig
bereiken van resultaten is het interessante van dit amateurisme 1
De triodeschakelingen voor het opwekken van zulke ultrakorte
golven van de orde van een meter en minder, kunnen in twee
groepen verdeeld worden:
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le. Hooge positieve spanning op de anode (anodeschakelingen).
Het rooster is daarbij veel minder positief, dan wel negatief. Hier
onder vallen o.a. de tot nog toe behandelde schakelingen.
2e. Hooge positieve spanningen op het rooster (roosterschakelingen). De anode is dan veel minder positief, of zelfs negatief.
De schema’s met parallelvoeding zijn niet aan te bevelen, wegens
de moeilijkheid van de vervaardiging van goede smoorspoelen voor
dit golflengtegebied.
Een geschikt schema is fig. 15, hetgeen feitelijk niets anders
is dan een capacitief driepuntschema, zoover mogelijk ontdaan van
minder essentieele onderdeden, en waarbij de inwendige lampcapaciteiten als trillingskringcapaciteiten functioneeren. De „spoel”
bestaat uit één winding !
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Fig. 15. Schema voor het opwekken van ultra korte golven.
De lekweerstand Rg kan vaak vervallen (in elk geval, wanneer
met positieve roosterspanning gewerkt wordt).
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Met dit schema kan men natuurlijk zoowel de „anodeschakeling”
als de „roosterschakeling” toepassen, eenvoudig door.de keuze
van de rooster- en anodespanningen. Met de „roosterschakeling”
bereikt men de kortste golven en daarbij grootere energie. De
golflengte hangt bij deze schakeling sterk af van de toegepaste
spanningen, vooral van de gloeispanning.
Den „trillingskring” kan men ook uitvoeren als een z.g. Lecherdraadsysteem, door de geleidingen, a .en g te verlengen en den
condensator met de toevoerleidingen als een verschuifbare slede
uit te voeren. Door deze slede te verschuiven langs de draden a
en g (welke bijv. koperen buizen kunnen zijn), kan men het
systeem afstemmen. De antenne kan inductief gekoppeld worden
en bijv. bestaan uit een staaf ter lengte van de halve golflengte,

?
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welke dicht bij den oscillator wordt opgesteld: dit geeft reeds vol
doende koppeling om bijv. 0,2 Amp. in de antenne te krijgen.
Een bruikbare lamp is bijv. de Philips TA 08/10 met een
anodespanning van slechts plus 2 Volt t.o.v. de negatieve pool
van den gloeidraad en roosterspanningen resp. 90 Volt (120 cm.
golf) 180 Volt (45 cm.) 360 Volt (17 cm.). Gloeistroom 1,7 Amp.
(Zie artikel Strutt). Terwille van een gemakkelijke ontvangst (de
ontvanger kan volgens hetzelfde schema zijn) doet men goed, de
anodevoeding van den zender te moduleeren met een wissel
spanning in hoorbare frequentie.
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Een geheel ander principe voor het opwekken van golven van
enkele decimeters is toegepast in fig. 16, waarbij een vonkbrug,
geplaatst in het brandpunt van een hollen „spiegel”, de eigenlijke
korte golven opwekt. (De smoorspoelen S4 en S5 moeten dus ge
maakt zijn voor deze golflengte). De vonkbrug vormt deel van
een dipool-antenne, gevormd door twee koperen staven. Van groot
belang is de keuze van het metaal van de electroden van de vonk
brug: de ronde schijven daarvan bestaan respectievelijk uit alumi
nium en staal. De afstand is 0,1 mm. De voeding van de vonkbrug
geschiedt met hoogfrequenten wisselstroom, welke door een lamposcillator wordt opgewekt, die bijv. een golflengte kan hebben
van de orde van grootte van 1000 meter. (De smoorspoelen S ï
en S2 zijn dus voor deze golflengte geschikt).
Volgens deze methode kan men ook redelijk goed telefoneeren,
n.1. door modulatie van den voedings-oscillator op de gewone
wijze !
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De hoogfrequent-gevoede vonkbrug stelt in staat, tot 50 Watt
•energie uit te stralen (Esau en Busse) !
Wenscht men grootere energie te ontwikkelen, dan met één lamp
mogelijk is, dan kan men, evenals in de laagfrequent-techniek ge
bruikelijk is, twee lampen parallel of wel in balans schakelen.
In het eerste geval oscilleeren de beide lampen in gelijke fase,
in het laatste geval in tegengestelde fase.
Bij het parallelschakelen van zendlampen willen zich wel eens
moeilijkheden voordoen in den vorm van het optreden van parasi
taire trillingen van ultrahooge frequentie (zeer korte golflengte),
doordat een parasitaire trillingskring ontstaat, gevormd door de
verschillende verbindingsleidingen.
Een bruikbare maatregel is o.a. het schakelen van zeer kleine
smoorspoeltjes van weerstanddraad (ijzerdraad) direct aan de
roosters (enkele windingen, hoogstens tien of twintig, diameter
1 a 3 cm.); voor iedere lamp wordt een afzonderlijk smoorspoeltje

5-c*

*L

HAAR AnTIANE

*3

X

Rs

= “Ci

&

'

i

$/
“Va *

Fig. 17.

=

_

Capacitief driepuntschema in balansschakeling met
serievoeding in het hoogfrequent nulpunt.
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toegepast. Ook wordt vaak iedere lamp een eigen roostercondensator en lekweerstand gegeven.
Het in balans (push-pull) schakelen van zendlampen daaren
tegen, biedt weinig moeilijkheden en heeft vele voordeelen.
De balansschakeling is n.1. zoo mooi symmetrisch ten opzichte
van aarde, mits men de onderdeelen ook goed symmetrisch ver
vaardigt en het geheel symmetrisch opstelt.
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Inductief driepuntschema in balansschakeling met
serievoeding in het hoogfrequent nulpunt.

Fig. 17 is het principeschema van een capacitief driepuntschema
in balansschakeling. De vier condensatoren C« en C*. kunnen alle
even groot zijn en onderling mechanisch verbonden, zoodat ze
gelijkop loopen en met één knop bediend worden. De regeling van
de terugkoppeling kan geschieden met de roostercondensatoren
C*, welke eveneens even groot en onderling mechanisch verbon
den zijn.
Zendstation
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Fig. 18 is een inductief driepuntschema in balansschakeling.
In beide schakelingen komt het vooral op symmetrische opstel
ling aan; is die niet volkomen, dan is de energie-opname door de
twee lampen ongelijk en wordt de eene veel heeter dan de andere.

IV.
De verdere toebehooren van een zender.
Tot de verdere toebehooren van een zender moeten in de eerste
plaats gerekend worden de voedingsbronnen voor gloeidraad, anode
en rooster, voorts de inrichting voor het geven van seinen of voor
het moduleeren.
De allereenvoudigste voedingsbron en in aanschaffing goedkoop
ste is wel de droge batterij, doch op den duur, in het gebruik, is
deze wel de duurste, vooral voor iets meer dan microscopische
energie. Vandaar, aangezien de goede amateur ook op de gebruikseconomie let, worden droge batterijen slechts in uiterst zeldzame
gevallen toegepast; meestal slechts voor transportabele zenders,
welke weinig gebruikt worden, en voor geringe energie.
Veel economischer in het gebruik, doch belangrijk duurder in
aanschaffing, is de accumulatorbatterij. Voor grootere energie,
waarbij dus vrij hooge spanningen noodig zijn, is de aanschaffing
zeker vrij kostbaar, terwijl bovendien tamelijk veel en vooral zorg
vuldig onderhoud vereischt wordt, wil de batterij niet spoedig be
dorven zijn. Geregeld moeten alle celletjes (voor een 400 Voltsbatterij dus 200 stuks !) nagekeken en met water bijgevuld worden;
het zuur moet van alle celletjes gecontroleerd worden op soortelijk
gewicht, ook het geregeld afstoffen en poetsen vereischt veel werk.
Toch wordt de accubatterij in vele gevallen toegepast. Voor gloeidraadvoeding is de accu zelfs zeer aan te bevelen; daarbij is het
onderhoud uit den aard der zaak niet zoo omslachtig en tijdroovend.
Natuurlijk dient men zich tevens de noodige laadinrichtingen aan
te schaffen, voor het geregeld laden der batterijen. Een en ander
is reeds uit de ontvangtechniek zóó overbekend, dat we hierop
zekér niet nader behoeven in te gaan. Voor het laden van hoogspanningsbatterijen kan men met voordeel een gewonen lampgelijk-
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richter toepassen; atvlakking is hierbij niet noodig, ofschoon een
althans gedeeltelijke afvlakking nut kan hebben ten einde stroomstooten, die ver boven den gemiddelden stroom uitgaan, te voor
komen, hetgeen aan den levensduur van kleine cellen ten goede
komt; eventueel zijn eenige plaatspanningsapparaten in serie ge
schakeld, ook zeer bruikbaar; men heeft slechts kleine apparaten
noodig, zoodat bijna ieder klein gelijkrichtlampje geschikt is: men
kan toch immers zoo lang laden als men wil. Zoo’n laadinrichting
behoeft dus niet kostbaar te zijn.

VERKEERD .
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Fig. 19. De condensatoren kunnen 1000 ^ ^ F of grooter zijn
en dienen om den hoogfrequentstroom door te laten. De smoorspoelen dienen om het doordringen van hoogfrequente stroomen
in de transformatoren te voorkomen.
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Heeft men wisselstroom-aansluiting, zoo kan men den zender
geheel op wisselstroom bedrijven, evenals een ontvangapparaat.
De gloeidraadvoeding kan direct met behulp van wis
selstroom geschieden: bij een zender gaat zulks in het algemeen
beter dan bij een ontvanger; men heeft veel minder last van een
storenden bromtoon. De oorzaak is, dat de roosterspanningen,
waarmee men hier te maken heeft, zooveel, grooter zijn, zoodat de
invloed van een storende wisselspanning tengevolge van onsym
metrische aansluiting van den gloeidraad hierbij dus in verhouding
veel kleiner is. Toch is symmetrische aansluiting natuurlijk het meest
gewenscht. Men richte zich naar Fig. 19.
Bi] gloeidraadvoeding met wisselstroom is het voorts van veel
belang, dat de golflengte volkomen constant is en niet sterk afhan
kelijk van kleine veranderingen in de spanningen; kleine storende
spanningen zouden dan tot groote periodische veranderingen van
de golflengte (z.g. frequentiemodulatie) en daardoor, dus feitelijk
indirect, tot bromtonen aanleiding geven. Een met kristal gestabili
seerde zender heeft daarom veel minder last van brommen dan een
gewone teruggekoppelde zender.
De ano devoed i n g^ kan met gelijkgerichten en afgevlakten
stroom geschieden, met behulp van een plaatspanningapparaat.
Bij zenders komt men al spoedig tot vrij groote afmetingen en
hooge spanningen; men zij dus voorzichtig en rake niets aan,
alvorens de spanning afgeschakeld is.
Verder rekene men bij de keuze van afvlakcondensatoren vooral
op de hoogste spanningen, welke kunnen optreden.
Men doet goed, een hoogen weerstand (bijv. 100.000 Ohm) over
de klemmen van het plaatspanningapparaat te schakelen, opdat de
afvlakcondensatoren na afschakeling van de spanning, zich daar
over kunnen ontladen; men krijgt anders leelijke schokken bij aan
raking, zelfs geruimen tijd na afschakeling van de spanning.
De wettelijke bepalingen vereischen het gebruik uitsluitend van
zuiveren gelijkstroom voor de anodevoeding; goede afvlakking is
dus verplicht gesteld, en het gebruik van onafgevlakten stroom of
van wisselstroom voor de anodevoeding is zeer uitdrukkelijk ver
boden, in verband met de storingen, welke een op deze wijze gevoede
zender veroorzaakt.
Waar het plaatstroomapparaat uit de ontvangtechniek volkomen
bekend is, behoeft er verder hier niet veel van te worden gezegd.

I
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Wel kan het nut hebben, erop te wijzen, dat het voor de gemak
kelijke afvlakking bevorderlijk kan wezen, dat men over speciale
spanningsbronnen beschikt. Zoo kan de afvlakking van gelijkgerichten hoogerperiodigen wisselstroom, dan de gebruikelijke 50-periodige netstroom, aanzienlijk gemakkelijker en volkomener geschieden.
Reeds met kleinere smoorspoel en condensatoren wordt dan goed
resultaat verkregen. Vandaar, dat bij commercieele zenders vaak
een 500-perioden-wisselstroomdynamo met een motor op den 50periodigen netstroom wordt gedreven en de 500-periodenstroom aan
den gelijkrichter voor den zender toegevoerd.
Waar driephasige wisselstroom voorhanden is, kan met voordeel
enkele of dubbele gelijkrichting van den driephasenstroom worden
toegepast. Dit eischt in het eerste geval 3, in het tweede 6 gelijk-
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Fig. 20.

richtlampen, maar de gelijkgerichte wisselstroomen vallen dan ook
ten deele over elkaar heen en er blijft veel minder rimpel over, die
afgevlakt moet worden.
Fig. 20 geeft het schema voor enkele, fig. 21 voor dubbele gelijk
richting van driephasenstroom.
Een belangrijk punt bij de toepassing van een plaatspanningapparaat voor zendervoeding is de z.g. procentueele span
ning - s t ij g i n g.
Heeft men een plaatspanningapparaat, dat bij vollast, dus met
neergedrukten seinsleutel, bijv. 1000 Volt levert, dan zal, wanneer
geen stroom afgenomen wordt, dus in de seinpauzen, de spanning
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oploopen tot ca. 1400 Volt, of soms zelfs meer. De procentueele
spanningstijging is in dit geval 40 %.
Het gevolg van het zoo hoog oploopen van de spanning kan zijn,
dat bijv. de afvlakcondensatoren doorslaan, terwijl nog meer onaan
gename verschijnselen zich kunnen voordoen.
Bij het neerdrukken van den seinsleutel zal het eerste oogenblik
de spanning niet direct tot 1000 Volt gedaald zijn; de eerste oogenblikken wordt de zender dus overbelast, zoodat bijv. de •zendlamp
kan doorslaan. Voorts zal daardoor de golflengte het eerste moment
niet precies gelijk zijn aan een volgend moment, tenzij de zender
op de een of andere wijze gestabiliseerd is, of andere voorzorgen
genomen zijn; anders zullen de signalen zeer slecht doorkomen; de
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Fig. 21.

strepen hoort men bijv. als pioet—pioet en de punten komen bijv.
in het geheel niet door, wanneer men afgestemd heeft op de strepen
of omgekeerd !
Het eenige volkomen radicale middel is, gedurende de seinpauzen
het plaatspanningapparaat te belasten bijv. met een weerstand of
met een lamp.
Voor kleine zenders verreweg de eenvoudigste wijze is wel, de
spanning van het plaatspannigapparaat te stabiliseeren met behulp
van een of meer glimlampen, volgens fig. 22.
Een glimlamp heeft nml. de eigenschap, bij een bepaalde span-
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ning te ontsteken en pas bij een wat lagere spanning uit te gaan.
De spanning aan de lamp is binnen zekere grenzen vrijwel volkomen
onafhankelijk van den stroom, welken de lamp doorlaat.
Weerstand Rx wordt nu zoo ingesteld, dat bij neergedrukten
sleutel de lampen nog juist blijven branden. Met R3 kan voor den
zender de gewenschte spanning ingesteld worden. Wanneer de
seinsleutel losgelaten wordt (seinpauze) kan de spanning niet hooger oploopen, aangezien de spanning aan de glimlampen constant
blijft; wel gaan de glimlampen meer stroom opnemen (ze branden
daardoor helderder). Deze methode van stabiliseering van de span
ning is inderdaad zeer effectief en eenvoudig en behoort dus steeds
toegepast te worden (tenzij bijv. voor groote energie andere, meer
gecompliceerde methoden toegepast worden).
De glimlampen uit den handel zijn meestal voorzien van een injuyóx.
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gebouwd weerstandje van ca. 1000 Ohm; de spanning hieraan is
dus wel niet volkomen constant, doch voor de meeste doeleinden
constant genoeg. Desnoods kan men, (door de fitting voorzichtig
te verwarmen) deze weerstanden verwijderen.
De z.g. brandspanning van een glimlamp is een vrijwel vaste
spanning, welke van de constructie en de gebruikte materialen
afhangt; er bestaan soorten, welke bij ca. 90 Volt, andere welke bij
ca. 140 Volt branden. Voor hoogere spanningen kan men meer
lampen in serie schakelen. De maximale stroom per glimlamp be
draagt ca. 30 a 35 mA. De minimum stroom, noodig voor het blijven
branden, is ca. 5 mA. Gebruikt de zender normaal 60 mA stroom
bij ca. 400 Volt, zoo heeft men dus twee rijen van drie lampen
noodig. Schakelt men deze rijen zonder meer parallel, zoo zal bij
inschakeling slechts één rij gaan branden, en wel de rij waarvan de
totaalspanning het laagst is (de glimlampen zijn nimmer alle vol-
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maakt gelijk); deze rij houdt de spanning zoodanig constant, dat
zij niet voldoende kan oploopen om de andere rij met iets hoogere
spanning te ontsteken !
De remedie is de toepassing van een serieweerstand van enkele
honderden Ohms, in serie met de rij met laagste spanning (R2 in
fig. 22). De glimlampen in den handel zijn meestal reeds voorzien
van ingebouwde weerstanden, zoodat daarbij geen extra weerstand
noodig is.
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De regeling van de plaatspanning kan het best geschieden, door
den anodevoedingstransformator te voeden door tusschenkomst
van een z.g. regeltransformator, hetgeen het goedkoopst een z.g.
autotransformator kan zijn. De schakeling van het geheel kan vol
gens fig. 23 geschieden. De procentueele spanningstijging is op deze
wijze kleiner, dan bij regeling door middel van een weerstand, indien
geen glimlampen toegepast worden.
Een andere mogelijkheid voor anodevoeding is het gebruik van
een gelijkstroom dynamo. Er bestaan verschillende fabrikaten in
verschillende prijzen; die, welke uit zich zelf den minsten rimpel
in den afgegeven gelijkstroom vertoonen, zijn ook het kostbaarst.
Maar daar tegenover staat, dat men minder afvlakmiddelen noodig
heeft.
Een seriedynamo is onbruikbaar. Een shuntdynamo is bruikbaar,
hoewel de spanningsstijging bij nullast (in de seinpauzen)
hinderlijk is. Het beste is een compounddynamo met overwegend
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shuntkarakter; dit is feitelijk een shuntdynamo met betrekkelijlc
kleine seriewikkeling, welke dient om de bekrachtiging te onder
steunen, en wel des te meer, naarmate meer stroom afgenomen
wordt; zóódanig, dat de klemmenspanning constant blijft.
Een procentueele spanningsstijging van vollast tot nullast van
enkele procenten (bijv. 5 a 10 %) is zeker wel toelaatbaar.
Een belangrijk punt bij de toepassing van voedingsapparaten
voor betrekkelijk groote vermogens, is de beveiliging tegen oversfroorrfen. Het kan toch voorkomen, dat de zender door onjuiste
instelling of door het stukgaan van een zendlamp of door een andere
oorzaak plotseling te veel stroom zou afnemen, ja zelfs een kort
sluiting zou veroorzaken, hetgeen tot vernieling van de plaatvoedingsbron zou kunnen leiden, als deze niet snel genoeg afge
schakeld werd.
De beste beveiliging is wel, een smeltzekering in de plusvoedingleiding. Er bestaan zekeringen, welke doorbranden bij enkelt
milliampères, tot enkele Ampères. Bij bestelling vermelde men steeds
de spanning, waarvoor ze gebruikt worden. Men doet goed, in een
plaatspanningapparaat dergelijke zekeringen ook te schakelen in
de verbindingsleidingen van den anodetransformator naar de
anode(n) van de gelijkrichtlamp(en); mocht kortsluiting in de
gelijkrichtlamp ontstaan, zoo wordt het verbranden van den trans
formator voorkomen.
Het plotseling verbreken van den afgegeven stroom is voor een
dynamo schadelijk tengevolge van het optreden van spanningsstooten; daarom overbrugge men de dynamoklemmen steeds met
een condensator van bijv. 2 microfarad.
Een andere, goede methode is de toepassing van een relais,
waarvan de spoel (en) opgenomen zijn in de plus-anodevoedingleiding. De contacten kunnen in dezelfde geleiding geschakeld zijn.
Het relais (een z.g. overstroomrelais) moet zoodanig ingericht zijn,
dat het verbreekt, wanneer de stroom door de spoelen een zekere
waarde (bijv. twee maal den normalen anodestroom) overschrijdt.
Een relais, dat in staat is, hooggespannen gelijkstroom veilig te ver
breken, is echter vrij kostbaar. Goedkooper is een relais, waarvan
de contacten geschakeld worden bijv. in de primaire van den anodevoedingstransformator, of in de veldwikkeling van de dynamo; de
veldwikkeling dient dan geshunt te worden door een condensator
van bijv. 2 microfarad of grooter, of door een weerstand of glim-
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lamp(en), of een combinatie van een en ander, teneinde het optreden
van hooge overspanningen te voorkomen.
Het verbreken van de veldwikkeling van een dynamo doet de
opgewekte spanning echter vrijwel nimmer geheel verdwijnen;
tengevolge van het z.g. remanente magnetisme zakt de spanning
niet geheel tot nul, doch in elk geval tot een zeer verlaagde waarde,
zoodat men daarna met een schakelaar de dynamo geheel kan
afschakelen.
Een belangrijk punt bij de toepassing van den gelijkstroomdynamo voor de anodevoeding, is de keuze van den aandrijf motor
daarvan. Heeft men slechts gelijkstroom tot zijn beschikking, zoodat
men een gelijkstroommotor moet gebruiken, dan ontstaat het be
zwaar, dat het toerental, en dus ook de spanning van den ermee
gekoppelden generator, toeneemt bij ontlasting van den generator
(d.w.z. dat in de seinpauzen de motor harder loopt en de anodespanning oploopt). Vooral de seriemotor lijdt sterk aan dit euvel.
Men gebruike dus uitsluitend een shuntmotor, liefst een compoundmotor met overwegend shuntkarakter, welke voorzien is van een
zwakke, tegenwerkende seriewikkeling. Heeft men een wisselstroomnet, dan is dus een wisselstroommotor noodig. Het eenvou
digst is dan wel een asynchrone eenfasemotor, bijv. een inductiemotor (kortsluitankermotor). Het mooiste is, wanneer men driefasenstroom tot zijn beschikking heeft. Vrijwel volkomen constant
van toerental is een synchroonmotor. De meerphasige inductiemotor
is eveneens zeer constant van toerental.
Ook een collector-wisselstroommotor is te gebruiken; daarin
bestaan zeer vele soorten, met verschillende eigenschappen; het be
stek van dit boek laat geen nadere bespreking toe. Het beste doet
men, zich met den fabrikant te verstaan. Voor zend-doeleinden heeft
men in elk geval een motor met shunt-eigenschappen noodig, d.w.z.
een motor, waarbij het toerental slechts weinig met de belasting
varieert.
Een smeltzekering in de primaire voedingsleiding van een plaatspanningapparaat is zeer aan te bevelen (gewone smeltstop). Zeer
bruikbaar is verder een van Wijk’s maximaal automaat, welke bij
een vooraf instelbare stroomsterkte uitschakelt.
Seinschakelingen.
Een onmisbaar onderdeel van een zender is de inrichting, waar
mee deze gemoduleerd wordt. Onder de modulatieinrichting in den
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meest ruimen zin van het woord verstaan we iedere inrichting,
waarmee het karakter van het uitgezonden signaal kan worden
beïnvloed, zij het in het rhythme van telefonie (spraak, muziek, etc.)
dan wel van telegrafie (Morseteekens). Het laatste is wel het een
voudigste. Iedere telefoniemodulatie-inrichting is geschikt voor het
geven van Morsesignalen, bijv. door te fluiten voor de microfoon,
dan wel door, inplaats van de microfoon, een wisselspanningbron
aan te sluiten door middel van een seinsleutel.
Veel effectiever zijn evenwel de schakelingen, welke in het bij
zonder bedoeld zijn voor het geven van telegrafiesignalen, welke
alle gebruik maken van een of anderen vorm van seinsleutel, vaak
door middel van een of meer relais.
In het algemeen kan men signalen geven door de sterkte van de
uitgezonden trillingen te beïnvloeden (amplitude-modulatie), dan
wel door de frequentie te beïnvloeden (frequentie-modulatie).
Theoretisch is het verschil tusschen beide methoden maar betrek
kelijk gering.
Voor kortegolf-zenders komt eigenlijk alleen de eerste methode
in aanmerking; de tweede vereischt een zender met buiten
gewoon constante frequentie, wil men een goed neembaar signaal
verkrij gen.
De amplitude (sterkte) van de uitgezonden trillingen kan men
weer op verschillende wijzen varieeren:
le. door verandering van de anodespanning.
2e. door verandering van de negatieve roosterspanning.
Dit laatste kan wederom op verschillende manieren gebeuren:
a. door verandering van de aangelegde negatieve rooster
spanning.
b. door verandering van den lekweerstand (waardoor de door
den zender-zelf opgewekte negatieve roosterspanning ver
andert) .
3e. door verandering van de roosterwisselspanning. Bij teruggekop
pelde zenders kan dit weer op twee manieren geschieden:
a. door verandering van de terugkoppeling.
b. door verandering van de belasting, bijv. kortsluiting van
den antennekring.
De onder 3 genoemde methoden komen voor kortegolfzenders niet
in aanmerking.
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Voor zéér kleine zenders is methode 1 wel de allereenvoudigste:
men schakelt den seinsleutel gewoon in de leiding van de anodespanningbron naar den eigenlijken zender. Zoodra de anodespanning hooger is dan ca. 150 Volt, is deze methode niet toelaatbaar
wegens het daaraan verbonden levensgevaar: aanraking van het
onder spanning staande deel van den seinsleutel gelijktijdig met
aanraking van een of andere geaarde leiding (koptelefoon !) zou
men met den dood moeten bekoopen !
Toch kan deze seinmethode ook nog bij wat hoogere spanningen
bijv. tot 500 Volt toe, wel toegepast worden, mits men zich van
een goed geisoleerd relais bedient, zooals in fig. 24 is aangegeven.
Een dergelijke relais-schakeling kan met voordeel ook toepas?IAATSP App.
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Fig. 24.

sing vinden in andere seinschakelingen, wanneer de aan den sein
sleutel optredende spanningen wat hoog worden.
Van belang is, dat de contacten van het relais voldoende zwaar
zijn, dat de „slaglengte” voldoende groot is (zoodat de stroom
werkelijk verbroken wordt, en geen blijvende boog aan de relaiscontacten ontstaat) en dat het relais niettemin snel genoeg is, om
het seintempo behoorlijk te volgen. Voorts dient op de isolatie gelet
te worden.
Het spreekt wel vanzelf, dat bij alle seinschakelingen, waarbij
door het seinen de opgenomen anodestroom zich wijzigt, en dus, bij
gebruik van een plaatspanningapparaat voor de anodevoeding, de
anodespanning oploopt in de seinpauzen, het noodzakelijk is, de
anodespanningbron te stabiliseeren.
Bij alle seinschakelingen is weliswaar in principe slechts vereischt,
dat met behulp van den seinsleutel de zender a. h. w. in- en uitge
schakeld wordt, doch een goede seinschakeling moet ook nog aan
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den eisch voldoen, dat dit in- en uitschakelen niet volkomen
plotseling, doch eenigszins geleidelijk gebeurt.
Bij volkomen plotselinge in- en uitschakeling zou de zender
namelijk sterke storing veroorzaken op nabijzijnde ontvangers, ook
wanneer deze op een geheel andere golflengte afgestemd zijn. Dit
verschijnsel kan zóó hevig optreden, dat met een betrekkelijk
kleinen kortegolfzender zelfs de omroepontvangst op lange golf op
vrij grooten afstand gestoord kan worden ! Men hoort in den ge
stoorden ontvanger dan heel duidelijk klikkende geluiden; vandaar,
dat het verschijnsel bekend staat onder de benaming „sleutelklikken” (Engelsch keyclicks).
Men kan deze storing vermijden — en zulks is wettelijk ver
plicht ! — door zooals gezegd, de in- en uitschakeling van den
zender eenigszins geleidelijk te doen geschieden, hetgeen in fig.
24 mogelijk is door toepassing van condensator C, welke bijv. 0,1
tot 1 microfarad kan zijn (afhankelijk van de verhouding van
o,s
o.'i

o.l
0. i
0.1
ant.str, .

a o

Ib

a

r~v a
Fig. 25.

anodespanning tot anodestroom van den zender en van den inwendigen weerstand van het plaatspanningapparaat; grootere
stroom, grootere condensator). Wanneer het relais uitschakelt,
houdt de zender niet plotseling op met oscilleeren, doch blijft nog
een moment doorwerken, waarbij als energiebron de lading van
condensator C dienst doet. Het seinteeken krijgt daardoor a. h. w.
een „staart”.
Schakelt het relais in, dan is het plaatspanningapparaat niet in
staat, den condensator C ineens tot de volle spanning op te laden;
het opladen van' condensator C, d.w.z. het stijgen van diens span
ning (dat is tevens de anodespanning van den zender) kost eenigen
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tijd: de zender „loopt aan”. Dit aanloopen kan men nog verder
vertragen met behulp van een weerstand R; deze beperkt nog
verder de stroomsterkte op het moment van inschakelen, zoodat,
naarmate R grooter is, het meer tijd kost, voordat condensator C
geladen is. Een weerstand veroorzaakt echter spanningverlies;
daarom is een smoorspoeltje beter.
Fig. 25 geeft grafisch het stroomverloop in de antenne aan bij
het seinen van de letter R.
Fig. 25a voor het geval dat geen vertragingsinrichting (C en R)
is aangebracht en fig. 22b voor het geval, dat wel van vertragingsinrichtingen gebruik is gemaakt.
Natuurlijk mag men de vertraging niet te groot kiezen; anders
zouden de punten en strepen bijna in elkaar vloeien en zouden de
signalen tot onleesbaarheid toe verminkt worden. Maar een zekere
vertraging, bijv. zooiets van de orde van grootte van een honderdste
seconde (10 milliseconde, d.w.z. 10 duizendste deelen van een
seconde) is wel gewenscht.
Een inrichting voor het tegengaan van sleutelklikken is te be
schouwen als een z.g. electrisch filter; een plotselinge stroomsterkteverandering, zooals bij het seinen van een teeken twee maal
plaats vindt (in- en uitschakelen) is op te vatten als een samenstel
van electrische trillingen, zoowel van lage alsook van hoogere
frequenties (hoogere harmonischen). Het zijn deze hoogere fre
quenties. welke de sleutelklikken veroorzaken. Deze moeten dus
onwerkzaam gemaakt worden, door ze „uit te filteren” of wel
„af te vlakken”, hetgeen met het beschreven antisleutelklik-filter
geschiedt, dat dus blijkbaar veel overeenkomst vertoont met de
afvlakinrichting van een plaatspanningapparaat. Alleen is de tegen
de sleutelklikken benoodigde afvlakking minder sterk, dan in het
algemeen voor een plaatspanningapparaat noodig is; met te veel
afvlakking zouden toch ook de seinteekens „afgevlakt” en onlees
baar worden.
Na deze beschouwingen over anti-sleutelklik filters kunnen wie
voortgaan met de beschouwing van de verschillende seinmethodes
en komen we tot de onder 2 besprokene, welke alle tot doel hebben:
een verandering van de aangelegde negatieve roosterspanning.
Door de roosterspanning nl. zóó sterk negatief te maken, dat geen
anodestroom meer kan vloeien, kan bewerkt wordèn dat ook geen
hoogfreq. energie opgewekt en uitgestraald kan worden: dit ge-
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schiedt dus in de seinpauzen. De benoodigde negatieve roosterspanning is vrij groot: vaak tot de helft van de anodespanning. Men
gebruikt er dus liefst een plaatspanningapparaatje voor, dat intusschen maar heel klein behoeft te zijn, omdat het geen stroom
behoeft te leveren. Een droge batterij is ook goed en kan meer
dan een jaar meedoen; en soms nog wel dubbel zoo lang.
Alvorens over te gaan tot de bespreking van een op bovengenoemde
wijze ingericht zendschema, kunnen we nog opmerken, dat de benoo
digde hooge negatieve roosterspanning ook door den zender zelf
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Fig. 26. Eenvoudig, maar niet aan te bevelen. Condensator Ck ver
langzaamt het „hikken” en moet zeer goed geisoleerd zijn en ongeveer
een spanning gelijk aan % van de anodespanning, kunnen doorstaan.
Capaciteit 10.000
of grooter, liefst 0,1 ^ F.

geleverd kan worden, nl. eenvoudig door den roosterkring te ver
breken, zoodat er geen roosterstroom kan vloeien. Volgens fig. 26
wordt daartoe de seinsleutel eenvoudig in serie met den Iekweerstand geschakeld; is de seinsleutel open (seinpauze) dan is de
keten open, d. w. z. de lekweerstand is oneindig groot. De zender
„slaat dan dicht”; daarbij ontstaat een zeer hooge negatieve
roosterspanning. Deze hooge negatieve roosterspanning treedt op,
doordat de zender nu en dan een ondeelbaar kort moment oscilleert;
daarbij ontstaat plotseling zoo’n hooge negatieve roosterspanning,
dat het oscilleeren verscheidene seconden, ja minutenlang weer
ophoudt, enz. De zender „hikt” nu en dan even. Daartoe is het
noodig, dat de keten werkelijk open is; de isolatie moet zéér goed
zijn, vooral van den roostercondensator. Mocht de isolatie wat te
wenschen overlaten, dan is het gevolg dat het „hikken” in een
sneller tempo geschiedt en overgaat bijv. in roffelen. Dit nu ver-
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■oorzaakt sterke storingen in de omgeving van den zender en is
•dus niet toelaatbaar.
Een ander bezwaar van deze methode is, dat de ontstaande
negatieve roosterspanning dikwijls zéér hoog is, veel hooger dan
•eigenlijk wel strikt noodzakelijk is. Het ontstaan van een dergelijke
hooge spanning staat in verband met het feit, dat de plaatvoeding
van een afvlakfilter is voorzien, waarin een zelfinductie voorkomt.
De roosterspanning kan zelfs zóó hoog oploopen, dat de lamp
stuk gaat ! Dit gevaar is werkelijk niet denkbeeldig; deze schakeling
is juist ook in verband hiermee niet aan te bevelen ! Een verder
overwegend bezwaar is, dat de schakeling volgens fig. 26 vrij
sterke sleutelklik-storingen veroorzaakt. Natuurlijk zou dit be
zwaar zoo noodig nog wel te ondervangen zijn; condensator C*
•werkt in dit opzicht gunstig.
Alles bij elkaar genomen maakt, dat we deze schakeling sterk
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Fig. 27. Aanzienlijk beter dan fig. 26.
.afraden, hoewel het de eenvoudigste is. Alleen voor miniatuurzendertjes, werkende met een ontvanglamp en minder dan 200 Volt
anodespanning, is de schakeling wel bruikbaar wegens den eeu
woud; ook, omdat daarbij de spanningen niet zoo hoog worden
.als bij grootere vermogens.
Belangrijk zekerder in werking is de schakeling volgens fig. 27.
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a

Wordt de seinsleutel neergedrukt, dan doet condensator Cu geen
dienst en kan met den milliampèremeter (geshunt door een con
densator om verbranden door hoogfrequentstroom te voorkomen)
de roosterstroom in oscilleerenden toestand worden afgelezen.
Is de seinsleutel open (seinpauze), dan wordt het rooster sterk
negatief gemaakt met behulp van batterij B, zoodat de zender
ophoudt met oscilleeren. Dit kan niet volkomen plotseling geschie
den, omdat het opladen van condensator Ck via den weerstand Rk
eenigen tijd kost. Nog effectiever dan een weerstand is een zelfinductie (enkele tientallen Henry).
Deze schakeling heeft een klein bezwaar, nl. dat onder omstan
digheden toch nog sleutelklikken kunnen voorkomen, doordat in

i

'c*
:

CA

!

-3 ~=~

T
Fig. 28. Vermijding der zweefstand-bezwaren.

den z.g. zweefstand van den seinsleutel, wanneer de arm hiervan
met geen van beide contacten verbinding maakt, de roosterkring dus
„open” is. Dit kan tot gevolg hebben, dat in deze periode reeds
de zender ophoudt met oscilleeren, dat dit dus sneller geschiedt,
dan het laden daarna van condensator Ck via weerstand Rk. De
oorzaak is, dat de condensator Ck door den roosterstroom van den
zender zelf reeds geladen wordt. Dit nu kan voorkomen worden,
door condensator Ck voldoende groot te kiezen; hoe kleiner weer
stand Rb is, des te grooter moet Ck zijn. Bij voorkeur make men
weerstand Rk zoo ongeveer van dezelfde orde van grootte (hoogstens
bijv. 10 maal zoo groot) als weerstand RB en kieze men Ck zóó
groot, dat geen sleutelklikken optreden op een golflengte, welke
enkele procenten scheelt met die van den zender.
Zendstation
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Een schakeling, waarbij het bezwaar, aan den zweefstand ver
bonden, ondervangen is, en waarbij de seinsleutel slechts twee con
tacten behoeft te hebben, (zoodat ook een eenvoudig relais ge
bruikt kan worden) is weergegeven in fig. 28.
Is de seinsleutel „open”, dan laadt de batterij B via weerstand
Rk den condensator Ck tot een zóó hooge spanning, dat de
zender geen anodestroom meer opneemt (doordat de lamp vol
komen „dichtgeslagen” is). Is de seinsleutel neergedrukt, dan is
condensator Ck overbrugd door den lekweerstand Rtf. Nu is weer
stand Rk zeer groot, bijv. 250.000 Ohm; daarentegen weerstand
Rs de gewone waarde voor een lekweerstand (2000 tot 20.000
Ohm). De batterij B kan dus via den hoogen weerstand Rk vrijwel

geen spanning aan condensator Ck ontwikkelen; op condensator Ck
ontwikkelt zich de normale negatieve roosterspanning tengevolge
van den roosterstroom door Rs. Men had ook weerstand R« direct
in serie met de hoogfrequentsmoorspoel in den roosterkring kunnen
schakelen (boven den mA-meter, in fig. 28). Dan zou met den
seinsleutel condensator Ck zelfs volkomen kortgesloten worden.
Dit zou dan echter plotseling geschieden, zoodat sleutelklikken
optreden. In fig. 28 geschiedt de ontlading van condensator Ck via
den weerstand RK, dus niet volkomen plotseling.
Een variant op dit schema is fig. 29. waarbij de vertraging
verkregen wordt met behulp van een zelfinductie, in samenwerking
met den roostercondensator CB en condensator Ck. De laatste con-
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densator kan wel gemist worden, als L* voldoende groot wordt
gekozen.
Er zijn nog tal van variaties mogelijk op dit thema.

V.
De instelling van een teruggekoppelden zender.
Wij zullen ons in dit hoofdstuk beperken tot het opnoemen van
de verschillende verschijnselen, welke zich voordoen bij een terug
gekoppelden zender, zonder diepere verklaring van het waarom
daarvan. Immers: een teruggekoppelde zender is, hoewel zeer een
voudig van opbouw, juist zeer gecompliceerd wat de theoretische
verklaring der werking betreft; veel ingewikkelder dan de gestuurde
zender, waarbij de roosterexcitatie verkregen wordt met behulp
van een afzonderlijken oscillator.
Het ligt ook wel voor de hand, dat het zoo moet zijn: bij den
gestuurden zender is de besturing opzichzelf constant; het veran
deren van afstemmingen, spanningen, etc. in den anodekring heeft
— althans in theoretisch opzicht — geen, althans weinig invloed
op wat er in den roosterkring gebeurt. Men kan dus gemakkelijk
de gevolgen van bepaalde instellingen overzien. Bij den teruggèkoppelden zender daarentegen heeft een instelling in den anode
kring tengevolge, dat bovendien de rooster-excitatie verandert.
Deze laatste verandering heeft ook gevolgen op hetgeen in den
anodekring gebeurt, zoodat het eindresultaat van de instelling is
op te vatten als de som van de resultaten van twee instellingen:
nl. van de in den anodekring gemaakte instelling, en van de ver
andering in de rooster-exitatie, met nog hun wisselwerkingen. Dit
maakt, dat de theorie van den teruggekoppelden zender buitenge
woon gecompliceerd is, mede in verband met het feit, dat men de
verschillende „gevolgen” van „instellingen” niet zoo maar zonder
meer bij elkaar kan optellen. De reden daarvan is, dat de karakte
ristieken van een zendlamp gebogen zijn.
Ook van een gewone versterkerlamp, zooals deze voor eindversterking (en als „modulator”) gebruikt wordt, zijn de karakteri
stieken, strikt genomen, gebogen. Maar daarbij wordt door toe-
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passing van een geschikte negatieve roosterspanning gewerkt in een
zoodanig gedeelte van de karakteristieken, dat deze voor de daarbij
optredende spanningen en stroomen praktisch bijna als recht
beschouwd kunnen worden. Dit heeft men o.a. bereikt, door den
versterkingsfactor (g) van de lamp betrekkelijk klein te maken,
zoodat het gedeelte van de karakteristieken in het gebied van
negatieve roosterspannnigen, vrij groot is. Men past dan een zoo
danige negatieve roosterspanning toe, dat nimmer roosterstroom
vloeit. Het gevolg is, dat men inderdaad het gewenschte doel
bereikt; de karakteristieken kunnen dan in dit gebied als recht
beschouwd worden, en de laagfrequente trillingen (telefonie) wor
den wel versterkt, doch niet vervormd.
Het bezwaar is echter, dat het rendement vrij gering is; zooals
bekend, is het'rendement van een laagfrequent-eindversterker ge
woonlijk niet hooger dan 20 a 25 %, terwijl het theoretische
maximum beneden 50 % blijft, wil men tenminste vervorming ver
mijden.
Bij een zend-oscillator komt het op eenige vervorming niet zoo
zeer aan; men zou daar dus in elk geval wel zoo ver kunnen gaan
met het versterken van de roosterbesturing, dat een rendement
tusschen 40 en 50 % ook practisch werd gehaald. Maar wenscht
men hooger rendement, dan is het toch wel onvermijdelijk, dat de
roosterwisselspanningen zóó groot worden, dat roosterstroom
optreedt. De topwaarde van de roosterspanningen is dan grooter
dan de aangelegde negatieve roosterspanning, zoodat het rooster
telkens, elke periode, een tijdje positief wordt, waardoor bij elke
periode een roosterstroomstoot optreedt.
In fig. 30 is aangegeven, welk deel van de karakteristieken
gebruikt wordt van een klein versterkerlampje (15 Watt) bij
gebruik als eindversterker. Tevens is aangegeven, hoe onder den
invloed van sinusvormig veranderende roosterspanningen ook de
anodestroom sinusvormig varieert.
In fig. 31 is aangegeven, welk deel van de karakteristieken
gebruikt wordt, bij gebruik als zend-oscillator. Men ziet, dat om
te beginnen een veel grootere negatieve roosterspanning is toege
past, zóó groot, dat bij de aangelegde anodespanning, (500 Volt)
in niet-oscilleerenden toestand de anodestroom
practisch nul zou zijn. De roosterwisselspanning, welke
tengevolge van het oscilleeren ontstaat, is echter zóó groot, dat het
rooster elke periode een tijdlang positief wordt (dit is in de rooster-
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wisselspanninglijn door arceering aangegeven); gedurende deze
tijden ontstaan zeer groote anodestroomstooten. Het
gevolg is, dat gemiddeld genomen, in oscilleerenden toestand toch
een vrij groote anodestroom vloeit, welken men met den milliampèremeter van den zender kan meten ! Men kan wel zeggen, dat voor het
gebruik als oscillator van het grootste belang zijn die deelen van
de landkarakteristiek, welke liggen in het gebied van positieve
roosterspanningen (dus in flagrante tegenstelling niet het gebruik
als eindversterker 1).
Gedurende de momenten dat de roosterspanning positief wordt,
is de anodespanning juist laag; de roosterspanning moet dus wel
vrij sterk positief worden, teneinde een behoorlijken anodestroom
te doen optreden. Gedurende de andere helft van de periode, wan
neer de roosterspanning negatief en sterk negatief wordt, loopt de
anodespanning juist hoog op. Maar de negatieve roosterspanning
wint het over het algemeen toch, zoo zelfs, dat een deel van de
periode de anodestroom geheel afgeknepen is, dus nul is.
Men ziet in fig. 31 duidelijk het resultaat; de anodestroom is
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Fig. 30. Instelling eener 15 Watt eindlamp, met 500 Volt anodegelijkspanning
en 30 Volt neg. roosterspanning, zoodat 30 mA anodegelijkstroom wordt
opgenomen. De lijn ab geeft de werkkarakteristiek voor een bepaalden uitwendigen weerstand aan. De sinusvormige roosterspanningsveranderingen
veroorzaken een sinusvormigen anodewisselstroom.
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niet meer sinusvormig als in fig. 30, maar bestaat uit onregelmatig
gevormde stroomstooten, onderbroken door tijden van stroomloos
heid. Deze stroomstooten zijn zeer groot, zoodat de gemiddeld
optredende anodestroom in oscilleerenden toestand vrij
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Fig. 31. Een mogelijke instelling der zelfde lamp als van fig. 30, maar nu
als zendoscillator.
Anodegelijkspanning = 500 Volt. Roostergelijkspannnig = — 150 Volt,
verkregen door 50 Volt batterijspanning en 100 Volt spanningsval aan den
Iekweerstand, zoodat in niet oscilleerenden toestand de neg. rsp. uit de
batterij reeds den anodestroom bijna nul maakt.
Roosterwisselspanningsamplitude veel grooter dan dè neg. roosterspanning; in het geteekende geval ongeveer 300 Volt, waardoor de toppen 150 Volt
in het gebied van positieve roosterspanning vallen.
De anodestroomstooten wijken sterk af van den sinusvorm. Deze pulsaties
geven een gemiddelden anodestroom in pulseerenden toestand, die in het
geteekende geval 69.4 mA bedraagt.
groot is, niettegenstaande het feit, dat een hooge negatieve rooster
spanning aangelegd is, die blijkens de karakteristiek zóó groot is,
dat in niet-oscilleerenden toestand de anodestroom
nul geweest zou zijn.
De stroom in den afgestemden trillingskring, opgenomen in de
anodeketen, bestaat niet uit der gelijke stroomstooten, doch is prak
tisch zuiver sinusvormig.
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De anodestroomstooten vloeien wel door de lamp en ook door den
trillingskring, d.w.z. door de parallelschakeling van afstemcondensator
en afstemspoel. Het gevolg is, dat deze vliegwielkring bij elke periode
even aangestooten wordt en dan verder — wanneer de anodestroom
weer nul geworden is — opzichzelf vrij uittrilt, en daarbij een
gedeelte van de (a. h. w. bij den stoot opgenomen) energie aan de
antenne overdraagt.
De stroom, welke i n den vliegwielkring circuleert, is over het
algemeen vrij sterk (al gauw enkele ampères), zoodat de stroomstooten in verhouding daartoe maar klein zijn. Hoewel de anode
stroomstooten sterk vervormd zijn en dus veel hoogere harmonischen
bevatten, is zulks niet het geval met dien sterken stroom, welke i n
den trillingskring circuleert; deze is vrijwel zuiver sinus
vormig. Evenzoo is dus de antennestroom vrijwel zuiver sinusvormig.
Een voorwaarde daartoe is, dat de afstemcondensator niet te klein
is in verhouding tot de zelfinductie. Juist op korte golf is aan deze
voorwaarde gewoonlijk ruimschoots voldaan.

Bovenstaande korte uiteenzetting geeft reeds een duidelijk inzicht
in verschillende feiten, die op het eerste gezicht raadselachtig
schijnen.
Men ziet direct in, dat de aangelegde negatieve roosterspanning
maar betrekkelijk weinig invloed uitoefent op den in oscilleerenden
toestand optredenden anodestroom; deze wordt toch mede beheerscht door de roosterwisselspanning, d.w.z. de sterkte van de
terugkoppeling, en voorts door de waarden die de anodespanning
gedurende het oscilleeren aanneemt, d.w.z. van de anode-wisselspanning (die weer afhangt o.a. van de sterkte van de antennekoppeling). Vandaar dan ook, dat zelfs met zendlampen, waarvan
de karakteristiek bijna geheel ligt in het gebied van positieve
roosterspanningen, toch een groote anodestroom in oscilleerenden
toestand optreedt, niettegenstaande het feit; dat geen positieve,
maar integendeel negatieve roosterspanning wordt aangelegd !
Men construeert zendlampen zelfs bij voorkeur zoo, dat het
gebied van negatieve roosterspanningen slechts klein is. Dit bereikt
men door de roostermazen nauw te maken; daardoor wordt de
spanningversterkingsfactor groot, zoodat de lamp reeds met. een
kleine negatieve roosterspanning „afgeknepen” is. Men bereikt er
dit mee, dat in niet-oscilleerenden toestand (stel, er hapert iets aan
den zender) de anodestroom zeer klein is, zelfs met volle anode
spanning. Dit nu is van groot belang, aangezien dan ook de
anodeverliezen klein zijn (in niet-oscilleerenden toestand wordt de
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volle toegevoerde energie aan de anode in warmte omgezet en
zou dus het gevaar bestaan van oververhitting van de anode).
Als algemeenen regel kan men aannemen, dat eindversterkerlampen daarentegen zoo geconstrueerd worden, dat de rooster
mazen wijd zijn, dus de spanningversterkingsfactor klein is, en
daarom ook de inwendige weerstand klein is; voorts, dat (zie
boven) zendlampen zoo geconstrueerd worden, dat de roostermazen
nauw zijn, zoodat de spanningversterkingsfactor groot is en dus
de inwendige weerstand hoog.

Zender der Afd. Groningen van de N.V.V.R. in 1926, met de groote zendlamp Z4 van Philips met Wolframgloeidraad.
Hieruit kunnen we de volgende conclusies trekken:
Een zendlamp is niet goed bruikbaar als eindversterkerlamp (of
„modulator” lamp), wegens de te kleine „roosterruimte”.
Een eindversterker (modulator) lamp is wel bruikbaar als zend
lamp, mits de isolatie daarop berekend is, en de emissie van den
gloeidraad voldoende groot is (bij lampen met thorium of oxyde
gloeidraad is dat meestal wel het geval) en men oppast, dat in
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niet-oscilleerenden toestand de anodestroom voldoende beperkt
wordt.
De vraag doet zich nu voor: waarop beoordeelt men de merites
van een zendlamp (speciaal voor ultrakortegolf-werk)? Het ant
woord is:
le. de steilheid moet groot zijn.
2e. de emissie van den gloeidraad moet groot zijn (minstens
4 a 5 maal zoo groot als de gemiddelde anodestroom, welke in
oscilleerenden toestand optreedt).
3e. de toelaatbare anodedissipatie moet groot zijn.
4e. de isolatie moet bestand zijn tegen hooge spanningen,
speciaal op ultra korte golf. Een wijde ballon is gunstig; hoe heeter
het glas is, des te minder waarde heeft het als isolator!
Deze laatste eisch is wel het moeilijkst te vervullen, vooral bij
grootere vermogens en zeer korte golven. Vandaar, dat men goed
doet, de anodespanning niet te hoog op te voeren, hoewel men
met hoogere anodespanning een beter rendement bereikt en dus
ook meer vermogen kan ontwikkelen.
5e. de invoerdraden voor rooster en anode moeten voldoende
dik zijn om de vrij sterke capacitieve stroomen te voeren (welke
al gauw tot een Ampère kunnen bedragen !).
6e. de inwendige capaciteiten moeten gering zijn.
Wat den gloeidraad betreft, kan nog het volgende opgemerkt
worden: het meest robust zijn Wolfraamgloeidraden (helderbrandend). De maximale emissie bij een redelijken levensduur is voor
Wolfraamgloeidraden hoogstens zooiets als 5 milliampère per Watt
gloeistroomenergie.
De gemiddelde anodestroom, welken men met een Wolfraamgloeidraad bereikt, is dus maar betrekkelijk klein. Wil men dus een
behoorlijk vermogen ontwikkelen, dan moet men wel overgaan tot
het toepassen van hooge anodespanningen. Dit nu is om ver
schillende redenen speciaal op korte golf ongewenscht; de afme
tingen van den zender worden bijna hoofdzakelijk bepaald door de
toegepaste anodespanningen. Hooge anodespanning vereischt
groote afmetingen van condensatoren en spoelen en veel verliezen
daarin, alles minder gewenscht! Hoe hooger de anodespanning is
voor een bepaald vermogen, des. te goedkooper kan weliswaar de
zendlamp gemaakt worden (zendlampen met Wolfraamgloeidraad
zijn gemakkelijk te maken) doch des te duurder wordt de zender
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zelf, en des te grooter zijn de verliezen in spoelen en condensatoren.
Uit dit oogpunt bezien, zijn Wolfraamgloeidraadzendlampen juist
voor korte-golfwerk niet in de eerste plaats aan te bevelen, hoewel
tegenover de minder gewenschte eigenschappen weliswaar staat
de stevigheid en betrekkelijke goedkoopte. Voor sommige doelein
den, wanneer de levensduur van weinig belang is (50 uren levens
duur is voor sommige doeleinden al vrij veel !) kan men de gloeispanning opvoeren, zoodat men toch nog vrij veel emissie uit een
Wolfraamgloeidraad kan halen; zoo krijgt men een goedkoop zendlampje, dat weliswaar kort leeft, maar in dien korten levensduur
heel wat kan presteeren.
Veel meer emissie (tot het 5 a 10-voudige toe) kan men bereiken
met thorium-gloeidraden. Voor moderne zendlampen is de thoriumgloeidraad wel de meest toegepaste. De thoriumgloeidraad mag
slechts op betrekkelijk lage spanning branden (het uitgestraalde
licht ziet geelachtig).
Een bezwaar van den thoriumgloeidraad is de betrekkelijke bros
heid (breukgevaar!); bij goede constructie valt dit nog erg mee;
thoriumgloeidraden worden zelfs toegepast in vliegtuigzenders !

Zender der afd. Rotterdam van de Ned. Ver. voor Radiotelegrafie in 1930.
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Een ander bezwaar is de gevoeligheid voor gasresten in de lamp.
Is de anode eenige oogenblikken te heet geweest, zoodat daaruit
wat gas is vrijgekomen, dan werken deze gasresten ongunstig op
het einissieverinogen van den gloeidraad in; dit kan zóó erg worden,
dat vrijwel alle emissie verdwijnt. Het terugloopen van de emissie
heeft tot gevolg, dat de opgenomen anodestroom in oscilleerenden
toestand eveneens terugloopt, hetgeen bovendien gepaard gaat met
een vermindering van het rendement, wat tot verder gevolg kan
hebben, dat de verliezen nóg meer toenemen, dus de anode nog
heeter wordt. Daardoor komen nog weer meer gasresten vrij, enz.
Het eind van het liedje is, dat de lamp grondig bedorven is !
Een op deze wijze bedorven lamp kan gewoonlijk nog wel her
steld worden, door de gloeispanning belangrijk te
verhoogen (bijv. van l/2 Volt normale gloeispanning, verhoogen op circa 10 Volt) gedurende /2 a 1 minuut. Van het
grootste belang is, dat daarbij geen anodespanning en geen roosterspanning aangelegd wordt. De verhooging van de gloeispanning
heeft tot gevolg, dat het thorium vanuit het inwendige van den
gloeidraad a. h. w. diffundeert naar het uitwendige, zoodat de
oppervlakte van den gloeidraad bedekt wordt met een uiterst dun
laagje thorium. Hierdoor wordt het emissievermogen weer hersteld.
Men noemt dit proces: activeeren. Deze wijze van acti
veer e n kan men alleen op thorium-gloeidraden
toepassen.
In verband met de gevoeligheid van den gethorieerden gloei
draad voor gasresten is het raadzaam, in bedrijf de anode niet te
heet te laten worden. Waar men bij Wolfraainzendlampen van goede
constructie geen bezwaren ondervindt bij een bedrijf, waarbij de
anode duidelijk roodgloeiend is (tot tamelijk helderrood toe), gaat
men bij thoriumzendlampen niet hooger met de belasting dan tot
het punt, waarbij de anode hoogstens zeer donkerrood staat; bij
voorkeur laat men de anode niet zichtbaar gloeiend worden. Men
zij erop bedacht, dat bij heldere verlichting van de omgeving
(helder daglicht) een zelfs duidelijke gloeiing van de plaat niet
zichtbaar is !
In verband met bovengenoemde bezwaren en ook in verband
met het hoogere emissie-rendement, tracht men den laatsten tijd
zendlampen te vervaardigen met oxyde-gloeidraden, welke op zóó
lage temperatuur branden, dat het door den gloeidraad uitge-
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straalde licht donkerrood is. Soms is de gloeidraadtemperatuur
zelfs zóó laag, dat in het geheel geen zichtbaar licht uitgestraald
wordt.
Het is wel duidelijk, dat men met een zendlamp met oxydkathode
uiterst voorzichtig moet zijn met het belasten van de anode. Wordt
de anode gloeiend heet, dan straalt deze zooveel warmte naar den
gloeidraad, dat de gloeidraadtemperatuur ontoelaatbaar zou
stijgen ! Van oxydezendlampen mag de anode in het geheel niet
zichtbaar gloeiend worden.
Oxydezendlampen worden tot nog toe slechts voor zeer geringe
vermogens (orde van tientallen Watts) gefabriceerd.
Bij de constructie van oxydezendlampen zijn vrij ernstige moei
lijkheden te overwinnen; o.a. deze, dat het vrijwel niet te voorkomen
is, dat ook het rooster en de anode met emitteerende stof bedekt
geraken, zoodat bij het stijgen van de temperatuur ook het rooster
en de anode kunnen gaan emitteeren. Onnoodig te zeggen, dat er
dan heel rare dingen gaan gebeuren ! Bij ontvanglampen, die ge
woonlijk weinig belast worden, behoeft men daarvoor niet zoo
bevreesd te zijn; de zaak staat natuurlijk anders bij zendlampen,
vooral bij wat grootere vermogens dan enkele tientallen Watts.
Het streven om de inwendige capaciteiten (in het bijzonder de
rooster-anode capaciteit) gering te maken, heeft ook reeds geleid
tot de constructie van schermroosterlampen voor zenddoeleinden,
zelfs voor vrij groote vermogens. Dergelijke lampen zijn tot dusver
evenwel vrij kostbaar. Voor sommige doeleinden bieden zij wel
voordeelen, maar daar staan enkele bezwaren tegenover, welke o.i.
niet gering zijn.
Terugkomende op de in den aanvang van dit hoofdstuk ten beste
gegeven beschouwing over de werking van een zendlamp als oscillator, kunnen we een en ander als volgt resumeeren:
le. de roosterspanning is in het algemeen zóóveel negatief, dat
bij de aangelegde anodespanning, in niet-oscilleerenden toestand,
de anodestroom nul zou zijn.
2e. deze negatieve roosterspanning bestaat uit:
a. de met behulp van een batterij (of op andere wijze) aange
legde negatieve roosterspanning.
b. de spanning over den lekweerstand. De grootte hiervan (in
Volts) is het produkt van den roosterstroom (uitgedrukt in Ampères)
en de grootte van den lekweerstand (in Ohms).
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De totale negatieve roosterspanning in oscilleerenden toestand
is dus de som van a plus b.
In niet-oscilleerenden toestand verdwijnt automatisch de span
ning b en blijft alleen a over. Deze moet groot genoeg zijn, om bij
de aangelegde anodespanning den anodestroom zóó klein te
houden, dat de anode niet oververhit raakt.
3e. Gedurende het oscilleeren wordt bij elke hoogfrequente
periode de roosterspanning een tijdje positief. De oorzaak daarvan
is, dat de topwaarde van de wisselspanning aan het rooster (opge
wekt door de terugkoppelspoel) grooter is dan de aangelegde
negatieve roosterspanning. Telkens wanneer het rooster positief
is, vloeit er roosterstroom.
4e. Gedurende momenten, dat de roosterspanning positief is, is
de anodespanning juist laag. De anodestroom vloeit dus alleen
dan, wanneer de anodespanning laag is; hierdoor zijn de verliezen
klein. (Anodeverlies is gelijk aan het produkt van momenteelen
anodestroom en momenteele anodespanning).
5e Hoe fosser de antennekoppeling is (d.w.z. hoe kleiner de door
den zender afgegeven energie is) des te grooter is de anodewisselspanning, d.w.z. des te lager zinkt de anodespanning in de mo
menten dat er anodestroom vloeit. Het gevolg is dus, dat de anode
stroom in deze momenten kleiner wordt. De opgenomen
anodestroom wordt dus kleiner, naarmate de an
tennekoppeling losser is.
Een getallenbeeld, ongeveer overeenkomende met hetgeen in fig.
31 werd aangeduid, illustreert een en ander nog duidelijker. Stel,
we hebben te maken met een zendlampje met 15 Watt maxi
male anodedissipatie; normale anodespanning 500 Volt, gethorieerde gloeidraad. Dan kan de volgende toestand ingesteld worden:
anodespanning 500 Volt, positief.
Negatieve roosterspanning in oscilleerenden toestand 150 Volt
negatief, bestaande uit:
a. een batterij van 50 Volt. Hierdoor is in niet-oscilleerenden
toestand bij de volle anodespanning van 500 Volt de anodestroom
vrijwel nul.
b. Spanningsval aan een lekweerstand van 5000 Ohm. De
roosterstroom in oscilleerenden toestand is ca. 20 milliampère, zoodat de spanning aan dezen weerstand 100 Volt bedraagt. Tezamen
met a levert dit 150 Volt.
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Voor de roosterwisselspanning in oscilleerenden toestand nemen
we een topwaarde aan van 275 Volt. Deze spanning wordt dus
door de terugkoppeling (respectievelijk door den sturenden zender)
geleverd.
Gedurende elke periode wordt het rooster positief, maximaal
275 — 150 — 125 Volt. Op dat moment is de roosterstroom
120 milliampère ! (Dit beteekent dus een zeer sterke roosterstroomstoot telkens gedurende een uiterst kort moment). Gedurende het
grootste deel van elke periode is de roosterstroom nul, zoodat de
gemiddelde roosterstroom (zooals de milliampèremeter dien
aanwijst) slechts ca. 20 milliampère bedraagt.
De anodewisselspanning in oscilleerenden toestand is in ons
geval 400 Volt (topwaarde). De minimum anodespanning is dus:
500 — 400 d.i. 100 Volt. Dit moment valt samen met het moment,
dat de roosterspanning 150 Volt positief is. We zien dus, dat
tijdens het oscilleeren gedurende elke hoogfrequente periode de
roosterspanning zelfs een moment hooger positief is dan de anode !
Op dit moment is de anodestroom ca. 200 milliampère. De tijd
dat de anodestroom zoo groot is, is maar zeer kort: het grootste
deel van elke periode is de anodestroom nul (zie fig. 31). Daar
door is de gemiddelde anodestroom (zooals de milliampèremeter
dien aanwijst) in ons voorbeeld slechts ca. 70 milliampère.

\

Uit de bovenstaande getallen berekenen we nog het volgende:
de emissie van den gloeidraad moet minstens gelijk zijn aan de
som van de anodestroom- en roosterstroomstooten, resp. 200 mA
en 120 mA totaal dus 320 mA. (Inderdaad heeft het ten voorbeeld
genomen lampje een emissie van maximaal ca. 500 mA).
We zien dus, dat de maximaal optredende stroom in de lamp
bijna 5 maal zoo groot is als de gemiddelde anodestroom (70
mA). Voorts zien we, dat de gemiddelde roosterstroom (20 niA)
ongeveer fA is van den gemiddelden anodestroom (70 mA).
De opgenomen energie is (500 Volt bij 70 mA) blijkbaar 35
Watt. Het rendement in ons voorbeeld stellen we op ca. 60 %,
zoodat de nuttige afgegeven energie ca. 0,6 X 35 = 21 Watt be
draagt. De rest, 13 Watt, wordt gedissipeerd aan de anode en aan
het rooster, en in den lekweerstand en roosterbatterij. Veiligheids
halve rekenen we, alsof alle energie aan de anode gedissipeerd
wordt. We zien, dat we dan nog in elk geval 2 Watt blijven beneden
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het toelaatbare maximum van 15 Watt. Dit beschouwen we als
reserve voor de gevallen, dat de instelling niet volkomen juist is
(waardoor het rendement niet maximaal is, en dus de verliezen wat
grooter zijn).
Het bovenstaande getallenvoorbeeld is aan de praktijk ontleend
en geeft een goed gemiddelde van de meeste gevallen, waarmee de
amateur te maken heeft.
Zooals in het bovenstaande geval aangegeven is, is de maximale

en oRO anno 1926.

emissie van den gloeidraad (de z.g. verzadigings-emissie) 500
milliampère, dus vrij belangrijk grooter dan de maximaal optre
dende stroomstooten (320 milliampère).
De toestand is dus zóó, dat, indien men de gloeispanning iets
zou verlagen, bijv. zoo, dat de maximale emissie zakt op 400 milli
ampère, er aan den feitelijken toestand nog niets verandert, door
dat de grootste stroomstooten nog alt ij d beneden
het beschikbare maximum b 1 ij v e n.
Dat deze toestand optreedt, kan men als volgt constateeren: In
oscilleerenden toestand veroorzaakt een kleine verlaging van de
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gloeispanning (enkele procenten) vrijwel geen verlaging van den
opgenomen anodestroom.
Deze eigenschap is dus voor het praktische bedrijf zeer gunstig:
kleine gloeispanningveranderingen hebben praktisch geen invloed
op den bedrijfstoestand.
Een geheel andere toestand treedt in, wanneer de verzadigingsemissie even groot is als de maximaal optredende stroomstooten, d. w. z. wanneer de stroom st boten a. h. w.
begrensd worden door de beschikbare verzadi
ging s-e missie.
In dat geval zal een kleine verlaging van de gloeispanning wèl
een sterke daling van den anodestroom (in oscilleerenden toestand)
tengevolge hebben. Deze toestand is dus ongewenscht en kan ver
meden worden door den opgenomen anodestroom op andere wijze
te beperken dan door de verzadigings-emissie, nl. door de antennekoppeling en/of de terugkoppeling losser te maken. Dan worden
de anode- plus roosterstroomstooten kleiner, zoodat ze blijven
beneden de beschikbare verzadigings-emissie, waardoor dus weer
de eerstgenoemde toestand intreedt.
Wanneer de verzadigings-emissie grooter is dan de maximale
stroomstooten (dus het gewenschte geval) zegt men, dat de trilling
begrensd wordt door de „r u i m t e 1 a d i n g” (een uitdrukking,
welke we later zullen verklaren).
Van het tweede (ongewenschte) geval, zeggen we, dat de trilling
begrensd wordt door de „v e r z a d i g i n g s-e m i s s i e”.
Bij Wolfraamgloeidraadzendlampen is de maximaal beschikbare
emissie (de verzadigings-emissie) over het algemeen betrekkelijk
klein; stelt men den anodestroom zóó klein in, dat de trillingen
begrensd worden door de ruimtelading, dan is de opgenomen
energie maar vrij gering. Om nu toch een flinke opgenomen energie
te verkrijgen, kan men — bij constant gehouden anodestroom (te
verkrijgen door de antenne losser te koppelen) — de anodes pa nn i n g opvoeren. Op het eerste gezicht lijkt deze methode, om een
groot opgenomen vermogen te verkrijgen, zeer logisch. Een feit is,
dat alle oudere Wolfraamzendlampen (bedoeld voor langegolfzenders) ontworpen zijn voor het gebruik van zeer hooge anodespanningen: voor een 10-Watt lamp werden anodespanningen van 1000
en 2000 Volt toegepast ! Op lange golflengte kan men ook gerust
•de anodespanning flink opvoeren, maar op korte golflengte niet,
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aangezien de verliezen in de trillingskringen van den zender zelf
dan een zeer groote rol gaan spelen, zóó zelfs, dat deze kringen
vrijwel alle geproduceerde energie consumeeren, zoodat voor over
dracht aan de antenne per saldo maar weinig overblijft! Het totaal
rendement wordt alzoo zeer slecht.
Voor korte golflengte ging men — dit inziende — er dan maar
toe over, de trilling te laten begrenzen door de verzadigingsemissie, d.w.z. men voerde den anodestroom (bij lage anodespanning) zóóver op, totdat iedere kleine gloeispanningverandering
groote verandering in de opgenomen energie teweeg bracht. Niet
alleen is volgens dit systeem het rendement'van de zendlamp be
trekkelijk veel slechter, maar de golflengte-constantheid Iaat
bovendien alles te wenschen over! Ook deze wijze van instellen
moet dus sterk afgeraden worden. Voor korte golf is de eenige
wijze van instellen die, waarbij de trilling begrensd wordt door
de ruimtelading, daarbij een lage anodespanning toepassende
(teneinde de verliezen in de kringen van den zender laag te
houden).
Om nu toch een behoorlijke opgenomen energie te bereiken,
zit er niets anders pp, dan de verzadigings-emissie van den gloeidraad groot te maken. Men kan dit bijv. bereiken, door de gloeispanning op te voeren, maar daar gaat de levensduur zéér sterk
mee achteruit.
De beste methode is natuurlijk: een gloeidraad te kiezen met
hoog emissievermogen, dus: een gethorieerden gloeidraad.
Men zou — theoretisch — ook wel een zeer grooten Wolfraamgloeidraad kunnen gebruiken, d.w.z. veel gloeidraadenergie. Be
halve op economische, stuit dit idee ook op praktische bezwaren,
mede in verband met de sterke verhitting van de heele lamp door
de gloei-energie.
De oude Wolfraam-zendlampen van ca. 10 Watt vermogen had
den een verzadigings-emissie van zooiets als 40 a 50 mA.; de
moderne thorium-zendlamp van 10 Watt heeft al spoedig meer
dan 200, tot wel 500 mA. verzadigings-emissie! Waar de Wolfraamzendlamp met een anodespanning van 1000 Volt en meer werkte,
zoodat de anodestroom maar zooiets als 10 mA. behoefde te zijn,
werkt de moderne zendlamp met een anodespanning van 250 tot
500 Volt, bij 40 tot 20 mA.
Met het vergrooten van de verzadigings-emissie is men er echter
nog niet. Om een grooten anodestroom te verkrijgen bij lage waarZonJslation
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den van de anodespanning (en dus ook van de roosterspanning)
is liet absoluut noodzakelijk, dat de steilheid groot is, d.w.z.
dat het rooster dicht bij den gloeidraad gemonteerd is en het
oppervlak van den gloeidraad groot is (een lange gloeidraad of
enkele gloeidraden parallel). Zoo is men overgegaan tot een platte
constructie van anode en rooster, in tegenstelling met de vroegere
cylindrische constructie.

Het inwendige van PAoRO in 1932.

Foto PAoHAN.

Ware de verzadigings-emissie oneindig, onbeperkt groot, dan
zou alleen en uitsluitend de steilheid bepalen, bij hoe lage anode
spanning een zekere energiehoeveelheid verwerkt kan worden. Hoe
grooter de steilheid, des te lager kan dus de anodespanning zijn
(mits de emissie voldoende is). Deze opmerking illustreert wel
het bijzonder groote belang van de steilheid van een zendlamp.
De grootte van den spanningsversterkingsfactor (g) is, in ver
gelijking hiermede, maar betrekkelijk bijzaak (in tegenstelling met
een ontvanglamp, waarbij de g juist van groot belang is).
Een goede zendlamp met zéér groote steilheid en zéér groote g
kan dus best een vrij hoogen inwendigen weerstand bezitten en
toch bij lage anodespanning (in oscilleerenden toestand) een groot
vermogen verwerken !
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Toch zijn bij de moderne zendlampen voor lage anodespanning
de inwendige weerstanden niet zeer hoog, meestal zooiets van
5000 tot 15.000 Ohm. Vooral bij de kleinere typen heeft men de g
toch maar betrekkelijk klein gehouden, teneinde dezelfde lamp ook
als modulator (eindversterker) te kunnen gebruiken; voor dit
laatste doel moet de inwendige weerstand juist zoo laag mogelijk
zijn. Voor grootere energie gaat men er den laatsten tijd hoe langer
hoe meer toe over, speciale modulatorlampen te vervaardigen,
zoodat de zendlampen (oscillatorlampen) zonder bezwaar een
groote g kunnen krijgen. Een klein bezwaar, verbonden aan het
vergrooten van de g van een oscillatorlamp is, dat de roosterstroom
betrekkelijk groot wordt (een dichtmazig rooster vangt veel electronen op), zoodat de energie, noodig voor de besturing van de
lamp, grooter wordt, d.w.z. dat de energieversterkingsfactor (ver
houding van besturingsenergie tot afgegeven energie) van de
oscillatorlamp (gebruikt als oscillator) kleiner gaat worden !
Men ziet dus, dat bij een zendlamp het vergrooten van de g juist
tot een tegengesteld resultaat voert als bij gebruik als ontvanglamp. Het verschil wordt veroorzaakt door het verschil in de wijze,
waarop de lamp gebruikt wordt; als gewone versterkerlamp wordt
roosterstroom vermeden (het rooster is steeds negatief); bij ge
bruik als zend-oscillator treden daarentegen juist sterke roosterstroomen op (het rooster is ook sterk positief gedurende een deel
van elke periode).
Zonder verder in te gaan op de theorie, zullen we in het navol
gende aangeven, welke gevolgen zekere veranderingen aan de in
stellingen van een teruggekoppelden zender hebben.
I. Verandering van de gloeispanning.
Bij juiste instelling, zóó, dat de trilling begrensd wordt door de
ruimtelading, hebben kleine gloeispanningveranderingen weinig
invloed.
II. Verandering van de anodespanning.
Deze heeft in het algemeen tot gevolg, dat de anodestroom vrijwel
evenredig varieert, tenminste, als de trilling begrensd wordt door
de ruimtelading. Voert men de anodespanning te veel op, zoodat
de anodestroom te groot wordt in verhouding tot de beschikbare
verzadigings-emissie, dan loopt de anodestroom niet evenredig op
met de anodespanning; verdere verhooging van de anodespanning
heeft dan maar weinig verhooging van den anodestroom tengevolge,
terwijl ^daarentegen de verliezen sterk stijgen, zoodat het rendement
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achteruitgaat en de anode van de lamp sterk verhit wordt; er is
dus gevaar voor overbelasting !
III. Verandering van de negatieve roosterspanning.
In het algemeen heeft een verandering van de negatieve rooster
spanning tot gevolg een verandering van den anodestroom op
overeenkomstige wijze als men waarneemt bij gebruik der lamp als
gewone versterkerlamp. D.w.z. vergrooting van de negatieve roos
terspanning doet den anodestroom dalen. Geschiedt de anodevoeding
met een plaatspanningapparaat, dan zal als verder gevolg van de
daling van den anodestroom natuurlijk de anodespanning wat stijgen.
In het algemeen is (binnen zekere grenzen) een groote negatieve
roosterspanning gunstig, aangezien het rendement daardoor hoog
wordt. De keerzijde van de medaille is: door den kleinen anode
stroom is de verwerkte energie blijkbaar ook kleiner. Maar tenge
volge van de stijging van het rendement is de afgegeven energie
niet zooveel kleiner. Bovendien is de verhitting van de anode van
de lamp minder.
Wordt de negatieve roosterspanning verkregen met behulp van
een roosterbatterij en wordt geen lekweerstand gebruikt, dan is de
negatieve roosterspanning uitsluitend bepaald door de grootte van
de aangelegde batterijspanning.
Wordt daarentegen wèl een lekweerstand gebruikt, al dan niet
in combinatie met een batterij, dan bepaalt (zie het voorgaande)
zoowel de grootte van dezen lekweerstand als van den erdoor
vloeienden roosterstroom, de grootte van de negatieve rooster
spanning.
Een vergrooting van den lekweerstand heeft in het algemeen een
verkleining van den roosterstroom tengevolge; toch stijgt de nega
tieve roosterspanning door het vergrooten van den lekweerstand.
Daarmee daalt evenwel de anodestroom, enz. (zie boven).
Een groote lekweerstand is dus gunstig uit een oogpunt van hoog
rendement. Hoe grooter de lekweerstand, des te minder is evenwel
de opgenomen energie.
Vrijwel iedere verstelling aan den zender heeft tengevolge, dat
de roosterstroom verandert, dus ook de negatieve roosterspanning.
Dit feit maakt, dat de verschijnselen in een teruggekoppelden zen
der zoo moeilijk te overzien zijn, vooral wanneer een lekweerstand
gebruikt wordt. Maar toch gebruikt men bij voorkeur een lekweer
stand (zoo noodig in combinatie met een betrekkelijk kleine bat
terij), in verband met de automatisch reguleerende werking
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daarvan op cle werking van den zender; gebruikt men uitsluitend
een batterij van hooge spanning, dan slaat de zender (bij veran
dering van anodespanning of terugkoppeling) „met een klap” in
en uit oscilleeren. Vooral voor telefonie is zulks ongewenscht. Het
gebruik van een Iekweerstand brengt een zekere „soepelheid” mee
van het gedrag van den zender ten opzichte van enkele instellingen.
IV. Verandering van de terugkoppeling.
Deze verandering heeft tot gevolg, dat de rooster-excitatie, d.w.z,
de grootte van de roosterwisselspanning, verandert.
Een toenemende excitatie heeft tot gevolg, dat de anodestroom
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toeneemt (dus ook de opgenomen energie). Aanvankelijk neemt
bij nog zwakke excitatie ook het rendement iets toe, maar bij
vrij sterke excitatie neemt het weer iets af. Er is dus een gunstigste
excitatie, waarbij het rendement maximum is. Deze gunstigste ex
citatie is niet constant, d.w.z. worden andere factoren veranderd,
dan verandert ook de waarde van deze gunstigste excitatie. Het
vinden hiervan blijft dus eenigszins een zoeken en probeeren.
Versterkt men steeds de excitatie, dan zal aanvankelijk weliswaar
de anodestroom toenemen, doch bij sterke excitatie maar weinig,
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tenslotte bijna niet meer. De gunstigste excitatie is meestal die,
waarbij de anodestroom niet verder veel toeneemt (bij versterking
van de excitatie).
Een verder gevolg van versterken van de excitatie is, dat de
roosterstroom toeneemt, en, bij gebruik van een lekweerstand, dus
ook de negatieve roosterspanning. Op zichzelf zou deze toename
van de negatieve roosterspanning weliswaar een daling van den
anodestroom tengevolge hebben, maar aangezien bij toegenomen
excitatie toch het rooster bij elke periode sterker positief wordt
dan voorheen, s t ij g t de anodestroom.
Een te geringe negatieve roosterspanning bij vrij groote waarde
van den lekweerstand kan dus het gevolg zijn van te geringen
roosterstroom, tengevolge van te zwakke excitatie. Ziet men, dat
de roosterstroom te klein is, en is de lekweerstand niet abnormaal
groot, dan doet men goed, de excitatie te versterken.
V. Verandering van de antennekoppeling.
Met de antennekoppeling regelt men in eerste instantie de grootte
van den anodestroom, dus de grootte van de opgenomen energie,
(bij vaste anodespanning). De antenne vormt toch de belasting
van den zender: hoe sterker men koppelt, des te zwaar
der is de belasting, des te meer energie moet er afgegeven worden,
en des te meer energie moet de zender opnemen. Des te g r o oter is dus de anodestroom.
In het algemeen zakt het rendement daarbij; aanvankelijk slechts
weinig, maar bij te -sterke antennekoppeling zakt het rendement
sterk. Niet alleen moet de lamp dan veel energie verwerken, maar
bovendien is het rendement slecht, zoodat de verliezen zéér groot
worden en de lamp dan te sterk verhit wordt. Hierdoor ontstaat dus
gevaar voor overbelasting van de zendlamp !
Met het versterken van de antennekoppeling, in het streven naar
méér energie, kan men dus niet willekeurig ver gaan. Ziet men,
dat bij toenemende antennekoppeling het rendement sterk achteruit
gaat, dan doet men goed, de antennekoppeling wat losser te maken
en de energie te verhoogen door middel van verhooging van de
anodespanning. Ook hiermee kan men natuurlijk niet te ver gaan.
Het achteruitgaan van het rendement constateert men op de
volgende wijze:
Is de anodespanning constant en versterkt men de antennekoppe
ling, dan stijgen zoowel de anodestroom als de antennestroom.
Is het rendement constant, dan blijft ook de verhouding van
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antennestroom tot anodestroom constant. Zakt het rendement (bij
versterking van de antennekoppeling) dan neemt de antennestroom niet zoo snel toe als de anodestroom.
D.w.z. de opgenomen energie stijgt wèl sterk, doch de afgegeven
energie niet.
Verandert ook de anodespanning, dan is het rendement evenredig
met de verhouding van het kwadraat van den antennestroom tot
de opgenomen energie (produkt van anodestroom en anodespan
ning).
! Het versterken van de antennekoppeling heeft nog verdere ge
volgen:
le. de anodewisselspanning wordt kleiner en dus (bij constante
terugkoppelverhouding) ook de sterkte van de excitatie.
Dit heeft tot verder gevolg, dat de roosterstroom ver
kleind wordt.
Naarmate d e antennekoppeling versterkt
wordt, s t ij g t de anodestroom en daalt de r o o st e r s t r o o m.
2e. door de verkleining van den roosterstroom daalt ook de
negatieve roosterspanning, indien een lekweerstand gebruikt wordt.
Het dalen van de roosterexcitatie zoowel als van de negatieve
roosterspanning kan tenslotte tot gevolg hebben, dat de anode
stroom niet verder toeneemt bij versterking van de antennekoppe
ling. Maar bij zóó sterke antennekoppeling is het rendement meestal
al zéér slecht !
Het is verder duidelijk, dat het bij versterking van de antenne
koppeling aanbeveling verdient, om de terugkoppeling ook wat te
versterken, teneinde de excitatie op peil te houden. Verder verdient
het aanbeveling om den lekweerstand iets te vergrooten.
Voorts zien we in, dat een veel te kleine roosterstroom het
gevolg kan zijn van een overmatig sterke antennekoppeling. Ver
sterken van de terugkoppeling kan dan soms maar weinig verbe
tering geven.
Tenslotte merken we op, dat de roosterstroom véél gevoeliger
is voor kleine veranderingen van de gloeispanning, dan de anode
stroom. Een te kleine roosterstroom kan dus ook een gevolg zijn
van te kleine verzadigings-emissie (bijv. te lage gloeispanning) en
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kan dus een aanwijzing vormen voor een instelling, waarbij de
trilling begrensd wordt door de verzadigings-emissie (hetgeen
blijkens het voorgaande ongewenscht is).
In het algemeen is een te kleine roosterstroom dus een verdacht
teeken, dat niet veel goeds voorspelt.
• Een te groote roosterstroom is gewoonlijk het gevolg van een
te sterke excitatie in verhouding tot de gebezigde antennekoppeling,
of wel: een veel te kleine negatieve roosterspanning (te kleine lekweerstand). Veel kwaad kan een wat te groote roosterstroom

Foto PAoHAN.
De zender van PAoGO.
De groote lamp boven op het toestel dient slechts ter versiering !
eigenlijk niet. Het rendement is niet zoo gunstig bij een te grooten
roosterstroom en voorts is de verwarming van de lamp wat grooter,
maar het rooster kan gewoonlijk nogal wat verdragen.
In het algemeen doet men dus goed, den roosterstroom liever wat
aan den te grooten dan aan den te kleinen kant te houden.
We merken nog op, dat het bovenstaande gebaseerd is op in
stellingen, waarbij de trilling begrensd wordt door de ruimtelading.

;
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Wordt de trilling begrensd door de verzadigings-emissie, dan
kunnen zich geheel andere verschijnselen van ingewikkelden aard
voordoen en wordt het gedrag nog veel minder overzichtelijk.
De meeste leerboeken en standaardwerken, welke de theorie van
den teruggekoppelden zender behandelen, gaan uit van instellingen,
waarbij de trilling begrensd wordt door de verzadigings-emissie,
zooals vroeger te doen gebruikelijk was, toen men op lange golven
werkte met lampen met Wolfraamgloeidraad met kleine emissie en
bij hooge anodespanning. Men zij dus zéér voorzichtig met het
aanvaarden van de daarin opgestelde conclusies en regels; vele
daarvan gaan niet op bij moderne zendlampen, op moderne wijze
ingesteld !
Medesleepingsverschijnselen.
Bij verandering van de antennekoppeling en afstemming van de
antenne of van den zender, kan zich een hinderlijk verschijnsel
voordoen, dat in de Duitsche litteratuur bekend staat onder den
naam: „Ziehen”, letterlijk vertaald: „trekken”. Een wat betere ver
taling lijkt ons: medesleepen.
Het verschijnsel treedt vooral op, wanneer de afstemcondensator
van den zender klein is en de weerstand van de antenne gering,
in het algemeen, wanneer de rondgaande stroom in den trillingskring van den oscillator vrij klein is en de antennestroom zeer
groot. Zeer sterk treedt het op, wanneer men als antennekring neemt
een gewonen trillingskring, bestaande uit een condensator en een
spoel, met zoo min mogelijk weerstand.
Bij afstemming van den antennekring op den zender, of omge
keerd, wordt de stroom, naarmate men de afstemming nadert,
steeds grooter. Heeft men het maximum bereikt (bijv. op 55° van
den condensator) en probeert men met de afstemming voorbij het
maximum te komen, dan zal niet — zooals men normaal verwacht,
— de antennestroom geleidelijk kleiner worden, maar hij daalt
plotseling tot op een zeer kleine waarde, zooals die zou zijn
geheel buiten afstemming !
. Draait men nu den afstemcondensator iets terug, dan vindt men
niet weer de oorspronkelijke waarde; op de plaats van het
maximum van zooeven: 55°, vindt men n u slechts een kleine waarde
voor den antennestroom. Het maximum bij terugdraaien
vindt men op een andere plaats, bijv. 45°.

90

Men kan dus op twee plaatsen een maximum vinden, nml. 55°
en 45°, afhankelijk van het feit of men de afstemming tracht te be
reiken door vergrooten, dan wel door verkleinen van den afstemcondensator. Maakt men de antennekoppeling losser,
dan komen de maxima dichter bij elkaar en
vallen tenslotte samen tot één ma.ximu m, bijv.
bij 50°.
Theorie. Het optreden van deze twee maxima bij vaste kop
peling van antennekring op zenderkring, hangt samen met het
optreden van twee koppelingsgolven bij vaste koppeling van twee
trillingskringen. In dit geval zijn de verschijnselen bijzonder inge
wikkeld, in verband met de niet-lineaire werking van een zendoscillator, tengevolge van de aanwezigheid van de lamp.
Voor praktisch gebruik dient men de antennekoppeling steeds
minstens zóó los te maken, dat geen medesleeping optreedt, aan
gezien men anders met onregelmatigheden te maken krijgt bij het
seinen en met sterke vervorming bij telefonie.
Medesleeping treedt alleen op, wanneer de antennekring een
trillingskring is; wordt de antennekring gevormd door een oneindig
lange dubbeldraad-voedingsleiding (zie het hoofdstuk over anten
nes), welke het effect heeft van een weerstand, zoo treedt geen
medesleeping op; dus ook niet, wanneer het een eindige leiding is,
met aan het eind een aangepaste impedantie.

VI.
Iets over de theorie van de modulatie.
Wanneer men wil telefoneeren, moet men het ontstaan der hoog
frequente trillingen zoodanig beïnvloeden door toegevoegde laagfrequente trillingen, dat de enkelvoudige hoogfrequente draagtrilling zich met de laagfrequente trillingen vereenigt tot een
samenstel van hoogfrequente trillingen, die door de gebezigde krin
gen doorgelaten en door de antenne uitgestraald kunnen worden.
Dit noemt men moduleeren.
Hierbij moet goed worden ingezien, dat 'het voor moduleeren niet
voldoende is, enkel maar in een keten gelijktijdig hoog- en laag-
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frequente trillingen naast elkaar te laten ontstaan. Zoo lang de
laagfrequente trilling zelfstandig en op zich zelf blijft bestaan, kan
deze niet met eenig redelijk nuttig effect worden uitgestraald. Een
gemoduleerde trilling is dus niet eenvoudig een hoogfrequente tril
ling plus een laagfrequente trilling, maar de modulatie is een proces,
waarbij de laagfrequente trillingen zoodanig in de hoogfrequente
worden opgenomen, dat weliswaar gewijzigde, maar toch uitslui
tend h o o g-frequente, uitstraalbare trillingen ontstaan.
Bij dit proces komt a 11 ij d gelijkrichting te pas, hetzelfde dus
als aan de ontvangzijde bij detectie, welke ook wel demodulatie
(ont-moduleering) wordt genoemd, omdat dan de laagfrequente
trilling weer los gemaakt en afgezonderd wordt uit het gemodu
leerde signaal.
Hier staan wij dus voor het belangwekkende feit, dat wij door
gelijkrichting van gezamenlijk aanwezige hoog- en laagfrequente
trillingen deze tot een gemoduleerd hoogfrequent signaal met
elkaar vereenigen en dat wij, door het gemoduleerde signaal nog
maals gelijk te richten, ze weer van elkaar scheiden.
Dat dit mogelijk is, is gemakkelijk in te zien, wanneer wij in het
oog houden: het wiskunstig bewijsbare resultaat van gelijkrichting,
hierop neer komende, dat daarbij uit twee trillingen van verschil
lende frequentie steeds ook trillingen ontstaan van de somfrequentie
en van de verschilfrequentie. Een draagtrilling van frequentie F en
een laagfrequente trilling van frequentie f leveren ons dus door
gelijkrichting de frequenties F -f- f en F — f. Dit zijn de bekende
z ij b a n d-frequenties, die mèt de draaggolf F het gemoduleerde
signaal vormen. Gaan we nu in den ontvanger het samenstel F + f,
F en F — f opnieuw gelijkrichten, dan ontstaan wéér som- en verschilfrequenties van deze drie en daarvan is F —f — F = fen
F — (F — f) = f de uit het gemoduleerde signaal vrij gemaakte
laagfrequente trilling, waarom het ons dan te doen is.
Uit onze beschouwing volgt ook al dadelijk, waarom men voor
telefonie bij voorkeur h o o g e frequenties voor de draaggolf noodig
heeft. Het gemoduleerde signaal bestaat uit F + f, F en F — f. Is
hierin F tamelijk laag (de golflengte lang) dan gaan F + f en F — f
procentueel méér verschillen van F, dan wanneer F zeer hoog is (de
golflengte kort). Verschillen F + f en F — f procentueel zeer sterk
van F, dan liggen zij ver buiten de afstemming der kringen en buiten
de antenne-afstemming; zij zullen dus slechts zeer verzwakt worden
uitgestraald, afgezien nog van het feit, dat zij in den ontvanger ook
nog weer worden verzwakt, hetgeen vooral voor de hooge tonen
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(groote modulatiefrequenties f) geldt en dat verklaart, waarom telefo
nie op zeer lange golven altijd „hol” wordt. De draaggolffrequentie F
moet altijd wel minstens 10 maal hooger zijn dan de hoogste modulatiefrequentie. Hoogere F is steeds gunstig. De korte golven zijn
dus voor kwaliteitstelefonie het meest geschikt.

Het groote vraagstuk voor kwaliteitstelefonie, èn bij modulatie,
èn bij detectie, is nu, te zorgen, dat voor alle modulatiefrequenties
f ook de oorspronkelijke sterkte-ver houdingen nauw
keurig tot hun recht komen. Evenals men in dit opzicht aan de
ontvangzijde spreekt van een detectie-karakteristiek, heeft men aan
den kant van den zender te maken met de m o d u I a t i e - k a r akt e r i s t i e k. Bij den zender met z.g. amplitude-modulatie moet
de toename van den antennestroom, welke door de modulatie ont
staat, zuiver evenredig zijn met de sterkte der modulatietrillingen. Dat wil dus zeggen, dat als men op ruitjespapier de toe
namen van den antennestroom voor verschillende sterkten der
modulatietrilling noteert, de gevonden punten een rechte lijn moe
ten vormen. Men moet een rechte modulatiekarakter i s t i e k zien te bereiken, evenals men streeft naar lineaire detec
tie met een rechte detectiekarakteristiek.
Voor velen is het onbegrijpelijk, hoe men een rechte niodulatiekarakteristiek kan bereiken, terwijl de oscillatorlamp, welke gemo
duleerd wordt, werkt in het kromme gedeelte van haar karak
teristieken.
Wij zullen hieronder trachten deze zaak te verduidelijken.
Vooropgesteld zij, dat bij werken op uitsluitend rechte deelen
van.de karakteristiek modulatie onmogelijk is: de krommingen in
de karakteristiek zijn werkelijk onmisbaar voor het modulatieproces, omdat de. daarmee samenhangende gelijkrichting nood
zakelijk is.
We kunnen dit ook heel eenvoudig plausibel maken. Een systeem
met rechte karakteristieken is bijv. een ohmsche weerstand. Laten
we hierdoor een hoogfrequenten stroom vloeien en trachten we
dezen te moduleeren door middel van het erbij mengen van een
laagfrequenten stroom, zoo blijkt, dat deze beide stroomen geheel
onafhankelijk van elkaar door den weerstand vloeien (ze bijten
elkaar niet) en de hoogfrequente stroom wordt niet gemoduleerd
door den laagfrequenten, zooals een optimist misschien zou
verwachten !
. Een pessimist zal misschien opmerken, dat dit toch een heel
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gekke proef is, om met behulp van een weerstand te willen moduleeren.
We kunnen antwoorden, dat zonder meer modulatie mogelijk is,
waneer we den ohmschen weerstand (let op de definitie ohmsche !) vervangen door een weerstand met kromme karak
teristiek. Dergelijke weerstanden bestaan inderdaad; bijv. silietstaven; kristallen (kristaldetectoren), metaal-oxyde contacten
(koperoxydgelijkrichters), iedere willekeurige gelijkrichter (diode),
gasontladingen, enz. Verricht men hiermede bovenbeschreven proef,
zoo blijkt de hoogfrequente stroom wel degelijk gemoduleerd te
worden door den laagfrequenten stroom ! Nu bijten ze elkaar
dus wel !
In het eerste geval, van den ohmschen weerstand, zegt men, dat
de wet der superpositie geldt, d.w.z. dat wij de verschil
lende stroomen gelijktijdig kunnen laten bestaan en wel zóó, dat
ze in gedrag toch onafhankelijk van elkaar zijn: men kan ieder voor
zichzelf beschouwen, als bestonden de andere niet; de uitkomsten
kunnen we dus z.g. superponeeren.
In het tweede, niet-lineaire geval (geen rechte karakteristiek) is
de superpositie gestoord; wil men het gedrag van den eenen (hoogfrequenten) stroom kennen, zoo moet men daarbij rekening houden
ook met den anderen (laagfrequenten) stroom of stroomen, en
omgekeerd.
Dit verschijnsel is zeer belangrijk en wordt veel te vaak nog over
het hoofd gezien bij de beschouwingen van systemen, waarbij
trioden gebruikt worden, waarvan de karakteristiek haast altijd
eenigszins gekromd is.
Men kan een kromme karakteristiek door een wiskundige ver
gelijking aangeven; een rechte karakteristiek wordt door een wis
kundige vergelijking aangeduid, waarin slechts termen voorkomen
in de eerste macht; een kromme lijn wordt uitgedrukt door een
vergelijking, welke termen bevat in de tweede, derde, en hoogere
machten; meestal zijn de hoogere machtstermen slechts klein en
is zulks dus ook met hun invloed het geval. Hoe sterker invloed
de hoogere machtstermen uitoefenen, des te sterker is de krom
ming. Soms ontbreken er eenige termen.
Wanneer men nu wiskundig het proces van de modulatie nagaat,
zoo blijkt, dat de aanwezigheid van termen van de tweede macht
voldoende is om modulatie te doen plaatsvinden. Deze tweede
machtstermen zijn zeer sterk vertegenwoordigd in triode-karak-
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teristieken, zoodat een triode een bijzonder geschikt apparaat is
om mee te moduleeren.
Zooals bekend is, werkt een zend-oscillator bij voorkeur inder
daad in de kromme deelen van zijn karakteristiek; de condities om
te kunnen moduleeren, zijn hier dus gunstig. Bij elke hoogfrequente
periode wordt een groot deel van de karakteristiek: rechte en
kromme deelen achtereenvolgens, doorloopen. Bij een bepaald stel
spanningen aan anode en rooster wordt een bepaald deel van deze
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karakteristieken doorloopen; de hoegrootheid wordt bepaald door
de kromming van de karakteristiek zelve. De trilling heeft een
zekere antipathie tegen het doorloopen van erg kromme stukken
en juist de uiteinden van de karakteristieken zijn het ergst gekromd.
De mate van kromming staat aan de eene zijde van de balans;
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de grootheid van de spanningen aan de andere zijde. Aangezien de
mate van kromming van het doorloopen gedeelte van de
karakteristieken bepaald wordt door de sterkte van de trillingen,
zoo zal deze sterkte zich steeds zóó instellen, dat de balans a.h.w.
in evenwicht is.
Wordt bijv. de anodespanning verhoogd, zoo is een grootere ge
middelde kromming toelaatbaar, d.w.z. de trillingen gaan sterker
worden (ze doorloopen daardoor stukken met ergere kromming,
•dus de g e m i d d e I d e kromming wordt grooter); het verschijnsel
is ons bekend, en hierop berust de anodemodulatie.
Kort en goed: het is zoo ongeveer de gemiddelde kromm i n g van het doorloopen gedeelte van de karakteristieken, welke
in verband met de aangelegde spanningen de sterkte van de trilling
bepaalt, d.w.z. de output. Een heel erge kromming over een heel
klein gedeelte van de karakteristieken heeft bijv. maar weinig in
vloed op het totaal-resultaat, omdat bij iedere hoogfrequente
periode toch zoo’n groot deel van de karakteristieken door
loopen wordt.
Naarmate de aangelegde spanningen grooter of kleiner zijn,
wordt de trilling sterker (output grooter) en het doorloopen ge
deelte van de karakteristieken eveneens grooter of kleiner en de
gemiddelde kromming daarentegen kleiner of grooter. De vorm van
de modulatiekarakteristiek, die het verband aangeeft
tusschen aangelegde gelijkspanningen en verkregen output, is dus
afhankelijk van de wijze, waarop de gemiddelde k r o mm i n g afhangt van de grootte van het doorloopen deel der karak
teristieken.
Dit verband tusschen gemiddelde kromming en doorloopen
karakteristiekendeel kan best zóó zijn, dat de modulatiekarak
teristiek tengevolge daarvan juist recht is, d.w.z. dat de output
recht evenredig verandert met de aangelegde spanningen. Inder
daad is dit praktisch mogelijk en hiernaar streven we dan ook bij
de'instelling van een telefoniezender.
De volgende vergelijking kan wellicht de zaak verduidelijken: Stel,
iemand krijgt met een stok een heel ernstig pak slaag en onder den
invloed daarvan springt hij op en neer; hoe harder hij geslagen wordt,
des te hooger springt hij op en neer: de hoogte is een maat voor de
output van den zender; de hardheid van het pak slaag is een maat
voor de sterkte van de aangelegde spanningen. De persoon in kwestie
moet het „representeerende punt op de karakteristiek” voorstellen.
Het is nu wel eenigszins duidelijk, dat de w ij z e waarop de persoon
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in kwestie zich beweegt bij het op- en neer springen (n.m.I. hoe de
vorm van de spring-karakteristiek is) slechts van indirecten invloed
is op het verband tusschen de hoogte van zijn sprongen en de sterkte
van de slagen !
Het is best mogelijk, dat hij zich op een heel vreemde manier be
weegt gedurende iederen sprong (gedurende iedere hoogfrequente
periode), maar dat er toch een lineair verband (rechte karakteristiek)
bestaat tusschen de sterkte van de slagen en de hoogte van zijn
sprongen (d.w.z. tusschen de aangelegde spanningen en den antennestroom).
Slaat men hem steeds harder, dan zal er ten slotte een grens komen
aan zijn spronghoogte; slaat men heel zachtjes, zoo zal hij niet sprin
gen; dus: de modulatiekarakteristiek neemt aan het bovenste einde
niet evenredig toe, d.w.z. is krom; evenzoo aan het begin. De lengte
van het rechte deel van de modulatie-karakteristiek bepaalt dus de
maximale diepte voor onvervormde modulatie.

We zien, dat de lampkarakteristiek-krommingen bij de modu
latie niet beslist tot vervorming leiden, integendeel beslist nood
zakelijk zijn voor de mogelijkheid van moduleeren.
Het verloop van de krommingen bepaalt tenslotte den vorm
van de modulatie-karakteristiek; dit verloop kan heel goed zóó zijn,
dat de modulatiekarakteristiek recht wordt. Is de modulatiekarak
teristiek recht, zoo is dus de antennestroom nauwkeurig evenredig
met de aangelegde spanningen; varieeren deze in laagfrequent
rhythme, zoo doet de antennestroom desgelijks en wordt dus on
vervormde telefonie uitgezonden !

VII.
Telefonie met den teruggekoppelden zender.
De teruggekoppelde zender is in vele opzichten eigenlijk weinig
geschikt om er mee te telefoneeren: de modulatiekarakteristieken
zijn, zonder dat men bijzondere maatregelen treft, slechts over een
betrekkelijk klein gebied recht, zoodat de modulatiediepte vooral
niet te groot mag zijn.
Voor kortegolf-telefonie komt daar nog een ander bezwaar bij,
dat den teruggekoppelden zender eigenlijk volkomen onbruikbaar
maakt voor lange-afstand telefonie: nml. de groote frequentievariaties bij het moduleeren.

!
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Varieert men van zoo’n teruggekoppelden oscillator de sterkte
van de trillingen, dan varieert tegelijkertijd ook de frequentie, en
wel in vrij sterke mate. Het gevolg is dus, dat men bij moduleeren
(d.w.z. veranderen van de sterkte der trillingen in telefonierythme) niet alleen te maken krijgt met de gewenschte amplitudemodulatie, maar tegelijkertijd met frequentie-modulatie: de fre
quentie verandert ook in het rythme van de telefonie.
Dicht bij den zender kan men nog zéér goede ontvangst ver
krijgen; de frequentieveranderingen veroorzaken geen vervorming,
zoolang de grootte blijft binnen de grenzen van de resonantiepiek
van den ontvanger. Zoolang de ontvanger dus maar niet al te
selectief is (dus bijv. geen superheterodyne met smal middelfrequentfilter) krijgt men goede, zuivere ontvangst.
Op het eerste gezicht zou men verwachten, dat men ook op
grooten afstand onder deze omstandigheden goede ontvangst moest
kunnen verwachten. De ervaring wijst echter op het tegendeel: de
ontvangst dicht bij den zender, tot op enkele kilometers afstand,
kan perfect zijïl, terwijl gelijktijdig op grooteren afstand de ont
vangst dan hopeloos vervormd en onverstaanbaar is !
Dit verschijnsel is langen tijd voor velen een raadsel gebleven
en heeft zelfs geleid tot de meening, dat goede telefonie op ultra
korte golf absoluut onmogelijk zou zijn.
Vaak deed zich het merkwaardige geval voor, dat plotseling
ook op grooten afstand de ontvangst goed werd, terwijl even plot
seling daarna de ontvangst weer verslechterde.
Al vrij spoedig bracht men de vervorming in verband met het
optreden van sluiering: indien sluiering optrad, was de ontvangst
in elk geval vervormd. Echter bleven sommige telefoniezenders
dan nog vrij goed (dit waren dan zenders met wel absoluut con
stante frequentie) terwijl andere dadelijk heel erg vervormd waren
(dit waren zenders waarvan de frequentie niet volkomen con
stant was).
Maar ook zonder dat merkbare sluiering optrad, bleek er vaak
een groot verschil te bestaan tusschen frequentie-constante en
frequentie-meegemoduleerde zenders.
De meest moderne verklaring van deze verschijnselen is deze:
Een zender zendt in het algemeen naar alle (althans vele) richtingen
golven uit. Slechts bepaalde „stralen” vinden hun weg naar een
verafgelegen ontvanger. Men kan in het algemeen onderscheiden
tusschen een zeer sterk omhooggerichten straal en een straal, die
Zenda tatIon
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minder hoog gericht langs den bodem verloopt. Wanneer deze twee
stralen den ontvanger bereiken, hebben ze in het algemeen ongelijke
afstanden doorloopen; ze arriveeren dus niet volkomen gelijktijdig.
Ieder van hen voert de modulatie van de telefonie mee.
Zoolang de frequentie van de draaggolf maar volkomen constant
is, is het dus net, alsof de ontvanger twee stations ontvangt,
welke elkaar precies overlappen. Zoolang dan maar het tijdverschil
van aankomst der twee stations (de twee stralen) niet al te groot
is ten opzichte van de frequenties van de telefonie, kan de ontvangst
zeer goed zijn.
Lijdt het zendstation echter aan frequentie-meemodulatie, zoo
is het net, alsof het ontvangstation twee stations ontvangt met
telkens iets verschillende draaggolf: dit veroorzaakt sterke inter
ferentie- (zwevings-) storingen tusschen de beide draaggolven en
modulatie-spectra, waardoor de telefonie zeer sterk vervormd
wordt !
We zien direct, dat, om deze storingsoorzaak te verminderen,
de frequentieconstantheid van den zender werkelijk zéér goed moet
zijn (liefst binnen enkele honderden perioden per sec.).
Hiermee is niet bedoeld, dat de frequentie urenlang zoo constant
moet blijven, maar slechts gedurende één modulatieperiode. M.a.w.
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Fig. 32. Anodemodulatie-schema voor een teruggekoppelden zender.
L is de modulatiesmoorspoel (gewoonlijk is 20 a 40 Henry voldoende). Beter
is een autotransformator met een aftakking op ongeveer 0,5 a 0;7.
Aan deze aftakking wordt de anode van de modulatorlamp aangesloten. Deze
autotransformator (aftaksmoorspoel) moet liefst geen Iuchtspleet hebben.
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de afhankelijkheid van de frequentie van het moduleeren moet
gering zijn. Of de frequentie door temperatuur-invloeden geregeld
langzaam wat varieert, doet geen afbreuk aan de modulatiekwaliteit.
Het is met een teruggekoppelden zender bepaald onmogelijk om
voldoende frequentieconstantheid te verkrijgen voor telefoniedoeleinden. Vandaar, dat we geen modulatieschema's daarvoor be
handelen.
Op zeer korten afstand is goede telefonie natuurlijk wel mogelijk;
daarvoor bestaan zeer vele modulatieschakelingen, doch voor amateur-gebruik, voor teruggekoppelde (zelf-geëxciteerde) zenders,
komt slechts één schakeling in aanmerking, aangezien alleen deze
cene schakeling voor dergelijke zenders betrouwbaar is ten aanzien
van de rechtheid van de modulatie-karakteristiek: het is de methode
van anodemodulatie (Heising). (fig. 32).
Weliswaar is bij toepassing van roostermodulatie een veel
kleinere modulatorlamp voldoende en is deze methode dus goedkooper, maar voor amateurgebruik is — althans voor toepassing
op den teruggekoppelden zender — de roostermodulatiemethode
niet aan te bevelen wegens het feit, dat het zonder goede meet
instrumenten niet mogelijk is, zuivere modulatie te bereiken. Deze
methode is te kritisch van instelling, hoewel er goede resultaten
mee te verkrijgen zijn in geoefende handen.

VIII.
De antenne voor kortegolf-zenders.
Over dit onderwerp kunnen heel dikke boeken volgeschreven
worden, wanneer het betreft antennes voor groote zenders, voor
commercieele doeleinden, waarbij men dus op papier precies kan
aangeven wat men wenscht en alles dan ook inderdaad zóó en niet
anders gemaakt en opgesteld wordt. Men heeft dan de keus tusschen verticale en horizontale antennes en combinaties daarvan en
verdere combinaties teneinde richtwerking te verkrijgen.
Maar de amateur heeft meestal niet de beschikking over een
groot terrein, hooge masten, etc. Hij moet zich dus met iets veel
eenvoudigers behelpen: gewoonlijk een enkel draadje, meestal
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horizontaal tusschen twee paaltjes; en daarmee reduceeren de dikke
boeken zich tot een kort hoofdstukje, want dan valt er over dit
onderwerp nog maar weinig te zeggen.

ï

Voor ultrakortegolf-zenden gebruike men bij voorkeur geen com
binatie van antenne met aarde, zooals voor lange golf.
Het begrip „aarde” is op ultrakorte golf maar zeer betrekkelijk;
het is meer zóó gesteld, dat de aardtoevoerleiding gedeeltelijk als
antenne werkt, en dan natuurlijk als een heel slechte antenne met
bijzonder veel verliezen.
Liever passé men als zendantenne toe één of meer z.g. dipoolantennes. Onder een „dipool” verstaan we daarbij een stuk anten
nedraad, ter lengte van circa een halve golflengte1). Wordt dit stuk
antennedraad (fig. 33) op de een of andere wijze met een oscillator
t
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Fig. 33.
(zender) gekoppeld, welke daarop afgestemd wordt, zóó dat de
golflengte van den oscillator ongeveer het dubbele is van de lengte
van den draad, dan treedt een sterke stroom in den draad op.
Tevens wordt veel energie aan den oscillator onttrokken (merk
baar aan het stijgen van den plaatstroom).
Men kan deze proef vooral heel aardig demonstreeren op een
golflengte van bijv. 5 meter, waarbij dus de antenne 2.5 meter lang
wordt; of op nog korter golf.
Wanneer men met behulp van een ampèremeter de stroomsterkte
in den draad ging meten, zou men bemerken, dat deze op verschilx) Practisch blijkt men, om een enkelen draad als antenne een bepaalde
afstemming te geven, de draadlengte steeds 3,5 a 4 % kleiner te moeten
nemen dan uit de golflengte is te berekenen; een dipool wordt dus practisch
niet Z2 golflengte lang, maar 96 % daarvan.
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lende plaatsen zeer uiteen loopt: in het midden is de stroomsterkte
het grootst, en aan de uiteinden nul.
Men kan de stroomsterkte in de teekening (fig. 33) grafisch uit
zetten. Zet men den afstand van de gebogen lijn tot den draad als
maat voor de stroomsterkte uit, dan ziet de grafiek eruit als geteekend in fig. 33 (lijn, gemerkt: stroomverdeeling).
Men zegt, dat in het midden een „stroombuik” optreedt en aan
de uiteinden „stroomknoopen”. De kromme, welke het aangeeft,
heeft een sinusvormig verloop.
Ook de kromme, welke de spanningverdeeling aangeeft, heeft een
sinusvormig verloop, doch is een kwart golf verschoven: de spanningsbuiken treden juist aan de uiteinden op, de spanningknoop in
het midden.
Men kan dit gemakkelijk met een neonbuisje constateeren: in
het midden licht dit niet op, aan de uiteinden daarentegen zeer
sterk. Bij nader onderzoek blijken de fasen aan de twee uiteinden
STRALING
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tegengesteld te zijn, vandaar dat we de kromme symmetrisch om
de antenne heen teekenden (links een helft en rechts een helft).
Voor ons van het grootste belang is de kennis omtrent de uit
straling van golven door zoo’n draad. Daarmee is het zóó gesteld,
dat in de richting van den draad (dus in het geteekende geval ver
ticaal omhoog en omlaag) precies niets uitgestraald wordt !
De sterkste straling treedt op in richtingen loodrecht op den
draad, dus naar alle richtingen, evenwijdig met de „aarde”, zooals
de pijlen aangeven (dus naar alle „windstreken”).
Een dergelijke antenne heeft dus een zeker „richt-effect”.
Men kan nu dit richteffect verscherpen (den bundel smaller en
energieker maken) door meer dergelijke antennes op te stellen, zij
het eenige boven elkaar (in eikaars verlengde) of naast elkaar (als
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soldaten op een rij) of wel gecombineerd boven en naast elkaar
(hetgeen bijv. toepassing vindt bij de Marconi-beamantennes).
Het combineeren van twee dipool-antennes kan in deze gevallen
niet geschieden door ze zonder meer aan elkaar te rijgen. Ver
bindt men twee dipolen in eikaars verlengde, dan verkrijgt men een
stroomverdeeling als volgens fig. 34, m.a.w. in de bovenste dipool
is de stroom tegengesteld van fase, ten opzichte van de onderste.
Dit nu was de bedoeling niet: we wenschten, dat de stroom in de
beide dipolen gelijk was van phase.
De kunstgreep, die wordt toegepast om dit te bereiken, is, dat
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Fig. 36.

men de totale antennelengte gelijk maakt aan drie maal een halve
golflengte, maar dat men de straling van het. mid
delste gedeelte onderdrukt, door het middelste
gedeelte op te wikkelen in een spoel, of wel te
doen bestaan uit twee evenwijdige stukken van
een kwart golflengte (waarvan de stralingen
elkaar opheffen). Zie fig. 35 en 36.
Intusschen zij opgemerkt, dat men in fig. 35 het middelste stuk
antennedraad niet zonder meer als een cilinderspoel mag oprol
len: dit geeft niet de gewenschte stroomverdeeling.
Voor amateur-gebruik is de wijze van fig. 36 wel het meest aan
te bevelen. Het middelste niet-stralende gedeelte kan men b i f i1 a i r opwikkelen op een g r o o t e spoel (totaal enkele win
dingen).
In fig. 37 hebben wij aangegeven, hóe in de eenvoudige gevallen
de stralingsdiagrammen er uitzien bij bepaalde stroomverdeelingen.
De figuren zijn geteekend voor het geval, dat horizontale anten-
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nes toegepast zijn, waarbij dus de straling in benedenwaartsche
richtingen door de aarde geabsorbeerd wordt; vandaar dat alleen
de sterkte van de bovenwaartsche straling aangegeven is.
De geteekende gevallen berusten op metingen, verricht op golf
lengten van omstreeks 2 meter (L. Bergmann, Messungen im
Strahlungsfelde einer in Grund- und Oberschwingungen erregten
stabförmigen Antenne. Annalen der Physik, Band 82, p. 504—540,
1927; referaat in Jahrbuch der D. T. und T. Band 30 Heft 3,
p. 105).
Fig. 37a is het geval van één enkele dipool. Fig. 37b zijn twee
dipolen, met een niet-stralend middenstuk van een halve golflengte.
Dit dus overeenkomstig geval 37a, echter is de bundel wat scher-
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per en intensiever. Fig. 37c geeft het geval, waarbij de twee dipolen
zonder meer aan elkaar verbonden zijn, en dus de stroomen in de
twee dipolen tegengesteld in fase zijn (in 37b zijn de stroomen in
de beide dipolen gelijk van fase).
Zijn de stroomen in de verschillende dipolen door de een of
andere onsymmetrie (bijv. door de aankoppeling aan den oscillator) ongelijk, dan is zulks ook het geval met de „stralingslussen”.
We kunnen dus de volgende conclusies trekken: Bij gebruik van
verticale antennes, wordt in het algemeen naar alle windstreken
uitgestraald; de „elevatie” van de straling hangt af van de stroomverdeeling in de verschillende boven elkaar geplaatste dipolen.
Bij gebruik van horizontale antennes wordt niets uitge
straald in de richting van de antenne. In gevallen
37a, 37b en 37d wordt het meest uitgestraald loodrecht op de
richting van de antenne, en wel onder alle elevaties (dus zoowel
vlak langs de aarde als schuins omhoog en geheel verticaal om
hoog).
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Vaak vindt een toepassing plaats van combinaties van verticale
en horizontale antennes.
Men kan het richteffect nog meer verscherpen, en daarbij de
straling naar één kant bijna verdubbelen, door met behulp van
reflectoren de straling naar den anderen kant te onderdrukken. Deze
reflectoren kunnen bijv. bestaan uit parabolische bladen koper, of
wel uit draden, parallel aan de antennedraden, op bepaalde afstan
den opgesteld, al dan niet uit den zender gevoed (afstand tot de
antenne ongeveer een kwart golflengte).
Het gebruik van reflectoren is voor amateurdoeleinden meestal
veel te gecompliceerd.
De amateur, die toch meestal wel met alle werelddeelen wil kun
nen correspondeeren, passé dus een antenne toe, die ook naar alle
windstreken uitstraalt, dus bijv. een verticale antenne, of wel een
of twee horizontale antennes (loodrecht op elkaar) met stroomverdeelingen volgens fig. 37d (bijvoorkeur niet volgens 37b, aangezien
dit hem slechts in staat stelt, in de richtingen loodrecht op de
antennerichting te werken !).
Het meest aan te bevelen zijn voor deze doeleinden wel: le. een
verticale antenne, een halve golflengte lang (fig. 37a); 2e. een
verticale antenne, twee halve golflengten lang. Deze zou zóó inge
richt kunnen worden, dat beide dipolen gelijkfasig werken (dus
met onderdrukte straling van een middenstuk, fig. 37b), dan wel
zóó, dat beide dipolen zonder meer aan elkaar verbonden worden
(fig. 37d); in het laatste geval wordt een straling verkregen onder
wat grooter elevatie dan in geval 1; 3e. een horizontale antenne
volgens fig. 37a of 37b, voor het werken in één bepaalde richting
(en de tegenovergestelde richting); 4e. een horizontale antenne
van 3 of meer dipolen, zonder meer aan elkaar verbonden (geval
fig. 37d) voor het werken in bijna alle richtingen, behalve in de
richting van de antenne.
Op een antenne, als in fig. 37d treden z.g. „staande golven” op.
Men stelle zich bijv. de voeding (koppeling aan den zender) voor
door middel van een draad aan één uiteinde van de antenne. De
golven loopen dan van het begin van den antennedraad naar het
uiteinde, kaatsen daar terug (omdat ze niet verder kunnen), loopen
dan tegengesteld terug naar het begin, kaatsen daar weer
terug, enz.
Op de antenne bestaan dus twee stellen loopende golven:
een stel dat van het begin naar het eind loopt,
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en tegelijkertijd
een stel, dat van het einde naar het begin loopt.
Wat er nu precies gebeurt, d.w.z. hoe groot op elk punt de
totale stroomsterkte is, hangt af van de verhouding van golf
lengte tot antennelengte.
In ons geval is de antennelengte precies een meervoud van de
halve golflengte.
Het gevolg daarvan is, dat precies om de kwart golflengte de
twee stellen loopende golven elkaar versterken (stroombuiken) en
uitdooven (stroomknoopen).
Wanneer men dus op een draad meet, dat de stroomsterkte niet
overal even groot is, kan men er zeker van zijn, met staande golven
te maken te hebben, dus met golven, welke aan het einde van den
draad gereflecteerd worden.
Is de draad oneindig lang, dan heeft geen reflectie plaats
aan het einde (want dat is er praktisch niet). De golven blijven
dus voortdurend loopen van het begin (waar de zender mee
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gekoppeld is) naar het einde en komen nimmer terug; men heeft
dus maar met één stel golven te maken en de stroomsterkte is
overal even groot. De energie, die de golven vertegenwoordigen,
loopt in dit geval dus ook uitsluitend van het begin naar het einde;
een dergelijk systeem, waarin de energie steeds maar één richting
uitgaat, is dus bijzonder geschikt als voedingssysteem, om
de energie van den zender ergens (bijvoorkeur een antenne) heen
te leiden.
Een dergelijk systeem kan men inderdaad praktisch verwezen
lijken door middel van een of twee draden.
Het beste gedefinieerd is het systeem van twee draden (dubbelvoedingslijn), fig. 38.
Denkt men zich zoo’n systeem oneindig lang, dan is gemakkelijk
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genoeg in te zien, wat er gebeurt: de oscillator O voorziet links
de lijn van energie; de trillingen loopen van links naar rechts; dit
spelletje gaat steeds door, m.a.w. elk punt van de dubbelleiding,
zij het a of wel b, verkeert in gelijke conditie, m.a.w. de stroomsterkte is overal even groot.
Meet men dus bij a of bij b of c, waar ook, spanning en stroomsterkte, dan vindt men overal dezelfde waarden (verondersteld is,
dat er geen verliezen tengevolge van weerstand of slechte isolatie
optreden). Waar men blijkbaar bij elkaar behoorende waarden van
spanning (tusschen de draden) en stroomsterkte (in de draden)
meet, ligt het voor de hand, hieruit (door deeling) den weerstand
te berekenen, die deze dubbellijn blijkt te vertegenwoordigen. Hier
voor vindt men een bepaalde waarde: het is de z.g. g o 1 f w e e rstand (karakteristieke impedantie) van de dubbellijn. De grootte
daarvan heeft niets te maken met den Ohmschen
weerstand van de draden (boven hebben we toch juist
verondersteld, dat de ohmsche weerstand zelfs nul zou zijn !) doch
wordt bepaald door den onderlingen afstand der draden en de dikte
der draden.
Uit het bovenstaande kunnen we dus de gevolgtrekking maken,
dat de dubbellijn op ieder punt, onverschillig waar, een zekeren
weerstand (resp. impedantie) vertegenwoordigt (bijv. 200 Ohm,
of 500 Ohm, iets van deze grootte treedt op in praktische gevallen).
M.a.w. we kunnen het volgende doen, zonder dat zulks invloed
heeft op den gang van zaken: we kunnen de lijn bijv. bij c door
knippen en de rest vervangen door een weerstand
R, ter grootte van den golfweerstand. Het stuk
rechts van d heeft toch volkomen dezelfde eigenschappen als die
golfweerstand.
Doen we zulks, dan blijkt inderdaad, dat daardoor de toestand
bij a en b of waar dan ook op het gedeelte links van c, niet ge
wijzigd wordt: alles blijft precies, alsof er geen weerstand R was
en de lijn oneindig lang ware.
M. a. w., wanneer we de lijn doen eindigen met een
weerstand, ter grootte van den golfweerstand,
dan treedt geen reflectie op, en is dus de stroom
sterkte in de voedingslijn overal even groot.
Is de weerstand R niet precies gelijk aan den golfweerstand, dan
treedt wel wat reflectie op: de stroomsterkte in de lijn vertoont
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clan maxima en minima (varieert bijv. van 0,9 tot 1,1 Ampère); is
de „aanpassing” juist, d.w.z. R precies gelijk aan den golfweerstand, dan is de stroomsterkte in het gedachte geval overal 1
Ampère.
We zien meteen het voordeel van het juiste aanpassen; daardoor
worden overmatig groote stroomen (dus verliezen) voorkomen.
Doordat bovendien de stroomen in de beide draden tegengesteld
zijn, heffen de uitstralingen elkaar op, m.a.w. de dubbellijn geleidt
de energie naar weerstand R, zonder daarbij energie uit te stralen,
dus zonder als antenne te werken.

Antennesysteem van PAoRO, gefotografeerd vanaf het duin achter het huis.
De toestand blijft nu volkomen gelijk, wanneer we den weerstand
R vervangen door een dipool antenne (mits deze juist afgestemd is).
Voorwaarde is, dat we deze dipoolantenne zóódanig koppelen,
dat deze juist het effect heeft als de weerstand R; dit kunnen we
gedaan krijgen met behulp van een transformator van passende
transformatieverhouding.
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Vo o r b e e 1 d:
De voedingslijn (fig. 39) kan bijv. bestaan uit twee draden van
1 millimeter dikte, onderlinge afstand 5 cm. De golfweerstand is
dan ongeveer:
2a
d

2a
log d

50
60
70
80
90

1,70
1,78
1,85
1,90
1,95
2,00
2,04
2,08

100
110
120
130

2,11
2,15

140

160
180

2,20
2,26
2,30

200

2a

* R = 250 Log. d

a = onderlinge afstand der draden in
millimeters.
d = dikte van den draad in mm.

* De practische waarde, waarvan bo
venstaande formule een bruikbare be
nadering geeft, is meestal wat grooter
dan.de theoretische waarde.

We vinden voor den golfweerstand ca. 500 Ohm.
De weerstand van een dipool (in het midden, dus in den stroom-
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Fig. 39.
buik) is gelijk aan den stralingsweerstand (ongeveer 70 ohm) plus
den verliesweerstand, totaal dus bijv. ongeveer 85 ohm.
De verhouding van golfweerstand tot antenneweerstand is dus
ongeveer 6. Dus de transformator, die dezen weerstand moet aan
passen, moet een transformatieverhouding bezitten van V6 = bijna
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2,5. Dus tusschen de draden van de voedingslijn moeten 2,5 maal
zooveel windingen zijn, als tusschen de helften van de antenne; de
lengte van deze windingen telle men op bij de lengte van de an
tennedraden, voor het vinden van de totale antennelengte, die de
helft is van de golflengte.
De transformatieverhouding van L (in fig. 39) is hiermee be
paald. Het totaal aantal windingen hangt af van de golflengte: de
invloed van L op het geheel is te verwaarloozen, wanneer de totale
impedantie van L bijv. 5 maal zoo groot is als de golfweerstand.
ZL = 2 n n L

(n = de frequentie).

Voor een golflengte van 30 meter is de frequentie 10.000.000 en
is het dus voldoende, als L bijv. totaal 30 a 40 microhenry groot is.
Nog beter is, met een condensator C af te stemmen; dan is de
grootte van L overigens vrijwel onverschillig.
Doch praktisch krijgt men al heel goede resultaten alleen met
L, mits deze voldoende groot is; de grootte is volstrekt niet kri
tisch; wèl de juiste aftakkingen voor aanpassing van den golf
weerstand.
Men kan ook L geheel missen, wanneer men de draaddikte van
de voedingslijn zóó kiest, dat de golfweerstand net gelijk is aan
den antenneweerstand; in ons geval zouden de draden dan ca. 5,5

Fig. 40. „Zeppelin”-antenne.

mm. dik moeten zijn ! Praktischer zou zijn, te werken met draden
van bijv. 2,5 mm. op een onderlingen afstand van 2,5 cm., hetgeen
het zelfde resultaat geeft.
Nog beter is, de voedingsleiding op te bouwen in den vorm van
twee concentrische buizen (Marconi Co.); men krijgt dan met zóó
lagen golfweerstand te maken, dat men zelfs omhoog moet transformeeren.

■
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Een antenne als in fig. 37d kan men ook aan één einde voeden,
volgens fig. 40, met behulp van twee stukken van 1/4 golflengte,
welke bijv. op 10 cm. afstand parallel loopen en eikaars straling
dus opheffen. Een bezwaar van een dergelijke voeding aan één
zijde is, dat de voedingsleiding moeilijk volkomen symmetrisch is
te houden ten opzichte van aarde. Beter is zulks mogelijk, door
bijv. ook links een antenne te schakelen, zij het één of meer
dipolen.
Een dergelijk systeem als in fig. 40 kan men ook met succes toe
passen voor verticale antennes: het linksche stuk van 1/4 golflengte
kan men dan met een klein condensatortje aan aarde verbinden,
teneinde de voedingslijn symmetrisch te houden.

Fig. 41. Hoe men den stroom meet in de voedingslijnen.
De klemmen van den hoogfrequent-stroommeter (Weston thermomilliampèremeter, model 425, 125 mA. maximum schaalwaarde) zijn
gesloten door een lus dik draad (ca. 3 mm. dikte) geisolcerd met
z.g. isolatiekous (sok). Houdt men deze lus op de af geheelde wijze
bij de voedingslijnen, dan wijst het instrument stroom aan (geïndu
ceerde stroom). De aanwijzing is echter afhankelijk van den afstand
tot de voedingslijnen. Voor vergelijkende metingen is deze methode
dus alleen geschikt, wanneer men aan den achterkant van den meter
een geleiding maakt voor de voedingslijnen, waarin deze passen,
zoodat de afstand steeds nauwkeurig evengroot is.
Op deze wijze kan men gemakkelijk controleeren, of de stroorr.sterkte overal al dan niet even groot is, hetgeen van belang is voor
het instellen van de juiste aanpassing van de antenne aan de
voedingslijnen.
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Praktische wenken:
Zorg, dat de voedingslijn niet parallel loopt aan de antenne op
te korten afstand daarvan.
Een voedingslijn van betrekkelijk lage impedantie (dikke dra
den) geeft gemakkelijker inductieve koppeling aan den zender en
minder last met parasitaire capacitieve koppelingen. Gunstig zijn
twee draden van 2 mm. dikte op 5 cm. afstand (golfweerstand
275 Ohm) geisoleerd met Pyrex-isolatoren, stevig stijf afgespannen,
teneinde mechanische vibraties te voorkomen. Gebruik roodkoperdraad, geen siliciumbronsdraad.
De voedingslijn moet niet afgestemd worden; de lengte is dus
niet kritisch.
Het meten van de stroomsterkte gebeurt het gemakkelijkst vol
gens fig. 41.
\
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Fig. 42.

De enkele v o e d i n g s 1 ij n.
Het is ook mogelijk, met één enkelen draad een antenne te voe
den; de toestand is feitelijk zóó, dat de andere draad gevormd
wordt door de aarde.
Aangezien de afstand van dezen draad tot de aarde zoo groot is,
is ook de golfweerstand zeer groot, dus de stroomsterkte zeer klein.
Zoodat tenslotte de straling tengevolge van de voedingslijn binnen
redelijke grenzen kan blijven.
Het liefst neme men dezen voedingsdraad dun (bijv. 1 mm.)
en zorge, dat hij, vooral in de buurt van de antenne, haaks op de
antenne staat.
De schakeling van een en ander geschiedt het beste volgens fig.
42. De oscillator wordt gekoppeld met een trillingskring LCi (kleine
L en groote Ci); op deze wijze wordt gemakkelijk door afstemmen
een flinke spanning verkregen tusschen de voedingslijn en aarde.
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Aan de antenne wordt de voedingslijn verbonden met een punt,
dat een eind verder ligt dan de spanningsknoop: de plaats van dit
punt bepaalt de sterkte van de koppeling, dus de aanpassing aan
de voedingslijn. Praktisch is gevonden, dat men de verbinding on
geveer 14 honderdste deelen van de totale antenne-lengte buiten het
midden moet maken.
Ook volgens dit laatste systeem kunnen heel goede resultaten
verkregen worden, maar men zij voorzichtig, want bij onjuiste aan
passing leidt dit systeem al gauw tot onsymmetrie van de antenne
en dus als gevolg daarvan tot andere stralingsdiagrammen, dan men
wel verwacht.
Een verder gevaar ligt daarin, dat de voedingslijn geheel verkeerd
aangepast kan zijn en dat men toch energie in de antenne krijgt.
Echter werkt dan ook de voedingslijn als antenne, doordat hierop
sterke staande golven optreden: men constateert dit daaraan, dat
de stroomsterkte in de voedingslijn veel te groot is, en verder, dat
een kleine verandering in de lengte van de voedingslijn dadelijk
een zeer sterken invloed heeft op de afstemming van Ci.
Bij juiste instelling moet het doorknippen van de voedingslijn
bijv. bij x, maar betrekkelijk weinig invloed uitoefenen op de af
stemming van Ci, immers, alleen de weerstandbelasting tengevolge
van de antenne valt weg.

IX.
Zenders met constante frequentie. — De gestuurde zender.
Zooals we reeds in hoofdstuk VII opmerkten, is voor telefonie een
zender noodig, waarvan de frequentie constant blijft, ook gedurende
het moduleeren (d.w.z. dat de frequentie niet beinvloed mag wor
den door variaties van anodespanning of roosterspanning). Een
teruggekoppelde zender voldoet aan dezen eisch niet, in elk geval
niet voor ultrakortegolfwerk.
Toch kunnen we wel een teruggekoppelden zender gebruiken
voor het opwekken van een zeer constante frequentie; we behoeven
slechts ervoor te zorgen, dat er niets aan dezen oscillator gebeurt,
m.a.w. we laten alle spanningen volkomen constant. Natuurlijk kan
deze oscillator niet gebruikt worden om gemoduleerd te worden;
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wat we wel kunnen doen, is, de trillingen van dezen bijzonder con
stanten oscillator flink versterken, en de versterkte trillingen moduleeren.
We gebruiken den constanten oscillator dus als stuurzender
(Engelsch: master-oscillator) om er de roosterexcitatie mee op te
wekken van een grooteren zender, den energieversterker
(Eng. power-amplifier) fig. 43. Dezen energieversterker kunnen we
nu zonder gevaar voor frequentieveranderingen moduleeren, im
mers, de frequentie wordt geheel bepaald door den stuurzender.
Hier schuilen evenwel voetangels en klemmen: praktisch
wordt de frequentie niet geheel bepaald door den stuurzender;
zonder bijzondere voorzorgen spreekt de energieversterker óók nog
een woordje mee ten aanzien van de frequentie. Dit is namelijk
dan het geval, wanneer er eenige terugwerking is, van den
energieversterker op den stuurzender, d.w.z. wanneer veranderin
gen in de spanningen of afstemmingen van den energieversterker
terugwerken op den stuurzender.
Deze terugwerkingen kunnen van verschillenden aard zijn:
le. Tengevolge van capacitieve of inductieve koppelingen van de
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kringen van stuurzender en energieversterker onderling. Het meest
hinderlijk is hier de rooster-anode capaciteit van den energiever
sterker; afstemmen van den anodekring van den energieversterker
heeft daardoor invloed op den roosterkring daarvan en, tengevolge
van de koppeling, ook op den anodekring van den stuurzender,
zoodat deze in frequentie varieert.
Deze soort terugwerking kunnen we opheffen door neutrodyniseeren.
2e. Wanneer de trillingen van den stuurzender voldoende krach
tig zijn, is de roosterexcitatie van den energieversterker zóó sterk,
dat er roosterstroom vloeit. Moduleeren we nu den energieverster
ker, (bijv. door de roosterspanningen te varieeren), dan ontstaan
ZenüütntIon

!

8
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daardoor veranderingen in den roosterstroom. Dit komt neer op
veranderingen in de belasting van den stuurz end er. Hierdoor kunnen vrij sterke frequentievariaties ontstaan.
Deze soort terugwerking kunnen we op twee manieren opheffen:
a. door den stuurzender zóó te dimensioneeren, dat belastingveranderingen praktisch geen invloed hebben op de frequentie. Op
korte golf is dit wel mogelijk doch moeilijk; vooral is voor amateurs
moeilijk de voortdurende controle, dat deze goede instelling op den
duur behouden blijft;
b. door te zorgen, dat in den energieversterker geen rooster
stroom loopt, d.w.z. door daarvoor bijv. een lamp te gebruiken met
kleine waarde van den spanningsversterkingsfactor (g), dus een
lamp, welke eigenlijk voor modulatordoeleinden geconstrueerd is,
waarbij een hooge negatieve roosterspanning wordt toegepast.
Meestal is de output, die we op deze wijze uit zoo’n lamp ver
krijgen, nog niet voldoende. Er bestaat dan geen bezwaar, hierachter
nóg een trap versterking te plaatsen, dus een tweeden energiever
sterker toe te passen van nog grooter vermogen, die dan wèl „in
de roosterstroom mag loopen” !
De eerste energieversterker dient dan eigenlijk als stuurzender
voor dezen tweeden energieversterker. Teneinde verwarring te
voorkomen, houden we de volgende benaming aan:
Stuurzender: dit is de e e r s t e t r a p, die de frequentie bepaalt.
Er is dus hoogstens één stuurzender.
Eenergieversterker: dit is de laatste trap, die met de an
tenne gekoppeld is. Er is dus maar één energieversterker.
Tusschenversterkers: dit zijn de trappen tusschen stuurzender
en energieversterker.
In het bovenstaande geval hebben we dus te maken met een
zender, welke bestaat uit één stuurzender, één tusschenversterker
en één energieversterker.
De tusschenversterker heeft hierbij de bijzonderheid, dat deze
niet in roosterstroom loopt, hetgeen vermeden wordt teneinde
terugwerking te voorkomen. Hier wordt de lamp dus ingesteld
evenals de eindlamp van een ontvanger, voor vervormingvrije luidsprekerweergave — en niet zooals een zendlamp meestal wordt
ingesteld. Een dergelijken tusschenversterker noemen we: een
scheidingsversterker. Hij brengt als het ware een af
scheiding aan tusschen den stuurzender en de verdere versterkers,
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meer in het bijzonder: dien versterker, die gemoduleerd wordt.
Wanneer men vele tusschenversterkers toepast (bijv. 5 stuks)
komt het er theoretisch maar betrekkelijk weinig op aan, welken
daarvan men als scheidingsversterker uitrust. Het is echter het
meest praktisch, om den versterker, welke direct volgt op den
stuurzender, als scheidingsversterker te gebruiken.
De reden daarvan is de volgende: een stuurzender, welks eerste
plicht het is, om trillingen van vooral constante frequentie te leve
ren, kan maar heel weinig energie ontwikkelen. Aan den anderen
kant behoeft een scheidingsversterker veel minder energie voor zijn

De zendzijde van PAoXG.

Folo PAoXG.

Links het stuurzender- en modulatorpaneel, daarnaast Hartley zender
voor „break-in” telegrafie, rechts plaatspanningapparaat. Neonlampen
voor stabilisatie boven het paneel (in gazen kooi).

roosterexcitatie, dan een gewone versterker, omdat hij niet in roosterstroom loopt, zoodat het wel zeer voor de hand ligt, om dezen
versterker, welke zoo weinig vraagt, te voeden met een zender,
welke maar weinig kan geven.
Het is van bijzonder belang, dat vooral deze scheidingsversterker
bijzonder goed geneutrodyniseerd wordt (zie boven).
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Aangezien de scheidingsversterker maar betrekkelijk weinig
energie levert, vaak onvoldoende om den energieversterker te be
sturen, vindt nog een tweede trap tusschenversterking toepassing
(fig. 44); bij groote zenders kunnen het er zelfs nog meer zijn.
In dit verband merken we op, dat een energieversterker, welke
voor telefonie gemoduleerd wordt, zeer sterke rooster-excitatie
behoeft, in het algemeen veel meer dan voor telegrafie; dit vereischt
dus een vrij krachtigen tusschenversterker III.
We zien dus, dat elk der vier trappen (cascaden) van den zender
haar eigen functie verricht; we zien ook, dat vier trappen eigenlijk
wel het minimum is, wanneer aan alle eischen voldaan moet wor
den van goede telefonie !
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De stuurzender kan zeer goed als teruggekoppelde oscillator
worden uitgevoerd, mits enkele voorzorgen worden in acht ge
nomen.
Deze voorzorgen zijn wel voornamelijk de volgende:
le. het monteeren met mechanisch stevige onderdeden: spoelen
met dik draad, zoo verliesvrij mogelijk; afstemcondensator met stevige
dikke platen; alles stevig vastgezet.
2e. het voorkomen van temperatuurvariaties door het opsluiten in
een doos met constante temperatuur (bijv. met een thermostaat),
welke thermisch goed geïsoleerd is (dikke wanden, opgevuld met
zaagsel, asbest of kapok).
3e. het voorkomen van handcapaciteit-effect: de doos te bekleeden
met roodkoperblad en deze afscherming aarden.
4e. het voorkomen van mechanische trillingen: den bodem van de
doos bezwaren met een zware plaat lood (zoodat het geheel bijv.
10 kg. weegt). Men kan ook de heele doos van lood van 2 mm. dikte
maken. Het geheel plaatse men op een mat van sponsrubber (rubber
stoelzitting).
5e. het beperken van den roosterstroom in den oscillator, bijv. door
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toepassing van een roostercondensator met een zeer hoogen lekweerstand (2 tot 5 megohm groot!). De roosterstroom veroorzaakt faseverschuiving, en deze weer verandering van de opgewekte frequentie.
6e. het gebruik van een lamp met zeer groote emissie en vooral
voldoende gloeispanning.
7e. het absoluut constant houden van gloeispanning en anodespanning, resp. door gebruik van een accu en een plaatspanningapparaat, waarvan de spanning gestabiliseerd is, met een glimlamp
(zie fig. 45).
Accu en plaatspanning-apparaat bouwe men in de doos, tezamen
met den oscillator; het plaatspanningapparaat in een thermisch geïso
leerde, afzonderlijke afdeeling, aangezien anders de temperatuur-verhooging tengevolge van het plaatspanningapparaat hinderlijk wordt.
8e. men late den stuurzender eerst een flinken tijd, des noods een
paar uur, werken, alvorens te zenden, teneinde het geheel op een
constante temperatuur te laten komen.
9e. gebruik een grooten afstemcondensator en een betrekkelijk kleine
spoel; dit leidt tot een grootere constantheid van de frequentie, zij
het ten koste van meer verliezen.

Het voordeel van het gebruik van den teruggekoppelden oscil
lator is hierin gelegen, dat gemakkelijk een andere frequentie inge
steld kan worden; het bezwaar is, dat dikwijls al te gemakkelijk
ongewenscht de frequentie varieert, niettegenstaande de genomen
voorzorgen, bijv. indien er eens iets aan de hand is met den scheidingsversterker.
De kwart s-o s c i 11 a t o r.
Teneinde een grootere zekerheid te hebben ten aanzien van de
constantheid van de frequentie, wordt de stuurzender vaak gesta
biliseerd met behulp van een piëzo-electrisch kristal
(spreek uit: piejéézoo-electrisch). Dit is een schijfje, ter grootte
van een gulden of kleiner, gesneden (en nauwkeurig op maat ge
slepen) uit een stuk bergkristal (kwartskristal), dat zoo op het
oog volkomen er uitziet als glas, soms als matglas. Het schijfje
wordt geplaatst tusschen twee metalen electroden en vormt dus
a.h.w. het di-electricum van een kleinen condensator. Dit appa
raatje wordt bijv. in den roosterkring geschakeld, tusschen rooster
en gloeidraad. (fig. 45).
Een dergelijk kristal, op de juiste wijze ten opzichte van de
optische assen gesneden, vertoont de merkwaardige eigenschap, te
krimpen en uit te zetten, naarmate de spanning aan de electroden
van teeken varieert. Zetten we dus een wisselspanning aan de elec
troden, dan gaat het kristal in dezelfde frequentie als van de wissel-
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spanning krimpen en uitzetten. Omgekeerd: persen we het kristal
samen, zoo induceert het een spanning aan de electroden.
Het krimpen en uitzetten (vibreeren) van het kristal roept dus
op zijn beurt ook wisselspanningen te voorschijn, m.a.w. het kristal
vertoont een zekere terugwerking.
Het heele effect is dan vooral het sterkst, wanneer men het
kristal laat vibreeren in zijn mechanische eigenfrequentie, welke
bepaald wordt door zijn massa en elasticiteit: er ontstaat dan
resonantie tusschen de electrische wisselspanning en de mechani
sche trillingen van het kristal, dat dus als een soort stemvork werkt
(ongeveer evenals het anker van een luidspreker).
De trillingen van het kristal zijn dan het sterkst, en dus ook de
terugwerking welke het kristal uitoefent. Onderzoekt men deze

7f

. o

K.'
R.
C,

R*
XLruTJuyn
C*
fU

N

O

rh

_ J50V +

Fig. 45. Schema van een kristaloscillator.
= kristal.
= hoogfrequentsmoorspoel, vooral zéér capaciteitvrij, kan soms
vervallen mits Ri ca. 1.000.000 Q gemaakt wordt.
= lekweerstand (bijv. 100.000 Q).
Ri
Ci
= ontkoppelingscondensator (5000 ^F.).
R2
= ontkoppelingsweerstand (1.000.000 Q).
= weerstand voor automatische negatieve roosterspanning (variabel
Ra
van 0 tot 10.000 Q).
= 1 microfarad.
C2
Ci
= 2 microfarad.
L2
= hoogfrequentsmoorspoel.
L3 — C3 = trillingskring, af te stemmen op het kristal.
= neonlamp (glimlamp) voor het stabiliseeren van de spanning.
N
= begrenzingsweerstand, variabel tot ca. 5000 Q, bijv. Electrad
R4
Truvolt B50.
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terugwerking nader, zoo vindt men, dat het kristal met zijn electroden zich gedraagt als een trillingskring, bestaande uit serieschakeling van een kleine capaciteit en een zeer groote zelfinductie met
een uiterst kleine demping.
De schakeling van fig. 45 is dus te beschouwen als nauw verwant
met een z.g. tuned-plate-tuned-grid schakeling (TPTG), afgebeeld
in fig. 11, waarbij het oscilleeren berust op inwendige capacitieve koppeling in de lamp. Dit is te bedenken bij de
keuze der lampen voor dit doel.
Evenals daarbij doet zich ook hier de eigenaardigheid voor, dat
de „afstemming” van den plaatkring eigenlijk geen resonan
tie a f s t e in m i n g is. Oscilleeren treedt alléén op met een plaat
kring beneden resonantie.
Gebruikt men een niet zéér hooge waarde voor den lekweerstand
en verbindt men in fig. 45 de plaat aan het boveneind van L3 C3,
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dan beginnen de oscillaties met een goed kristal al met C3 op den
nulstand. Dit is gemakkelijk te constateeren als men in fig. 45a een
gevoeligen roosterstroommeter aanbrengt. Gaat men L3 C3, door
draaien aan C3, nader bij de afstemming brengen, dan nemen aan
vankelijk èn de roosterstroom (de excitatie) èn de oscillaties in
L3 C3 toe. Draait men C3 verder, dan komt men aan een punt, waar
de roosterstroom (dus de excitatie) weer gaat afnemen, ofschoon
de oscillaties in L3 C3 juist nu, door de nadering tot werkelijke
resonantie, des te sneller toenemen. Vlak vóór de resonantieafstemming van L3 C3 bereiken de oscillaties een maximum (ken-
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baar aan minimalen plaatstroom) bij zeer geringe waarde van den
roosterstroom. Deze instelling is evenwel uiterst instabiel en als
men nog dichter bij werkelijke resonantie tracht te komen, slaat
de oscillator af; men moet dan C3 verscheidene graden terug
draaien voordat het oscilleeren weer van zelf inzet.
Het groote bezwaar der koppeling van de plaat met de geheele
spoel L3 is dus, dat men heelemaal niet op eenig maximum kan
instellen, niet op resonantie en niet op maximum oscillatie.
Past men volgens fig. 45 een aftakking op L3 toe (beneden de
helft, ongeveer op 1/3) dan heeft men het voordeel, dat het punt
van maximum oscillatie (minimum plaatstroom) wèl stabiel wordt;
men moet evenwel zeer voorzichtig en langzaam, met een fijnregeling op C3 instellen, want bij slechts heel weinig grootere
waarde van C3 slaat de oscillator weer vlak vóór resonantie af. Het
resonantiepunt bereikt men dus ook hier niet, maar men kan ten
minste instellen op een bepaald maximum, waarvoor de plaatstroommeter — die een minimum vertoont — als indicator dient.
De weerstanden R2 R3 en condensatoren Cx C2 in fig. 45 dienen
alleen om de lamp automatische negatieve roosterspanning te geven,
zoodat de plaatstroom niet te hoog oploopt, als de oscillator af
slaat. Voor het oscilleeren zelf zijn ze niet noodig en zoodra oscil- •
laties optreden, veroorzaakt de roosterstroom voldoenden spanningsval aan den lekweerstand.
Het afnemen der excitatie lang voordat men met C3 het punt
van maximale oscillatie bereikt en het afslaan bij en boven reso
nantie hangt samen met phaseverschuivingen, waardoor plaat- en
rooster-wisselspanningen niet in volkomen tegenphase blijven.
Een schakeling, welke in dit opzicht eigenaardige voordeelen
biedt, is die, welke thans in ons land als T u 11 e n e r s-s c h ake I i n g bekend staat. Dit is een normale Hartley, waarin de roostercondensator is vervangen door een kristalhouder met kristal.
Een voorbeeld van de toepassing hiervan zal men in een later
hoofdstuk nog aantreffen.
Kwartskristallen moeten, om goed te werken, vrij zijn van vocht
en vet. Men kan ze reinigen met een tandenborstel met benzine
of ook met water en zeep; neem ze bij voorkeur alleen bij de ran
den tusschen de vingers.
De eenvoudigste houder bestaat uit een vlak geslepen koperplaatje als grondelectrode, waar het kwartsplaatje op gelegd wordt,
met een ander vlak geslepen koperplaatje er boven op, dat met
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lichten veerdruk vastgehouden wordt. Voor het gemakkelijk oscilleeren is het van voordeel, dat de randen van het kristal vrij blijven,
dus de metaalelectroden (althans de topelectrode) wat kleiner zijn
dan het kwarts. Een vlak geslepen dubbeltje is als topelectrode
prachtig.
Het komt zelfs voor, dat men de topelectrode geheel niet in
aanraking laat komen met het kwartsplaatje, maar een luchtspleet laat tusschen kwarts en topelectrode. De laatste moet
dan met een fijne haarschroef versteld kunnen worden om de Iuchtspleet in te stellen.
Met Iuchtspleet is de demping over het algemeen het kleinst,
ofschoon bij bepaalde afmetingen van de Iuchtspleet de demping
plotseling zoo groot kan worden, dat oscillatie onmogelijk wordt.
Overigens verandert met de grootte der Iuchtspleet de frequentie,
waarin de oscillaties plaats hebben, met een kleine fractie. Deze
eigenschap kan men nuttig gebruiken, ten einde met een variabele
Iuchtspleet kleine correcties aan de frequentie aan te brengen.
Dit laatste kan van groot belang zijn voor commercieele stations,
die op een hun precies aangewezen frequentie moeten werken en
waarvoor het moeilijk is, kristallen te slijpen, die in de toegepaste
schakeling nauwkeurig de gewenschte frequentie geven, omdat
ook de schakeling daar eenigen invloed op heeft. Een mogelijkheid
van bij regeling is dan zeer welkom.
Voor amateurzenders is het voortdurend behoud van absoluut
dezelfde frequentie meestal niet van zóó veel belang, als de fre
quentie gedurende elke werkperiode meer binnen enge grenzen
constant blijft; voor het amateurstation is de spannings-output van
den kristaltrap gewoonlijk van veel overwegender belang.
De spanningsoutput nu is in den regel aanzienlijk grooter, wan
neer het kristal zonder Iuchtspleet is gemonteerd, dus met aan
rakende top-electrode; alleen kan een te groote druk het trillen
van het kristal belemmeren, zoodat de druk wel regelbaar dient
te zijn.
De demping kan — bij monteering met Iuchtspleet — zóó klein
zijn, dat seconden noodig zijn, voordat het kristal geheel uitgetrild
is, of voordat de trillingen, na inschakelen, op volle kracht gekomen
zijn. Hiermee dient men wel rekening te houden bij het afstemmen
van zoo’n kristal-oscillator: men dient den afstemcondensator heel
langzaam te verdraaien; anders draait men door resonantie heen,
zonder dat er iets gebeurt !
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Er zijn verschillende trillingswijzen mogelijk, al naar het kristal
geslepen is; er bestaat een zeer uitgebreide litteratuur op dit ge
bied; voor een overzicht zie men o.a. W. G. Cady, Proceed. Inst.
of Radio Eng. April 1928, Vol. 16, pag. 521—535; ook Ir. H. Nillesen, Radio-Nieuws Mei 1931.
Bij de normaal voor radio-doeleinden geslepen kristallen maakt men
gebruik van de trillingen in de richting der dikte van het kristal.
Naarmate het kristal dikker is, is het ook trager, dus is de fre
quentie lager en de golflengte langer. Men kan ruwweg schatten,
dat elke millimeter dikte van het kristal samenhangt met een golf
lengte van 100 meter. Een kristal voor 40 meter golflengte is dus
ongeveer 0,4 mm. dik: dit is dan ook wel de kortste golflengte,
waarvoor men een kristal goed kan slijpen, in verband met de
breekbaarheid van dergelijke uiterst dunne plaatjes. Praktisch gaat
men liever niet onder de 100 a 80 meter; een kristal voor 150 of
200 meter is goed te behandelen.
Intusschen zijn ook trillingen mogelijk volgens een andere kristalas, afhankelijk van een lengte-afmeting van het stukje kwarts. Dit
kan aanleiding geven tot vreemde, storende verschijnselen. De
dikte-trillingen en lengte-trillingen staan in geen enkel harmonisch
verband met elkaar en zij kunnen met elkaar interfereeren en
combinatietrillingen geven. Het is vermoedelijk hieraan te wijten,
dat men een enkel maal kristallen aantreft, die een aantal resonantiefrequenties vlak bij elkaar vertoonen. Bij vierkant geslepen kwartsplaatjes laat dit euvel zich wegnemen door de hoeken wat af te
slijpen. Plaatjes van zeer onregelmatigen vorm, maar in de dikte
mooi vlak geslepen, kunnen soms bijzonder goed zijn. Op een
keurig cirkelronden of anderen mathematischen vorm komt het in
het algemeen niet aan.
Vanzelfsprekend is het buitengewoon moeilijk, een kristal zoo
precies op maat te slijpen, dat het een voorgeschreven golflengte
heeft; naarmate men den eisch in dit opzicht scherper stelt, is het
kristal duurder. De General Radio Co. levert bijv. kristallen voor
verschillende doeleinden; voor amateurdoeleinden worden kristallen
geleverd, welke zoo geslepen zijn, dat ze willekeurig ergens in de
amateurbanden vallen. Men geve dus slechts op, voor welken band
men het kristal wenscht. Voor den 80 meter band is de prijs bijv.
$ 25,— daarentegen voor den 160-meter band slechts $ 15,— (de
houder kost $ 1.50). De ijking geschiedt met een nauwkeurigheid
van 0,25 %.

123

Voor omroepstations wordt bijv. een kristal geleverd, geslepen
op 0,1 % nauwkeurig van een opgegeven frequentie (ijking even
eens op 0,1 %); de prijs is dan echter $ 50,—.
Bij bestelling van kristallen stelle men overigens geen onnoodig
strenge eischen; dit maakt den prijs maar noodeloos hoog.
We merken nog op, dat kristallen o.a. geleverd worden door de
fa. Loewe, Pettigrew and Merriman, de Quartz Crystal Co. e.a.
In den laatsten tijd zijn goede kristallen in den 80 in. band al
voor betrekkelijk weinige guldens in den handel.
Vele amateurs hebben trouwens zelf een groote vaardigheid en
ervaring verkregen in het slijpen van kwartskristallen en bereiken
resultaten, welke weinig of niet onderdoen voor het beste, dat de
industrie op dit gebied levert. Oude brilleglazen van kwarts kun
nen in geoefende handen een uitstekend materiaal opleveren voor
amateurslijpers.
De frequentie van een kwartskristal is opzichzelf zeer constant
en alleen afhankelijk van de afmetingen en de temperatuur.
Worden zéér hooge eischen gesteld, zoo wordt de heele oscillator
(lamp en al) gemonteerd in een doos, waarvan de temperatuur
door een contact-thermometer automatisch constant wordt ge
houden (z.g. thermostaat).
Overigens hangt de frequentie nog eenigszins af van de instelling
van de kringen van den oscillator; al deze invloeden zijn wel heel
klein, maar op ultrakorte golf toch nog merkbaar. Een ijking van
een kristal met een veel grootere nauwkeurigheid dan 0.1 % heelt
daarom weinig zin, wanneer niet tevens nauwkeurig de gegevens
van den oscillator, waarin het kristal gebruikt moet worden, om
schreven zijn.
Neemt men evenwel alle mogelijke voorzorgen, zoo is het moge
lijk, de frequentie constant te houden tot op ca. 0.01 pro mille.
Voor nadere gegevens over een thermostaat, enz. zie: Ir. J. J.
Vormer: Over de frequentie van kristalgeneratoren, Radio-Nieuws
1930, No. 12, December.
Mede teneinde het kristal niet te beschadigen, passé men vooral
niet te hooge anodespanning toe: 150 volt is voor sommige kris
tallen al een maximum. Een constante spanning verkrijgt men uit
een plaatspanningsapparaat met behulp van een neonlamp (z.g.
nachtlamp) voor ca. 140 volt spanning (zonder weerstand in de fit
ting) ; men kan er ook twee van ieder ca. 90 volt in serie schakelen.
Voor amateur-doeleinden is de kwarts-oscillator als stuurzender
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wel heel aantrekkelijk en hij wordt dan ook zeer veel toegepast.
Men is er steeds zeker van, binnen den „band” te zitten ! Het
bezwaar is echter, dat men moeilijk de frequentie kan wijzigen,
indien men gestoord wordt. Een kristalhouder met variabele luchtspleet voor het kristal kan slechts dienen om zeer kleine verande-

Foto PAoXG.
Achterzijde van stuurzender en modulatorpaneel van PAoXG.
Onderaan de modulator.

ringen in frequentie te kunnen instellen. Voor commercieele sta
tions, welke een vaste voorgeschreven frequentie bezitten, bestaat
het bezwaar der niet-varieerbaarheid in mindere mate en vindt de
kwarts-oscillator dan ook hoe langer hoe meer toepassing; hoewel
de constante teruggekoppelde oscillator zelfs daar ook nog toe
passing vindt.
Juist voor amateur-doeleinden bood tot dusver de constante
teruggekoppelde oscillator uit het oogpunt der veranderlijkheid
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vele voordeelen; bezwaren zijn er natuurlijk ook, maar deze behoe
ven toch niet te zwaar te wegen. Men dient echter de uitgezonden
frequentie vaak te controleeren met een betrouwbaren golfmeter.
En het is van belang, dat men den oscillator zoo bouwt, dat men
met den draaicondensator slechts over een klein gebied de fre
quentie kan varieeren, zoodat men nauwkeurig kan instellen.
Intusschen is ter tegemoetkoming aan de uit amateuroogpunt
bestaande wenschelijkheid om ook bij een met kristal gestuurden
zender golflengte-variaties te kunnen aanbrengen, méér dan met
een regelbare luchtspleet mogelijk is, een aardig idee ontwikkeld
door den Belgischen amateur Cosyns.
Deze laat op den roosterkring van de lamp in den 2den trap,
behalve den kristalgenerator, ook nog een generator werken, die
bijv. afstembaar is tusschen 500 m (600 kHz) en 1000 meter (300
kHz). Ten einde bijv. 7000—7300 kHz te verkrijgen, bezigt hij een
kristal voor 6700 kHz, waarbij hij door toevoeging der hulptrilling,
welke van 600 tot 300 kHz regelbaar is, de somfrequenties laat
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ontstaan. Dit is evenwel slechts mogelijk als de lamp in den 2den
trap gelijkricht (Zie hoofdstuk VI over modulatie), dus in de
kromme deelen harer karakteristiek werkt. Dit moet dan gebeuren
zonder dat zij roosterstroom trekt, aangezien anders de generatoren
weer zoo belast worden, dat die belasting frequentie-inconstantheid
veroorzaakt. Hier is een soortgelijke instelling noodig als wij ook
bij de frequentie-vermenigvuldiging zullen ontmoeten. Wij komen
daarna nog op deze methode om den met kristal gestuurden zender
variabel te maken, terug.
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Neutrodyniseeren.
Reeds eerder vermeldden we de noodzakelijkheid van neutro
dyniseeren, teneinde de capacitieve terugwerking als gevolg van de
rooster-anodecapaciteit te voorkomen.
Bezien we een tusschenversterkertrap nader (fig. 46), zoo zien
we, dat de roosterkring —Cx via de rooster-anodecapaciteit van
de lamp, gekoppeld is met den anodekring L2—C2.
De aard dezer koppeling is aangegeven in figuur 47, waar a een
met kristal geëxciteerden cascadeversterker voorstelt. In b is de
tweede trap afzonderlijk afgebeeld en daar is het koppelingscapaciteitje, veroorzaakt door de rooster-plaat-capaciteit, als gestippelde
condensator aangeduid. Men ziet hoe deze een koppeling vormt tusschen rooster- en plaatkring.

Men kan dit op de volgende wijze constateeren: exciteert men
den roosterkring met behulp van den voorgaanden versterker, resp.
stuurzender, en Iaat men de zendlamp T koud (d.w.z. zonder gloeispanning), dan kan men met behulp van een geschikten hoog-

4Tf%Tl%7i%
Fig. 47.

frequentmeter spanning constateeren aan den kring L2—C2, wan
neer men dezen kring afstemt (is de kring niet
afgestemd, zoo is de impedantie daarvan zeer laag ten opzichte
van de impedantie van de rooster-anodecapaciteit, en dus ook de
spanning daaraan).
Het constateeren van deze spanning kan bijv. gebeuren met
behulp van een lampvoltmeter; bij grootere zenders ook met een
neonlampje. Of wel met een heel gevoelig zaklampje (Osram, 40
mA), dat men kortsluit door middel van een paar windingen (dia
meter 10 cm) dik draad, welk apparaatje men dicht bij den trillingskring L2—C2 houdt.
Maar er bestaat een veel eenvoudiger middel: de tusschenver
sterkertrap wordt toch gevolgd door een volgenden versterker,
resp. den eindversterker. Laat men daarvan de lamp branden, en
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legt men geen of weinig negatieve roosterspanning aan, zoo kan
men met behulp van den roosterstroommeter van dien volgenden
trap een indicatie verkrijgen, indien er spanning bestaat aan L2—C2.
De ioosterkring van dien volgenden versterkertrap werkt toch als
gelijkrichter en de roosterstroommeter wijst den gelijkgerichten
stroom aan; de volgende versterkertrap werkt dus als Iampvoltmeter !
Op zichzelf kan het weinig kwaad, dat er een beetje energie van
den stuurzender via L1—Cx terecht komt in L2—C2 en zoo verder
tot in de antenne: alleen wordt op deze wijze een noodelooze belas-
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Principeschema’s van neutrodyniseering.

ting gevormd op den betreffenden tusschenversterker, die de energie
aan Lj—Cj moet leveren, aangezien een deel daarvan verloren gaat.
Maar er gebeurt meer: indien de lamp T wèl gloei- en anodespanning aangelegd krijgt en dus sterk oscilleert, met hooge span
ningen aan L2—C2, zoo komt een fractie daarvan door terugwer
king via de anode-roostercapaciteit van T, terecht in Lx—Cx; en
dit is wel erg, want, aangezien de energie in L2—C2 zoo groot is
ten opzichte van de energie van Lx—Clf zoo zal zelfs het „terug
lekken” van een klein gedeelte daarvan toch reeds een g r o o t e n
invloed uitoefenen op L±—Cx en voorafgaande
kringen !
Het effect is dit, dat er zéér sterke verstemmingen ontstaan en
de juiste afstemming van Cx op een geheel andere plaats komt. In
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het algemeen merkt men dan, dat de afstemming van Cx zéér sterk
afhankelijk wordt van de afstemming van C2. Deze twee kringen
beïnvloeden elkaar dan in hooge mate.
Er kan nog meer gebeuren: ook zonder dat Lx—Cx door den
stuurzender of voorafgaanden tusschenversterker bestuurd wordt,
kan de niet-geneutrodyniseerde tusschenversterker van fig. 46 gaan
oscilleeren, bijv. in de frequentie van Lx—Cx of van L2—C2. Dit
verschijnsel kan zóó hardnekkig zijn, dat het blijft, ook al wordt
Lx—Cx nog eens extra bestuurd. Is de frequentie van het spontane
oscilleeren nagenoeg gelijk aan de frequentie van de besturing, zoo
zal het stelsel bij besturing tenslotte wél gehoorzamen aan den
stuurzender, maar toch minder goed, dan wanneer geen neiging tot
spontaan oscilleeren bestond.
Al deze moeilijkheden verdwijnen, wanneer neutrodyniseering
wordt toegepast volgens fig. 48 of fig. 49, welk middel overigens
ook uit de ontvangtechniek bekend is.
Men bereikt met deze schakelingen in zekeren zin een „neutraliseering” van den invloed van de rooster-anodecapaciteit. Zooals uit
fig. 48 en 49 te zien is; kan men deze en dergelijke schakelingen
terugvoeren tot Wheatstonesche brugschakelingen voor impedanties,
met dit onderscheid, dat de onderlinge koppeling van de takken Li
resp. L2 hier van essentieel belang is.
Door juiste instelling van den neutrodyniseeringscondensator Cn,
zoodat het Wheatstonesche evenwicht verkregen wordt, kan men
inderdaad bereiken, dat de ketens Li—Ci en Lo—Co niet meer ge
koppeld zijn !
Bij aanleggen van een wisselspanning tusschen A en B zal tusschen
C en D geen wisselspanning ontstaan, wanneer de triode niet oscil
leert („koud” is).
Bestond er geen koppeling tusschen de takken Li resp. L2, dan
zou een wisselspanning tusschen anode en gloeidraad wel degelijk
aanleiding geven tot een wisselspanning tusschen rooster en gloei
draad.
We merken voorts nog op, dat het Wheatstonesche evenwicht
alleen bestaat voor de frequentie, waarop Li—Ci en L2—C2 afgestemd
zijn (dus niet bijv. voor een veelvoud van deze frequentie, bijv. een
hoogere harmonische).
In het bijzonder de balans-schakeling (push-pull) leent zich
goed voor neutrodyniseering (fig. 50). In dit geval bestaat de brug
toch uit de beide rooster-anodecapaciteiten en de beide neutrodyniseeringscapaciteiten. In tegenstelling met fig. 48 en 49 bestaan
dus alle vier armen van de brug uit capaciteiten; dit is de reden,
dat in dit geval een beter brugevenwicht verkregen kan worden en
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ook beter behouden blijft bij veranderingen van de afstemming.
Zijn de beide helften van de spoelen precies gelijk, zoo zijn de
neutrodyniseerings-capaciteiten ook gelijk aan de roosteranodecapaciteiten van de lampen; het zijn capaciteiten in de grootteorde van 10 tot 50 micro-microfarad.
Indien in fig. 48 en 49 de aftakkingen niet precies in het midden
waren van spoelen L1 resp. L2, zoo zijn de neutrodyniseeringscapaciteiten ook niet gelijk aan de rooster-anode-capaciteiten, doch
omgekeerd evenredig met de windingtallen aan beide kanten van de
aftakking.
Men kan heel geschikt voor het deel beneden de aftakking in fig.
48 en 49, slechts een paar windingen kiezen, zoodat de neutrodyniseeringscondensatoren vrij groot kunnen worden, bijv. 50 micromicrofarad maximaal, waarvoor geschikte draaicondensatoren in
den handel zijn.
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Fig. 50. Principeschema van geneutrodyniseerden balanstrap.
Men doet verstandig, in serie met de neutrodyniseeringscöndensatoren vaste condensatoren te schakelen, bijv. van de vijfvoudige
grootte, teneinde te voorkomen, dat bij eventueele kortsluiting in
de neutrodyniseeringscondensatoren (bijv. vonkovergang) de volle
anodegelijkspanning op het rooster terecht zou komen: dit zou tot
onmiddellijke vernieling van de lamp kunnen leiden !
De symmetrie van de balansschakeling, en de mogelijkheid van
goede neutrodyniseering daarvan, ook bij verandering van de af
stemmingen, maakt, dat deze schakeling praktisch de voorkeur
verdient voor zenders met veel trappen, vooral bij groote energie
Zendstation
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en op zeer korte golflengte (beneden 25 meter). Het is
zeer gewenscht, dat de beide lampen van elke cascade onderling
goed gelijk zijn, en dat de opbouw geheel symmetrisch is.
In het algemeen doet men goed, kortegolfzenders, bestaande uit
verscheidene cascaden, precies zoo op te bouwen, als volgens het
schema: men plaatse de onderdeden in dezelfde volgorde. Over
de geheele lengte van den zender monteere men een koperen strip,
Welke als „aarde” dient; alle onderdeden, welke met aarde ver
bonden moeten worden, verbinde men zoo kort mogelijk aan deze
strip (Engelsch: bus-bar), (fig. 51).
We merkten reeds eerder op, dat vooral de scheidingsversterker
bijzonder goed geneutrodyniseerd dient te worden; eveneens dient
zulks het geval te zijn met den energieversterker (laatste trap), aangezien deze zoo groote energie ontwikkelt.
De juistheid van de neutrodyniseering van de verschillende trapT,

Ck
o
o
o

/-Cn,

T * |L,

Zi, 7"c,

7f c*

Mi.m| II

-YS'

L

-Vgz

+ y a.

Fig. 51.

pen heeft grooten invloed op de frequentie-constantheid van den
zender, dus op de modulatiekwaliteit, ingeval van
telefonie.
Men geve aan dit punt dus vooral zijn aandacht!
De koppeling tusschen de trappen.
Een belangrijken invloed op de goede werking en op de afwe
zigheid van terugwerking, vormt de wijze van koppeling tusschen
de verschillende trappen (cascaden) van een zender.
Het eenvoudigste lijkt wel capacitieve koppeling, bijv. volgens
fig. 51; de anodekring van Tx is dan tevens roosterkring van T2.
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Met de aftakkingen op Lx kan men de excitatie enz. regelen. C* is
de koppelcondensator, tevens roostercondensator van T2.
De bezwaren van dit schema zijn de volgende:
Voor zeer korte golflengten krijgt spoel Lx maar heel weinig
windingen, aangezien zoowel de anodegloeidraad-capaciteit van
Tx als de roostergloeidraad-capaciteit van T2 a.h.w. parallel staan
aan C*. Het verzetten van de aftakking van C* aan spoel Lx heeft
daardoor grooten invloed op de afstemming van Cx en bovendien
op de neutrodyniseering Cn van Tx. Indien Cn2 niet precies goed

Foto PAoHAN.
De 20-meter telefoniezender van PAoWX. De operator (1.80 M.)
geeft een indruk van de afmetingen van het apparaat.
ingesteld is, heeft ook de afstemming van C2 grooten invloed op
Ci, en zelfs op de neutrodyniseering van T1 (zijnde Cnl).
Voorts bestaan er twee parasitaire ketens, aangegeven met
schrappen in fig. 51, zóó, dat daarvoor C„2 als „afstemcondensator” fungeert; het gevolg kan zijn, dat er oscilleeren optreedt in
een parasitaire golflengte (meestal veel korter dan de gewenschte
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golflengte, bijv. 6 of 8 meter), voor bepaalde standen van den neutrodyniseeringscondensator Cn2 !
Men ziet: de ellende is haast niet te overzien ! Toch is bij eenige
voorzorg met deze schakeling nog goed resultaat te bereiken, maar de
kansen op moeilijkheden zijn legio, vooral op zeer korte golflengte.
Voor langere golflengten (boven 50 meter), waarbij de afstemcondensatoren
en C2 wat grooter kunnen zijn, en dus de invloed
van parasitaire capaciteiten kleiner is, en voorts de afstemspoelen
meer windingen bezitten, blijft dit schema nog tamelijk veilig.
Minder kansen op moeilijkheden heeft men, bij toepassing van
inductieve koppeling, volgens fig. 52.
Voor golven, langer dan ca. 50 meter, kan de trillingskring
L2—C2 komen te vervallen: koppelspoel L* is dan gekoppeld met
Ta.
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Lx en de energie wordt door middel van twee draden toegevoerd
aan den roosterkring van T2. Spoel L* kan met voordeel meer win
dingen hebben dan Lx.
Voor zeer korte golven (onder ca. 50 meter), is de roosterkringimpedantie van T2 te klein, tengevolge van de werking van de
rooster-gloeidraad capaciteit. Men kan nu wel L* zóó dimensioneeren, dat daarmee juist resonantie optreedt, maar dit vereischt
nauwkeurige instelling van het windingtal van L*, terwijl boven
dien nog andere bezwaren daaraan verbonden zijn.
Beter is het dan, den roosterkring van T2 af te stemmen met
behulp van L2—C2, en de door middel van L* opgenomen energie
toe te voeren aan dezen trillingskring.
Men zou natuurlijk ook direct L2—C2 kunnen koppelen met
Lj—C1} maar dan moet ook T2 dicht bij
komen en evenzoo
beide bovengenoemde kringen. Dit geeft kans op koppelingen ook
met de andere kringen en zulks is minder gewenscht.
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Bovendien moet L2 dan verplaatsbaar zijn, teneinde de sterkte
der koppeling te kunnen varieeren. Voor zulke korte golven en
vooral met groote energie, levert dit onoverkomelijke bezwaren op.
Beter is dan, de methode met koppelspoel Lk. Dit kan een be
trekkelijk klein spoeltje zijn, met vrij dun draad (schuifbaar in Lx),
terwijl bovendien de dubbelleiding, welke Lk verbindt met Llf vrij
wel willekeurig lang kan zijn, mits de golfweerstand van deze

Marconi-beanizender met metaalgaas als afscherming.
dubbelleiding behoorlijk aangepast is aan den golfweerstand van
L2—C2. Dit nu is inderdaad mogelijk. De cascade met T2 kan
dus gerust op vrij grooten afstand van de cascade met Tx opge
steld zijn. Iedere cascade kan volkomen afgeschermd worden in een
met metaalgaas bekleed frame, zoodat alle ongewenschte koppe
lingen vermeden kunnen worden.
Voor kleine energie en kleine afstanden (1 meter) tusschen Tx

ï
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en T2 komt de aanpassing van* den golfweerstand van de dubbelleiding er maar weinig op aan; overigens zie men daaromtrent het
hoofdstuk over antennes.
De juistheid van de neutrodyniseering kan men op de volgende
wijzen controleeren. We gaan bij deze bespreking bijv. uit van
fig. 52. Denken we dat Tx een tusschenversterker is, welke vooraf
gegaan wordt door een (niet geteekenden) stuurzender, en dat T2
de eindversterker is, die zijn energie afgeeft aan een antenne (niet
geteekend). De koppeling met de antenne geschiedt in elk geval
inductief, met de koppelspoel L„, en bijv. door tusschenkomst van
een dubbeldraad-voedingleiding.
Een dergelijken zender stelt men als volgt in:
Eerst stelt men den stuurzender in op de gewenschte golflengte
en laat van Tx alleen den gloeidraad branden en legt wel negatieve
roosterspanning, doch geen anodespanning aan. Men stelt den
stuurzender bijv. zóó in, dat Tx nog juist niet in roosterstroom
loopt (zoodat Tx als scheidingsversterker fungeert).
Indien Cnl op nul is ingesteld (dus geen neutrodyniseering), zal,
indien men met C1 door de afstemming heen draait (waarbij Lk
geheel los ontkoppeld wordt), daardoor een kleine
stijging merkbaar zijn in den anodestroom van den stuurzender (als
gevolg van de door L1—Cx opgenomen energie, welke „gelekt” is
door de rooster-anode capaciteit van Tx).
Men stelt nu Cnl zóó in, dat de invloed van Cx op den anode
stroom van den stuurzender geheel verdwijnt.
Nu kan men L* koppelen met Llf den gloeidraad van T2 laten
branden en T2 geen negatieve roosterspanning en geen anode
spanning geven.
Indien nu de neutrodyniseering van Tx nog onvoldoende is, zal de
roosterstroommeter van T2 een uitslag vertoonen. Door instellen
van Cnl kan men dezen uitslag laten verdwijnen; men gebruikt
alzoo den roosterstroommeter van T2, tezamen met T2, als lampvoltmeter voor het controleeren van de neutrodyniseering van Tx.
l

Wanneer nu de neutrodyniseering van Tx in orde is, kan men T1
anodespanning geven, (eerst T2 dooven) en den trillingskring
Lx—Cx zóó afstemmen, dat de anodestroom minimum is.
Indien van een vreem d-g eëxciteerden oscillator, bijv. T1 ofT2, de anodekring niet afgestemd
is, is de anodestroom zeer groot en zijn ook de
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verliezen zeer groot. De lamp wordt daardoor
zeer sterk verhit.
Van een vreem d-g eëxciteerden zender moet
dus in bedrijf steeds de ano dekring precies af
gestemd z ij n.
Men begint dus eerst Ci af te stemmen, bij een zeer lage
waarde van de anodespanning (bijv. 1/5 van de normale anodespanning), zoodat er geen gevaar voor de lamp bestaat.
Heeft men de juiste afstemming gevonden, dan kan men de
anodespanning wat opvoeren, tevens Lk wat sterker koppelen, en
steeds Cl bijstemmen ! Dit alles doe men, met T2 in kouden toe
stand (zonder gloeispanning).
Nu kan men T2 gloeispanning en negatieve roosterspanning
(maar géén plaatspanning) geven, L2—C2 afstemmen, zóó dat de

L!>R- • _

Foto PAoHAN.
De zender van PAoWX aan de achterzijde. Alles is
compact gebouwd en toch gemakkelijk bereikbaar.
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roosterstroom van T2 zoo groot mogelijk wordt, zoo noodig Lj—C i
bijstemmende op kleinsten anodestroom van Tv Naarmate de roos
terstroom van T2 grooter wordt, dus naarmate Tx meer energie moet
afgeven voor het exciteeren van T2, wordt de anodestroom van Tx
grooter; vindt men, bij afstemming met Cx, bijv. eerst een minimum,
waarbij de anodestroom 5 mA. is, zoo wordt bij sterkere koppeling
met Lk en juiste afstemming met Clf het minimum later 10 mA. of
nog grooter.
Dit minimum van den anodestroom van T1 is de juiste
afstemming. Bij afstemming is toch de impedantie van den
trillingskring Lx—Cx het grootst en dan wordt dus de anodestroom
van T1 het meest begrensd.
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Is men er alzoo in geslaagd T2 behoorlijk te exciteeren, zoo
stelle men de neutrodyniseering C„2 in, altijd nog zonder dat T2
plaatspanning krijgt. Als indicator kan men een lampvoltmeter
schakelen aan L3—C3 (deze kring moet afgestemd worden; anders
krijgt men, ook zonder goede neutrodyniseering, geen uitslag op
den lampvoltmeter).

r

'

137

I n d i c a t i e-m e t h o d e n.
In zijn eenvoudigsten vorm kan een lampvoltmeter bestaan uit
een diode (gelijkrichter), milliampèremeter (meetbereik 2 mA.) en
weerstand van 10.000 tot 100.000 Ohm, alles in serie geschakeld,
volgens fig. 53. De klem a. zette men aan aarde en de klem b
schakel e men in fig. 52 aan C3 (den bovenkant). Men kan ook in
fig. 53 de hoogfrequentsmoorspoel en den blokcondensator missen,
als men den lampvoltmeter slechts aan de uiteinden van L3 scha
kelt, of, nog beter: met b aan den bovenkant van L3 en met a
aan de gloeidraadaftakking van L3 (zoodat geen gelijkspanning op
den lampvoltmeter komt te staan).
Een ander indicatieinstrumeiit voor de juiste neutrodyniseering
is een hittedraad-meter, in serie met C3, of een bijzonder gevoelige
antenneampèremeter (5 a 10 maal zoo gevoelig als de normale).
Weer een andere indicatie-methode is, den anodestroommeter
van T1 of den roosterstroommeter van T2 te gebruiken; de aan
wijzingen daarvan mogen niet beinvloed worden, indien men met
C3 door de afstemming heen draait. Om een scherpe indicatie te
bereiken, wordt voor deze proef de antenne niet aangesloten of de
koppeling van L« zeer los gemaakt. Is de neutrodyniseering C„2
van T2 onjuist, zoo bestaat deze invloed wel.
Voor zenders met niet al te klein vermogen kunnen nog andere
indicatie-instrumenten dienen, nml. een klein neonlampje (om de
spanning te meten) of een zaklantaarnlampje, verbonden aan de
uiteinden van eenige windingen dik draad, welke men met de spoel
koppelt. Zeer geschikt hiervoor zijn de Osramlampjes, welke reeds
op 40 milliampère vol branden.
Het gebruik van een hoogfrequentainpèremeter voor controle van
de neutrodyniseering, geschakeld bijv. in de antenne of in kring
L3—C3, heeft zijn bezwaren. Ten eerste slaat een dergelijke meter
bij kleine stroomsterkte bijna heelemaal niet uit, omdat zijn schaal
bijna kwadratisch is, dus aan het begin erg gedrongen. Men moet
dus een gevoeligen meter gebruiken om een bruikbare aanwijzing
te verkrijgen. Maar zoo’n meter is ook spoedig overbelast: men loopt
veel kans, bij onjuiste afstemming (of nog erger: indien plotseling
parasitaire trillingen optreden !), dat de meter ineens doorbrandt.
Voorts vergete men nimmer, den meter eerst kort te sluiten (direct
bij de klemmen, met een dik stuk recht draad !) of nog beter: uit
de keten te nemen, alvorens anodespanning aan te leggen, aange-
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zien bij het oscilleeren de stroomen zeer sterk zijn en de meter dus
zou doorbranden. Bovendien is zoo’n meter vrij duur, dus heeft men
zeker niet gaarne, dat hij doorbrandt ! Daarom zijn de andere indicatie-methoden beter: daarbij bestaat minder gevaar voor stukgaan
van dure instrumenten.

I

Nog zij opgemerkt, dat men in den lampvoltmeter voor controle
van de neutrodyniseering den lampgelijkrichter ook kan vervangen
door een anderen geschikten gelijkrichter, bijv. een kristaldetector;
men gebruike daarvoor bij voorkeur een carborundumdetector; deze
is het meest bestand tegen te hooge spanningen.
Bij proeven met gestuurde zenders in verscheidene cascaden
lette men vooral op de volgende regelen:
le. Alle instellingen verrichte men bij sterk verlaagde anodespanningen, opdat het gevaar van overbelasting der lampen en
meetinstrumenten tot een minimum beperkt blijve.
2e. Bij het verrichten van bepaalde instellingen zorge men, dat
steeds de anodeketen(s) afgestemd is (zijn), wanneer anodespanning ingeschakeld wordt; bij niet-afgestemde anodeketen is de
anodestroom zéér groot.
3e. Gebruik een hoogfrequent-ampèremeter alleen in de antenne;
daar alleen is de kans op doorbranden niet zoo groot, als bijv. in
de trillingsketens.
4e. Wees uiterst voorzichtig met het aanraken van onderdeden,
die wellicht onder hooge spanning staan: bezint eer gij begint; let
er op, of er geen gevaar voor doodslaan bestaat ! Schakel alle
spanningen uit, alvorens iets aan de schakeling te veranderen.
Dikwijls denkt men er wél aan, de anodespanning van den energieversterker uit te schakelen, maar wordt bijv. de negatieve roosterspanning daarvan, of de anodespanning van een tusschenversterkertrap vergeten uit te schakelen. Pas zooveel mogelijk beveiligingsmiddelen toe, in den vorm van signaleeringslampen: bedenk
echter, dat een signaleeringslamp stuk kan zijn en dus haar plicht
kan verzaken. Vertrouw daar dus nooit blinde
lings op!!
Zorg, dat alle hoogspannings-schakelaars gedurende het experimenteeren binnen handbereik zijn, zoodat gij bliksemsnel alle
hooge spanningen kunt uitschakelen. Werk bij voorkeur niet alleen,
zoodat, indien gij toch bij ongeluk aan de spanning komt te hangen,
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uw helper nog de spanning kan uitschakelen, en zoo u het leven
kan redden.
Indien gij bezig zijt met experimenteeren, sta dan op schoenen
met rubberzolen, en houd uw linkerhand in uw broekzak: dit weer
houdt u van de verleiding om met beide handen tegelijk aan den
zender te komen. Zoolang een persoon goed ge-isoleerd staat en
slechts met één hand een onder spanning staand onderdeel aan
raakt, ondervindt hij geen letsel: hoogstens brandwonden, indien
het betreffende onderdeel ook onder hoogfrequentspanning staat.
(Intusschen zij opgemerkt, dat dergelijke brandwonden soms zeer
moeilijk genezen).
Bij al dergelijke proeven steke men vooral geen vinger of hand
uit, vóórdat men zich ervan overtuigd heeft, daarmee geen gevaar
te kunnen loopen: één seconde van onbedachtzaamheid kan u of
uw helper het leven kosten ! Wij plaatsen deze waarschuwingen
mede daarom, aangezien het ons bekend is, dat in den loop der
jaren reeds enkele amateurs in dit opzicht door het noodlot achter
haald zijn.
Van groot belang uit veiligheidsoogpunt is een overzichtelijke,
nette montage der onderdeden, goede isolatie, lange, geisoleerde
verlengstukken aan de assen der afstemcondensatoren. Zeer ver
raderlijk zijn sommige knoppen voor condensatoren of regelweer' standen, welke met een klein zijdelings schroefje worden vastgezet:
de knop is weliswaar geïsoleerd, maar dit schroefje kan onder
spanning staan en tot ongelukken aanleiding geven.
5e. Ter beveiliging van meetinstrumenten, lampen, enz. passé
men zooveel mogelijk smeltzekeringen toe. Men lette erop, of deze
wel voor hoogspanning geschikt zijn. Voor kleine vermogens zijn
bruikbaar de zaklantaarnlampjes, welke bij 40 mA. branden (de
doorsmeltstroom ligt veel hooger, vaak boven 100 mA). Men denke
erom, dat de weerstand van dergelijke lampjes ongeveer 100
Ohm is.
Men schakele een zekering nimmer tusschen een hoogspanningapparaat en een a f v 1 a kcondensator; bij het inschakelen van de
spanning gaat de zekering door, tengevolge van den plotselingen
ladingsstro om stoot naar den condensator, ook al wordt
verder geen stroom afgenomen.
Frequentieverveelvoudiging.
Wij merkten reeds eerder op, dat het vrijwel onmogelijk is,
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kwartskristallen te vervaardigen voor golven, korter dan ca. 40
meter. Toch is het mogelijk, kwarts-gestuurde zenders te maken
voor nog kortere golven, nmJ, door gebruik te maken van een
kwartskristal, dat op een langere golflengte oscilleert, en met
behulp van speciale versterkertrappen de golflengte te halveeren,
d.w.z. de frequentie te verdubbelen. Ook frequentieverdrievoudiging
is goed mogelijk, doch met slechter rendement. Men kan het procédé
zelfs toepassen voor het verveelvoudigen van de frequentie met
een nog grooteren factor, onder omstandigheden tot wel het
50-voud toe, zij het dan met uiterst gering rendement.
Het principe-schema van een dergelijken tusschenversterker,
welke tevens de frequentie verveelvoudigt, is in fig. 54 weerge
geven; het is geheel gelijk aan dat van een gewonen versterker,
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terwijl zelfs de neutrodyniseering gemist kan worden, maar het
bijzondere zit in de afmetingen der onderdeden en in de aan te
leggen spanningen. De trillingskring Lx—is gewoon afgestemd
op de frequentie, bijv. van een met kwarts gestabiliseerden stuurzender. Die frequentie noemen we ix.
Wil men de frequentie verdubbelen, zoo stemme men den anodekring L2—C2 af op de dubbele frequentie: 2 fx (dus de halve golf
lengte). Voor verdrievoudiging stemme men af op de drievoudige
frequentie: 3 fx; in het algemeen kan men afstemmen op een veel
voud p, mits p een geheel getal is. Men kan de frequentie dus niet
21/2 maal zoo groot maken !
Het rendement van een dergelijken frequentie-verveelvoudigingstrap is over het algemeen zeer slecht; waar men bij een gewonen
versterkingstrap allicht op 60 & 75 % kan rekenen, rekene men hier
op 30 tot 50 % bij verdubbeling, en op 20 tot 40 % voor verdrie
voudiging

I

141
Dat wil dus zeggen, dat de verliezen zeer groot zijn, m.a.w. dat
de anode van de lamp in den trap sterk verhit wordt.
Een zéér belangrijke verbetering van het rendement kan men
bereiken, door de negatieve roosterspanning zéér hoog te maken
en de rooster-excitatie dienovereenkomstig te versterken.
Voor frequentieverdubbeling kan de negatieve roosterspanning
met voordeel opgevoerd worden tot een waarde, gelijk aan de
anodespanning, en voor frequentieverdrievouding wordt een beter
rendement bereikt door verhooging tot zelfs belangrijk boven de
anodespanning; tenminste, zoolang de zendlamp dergelijke span
ningen op het rooster uithoudt ! Men zij daar dus zeer voorzichtig
mee en drijve de zaak niet te ver op: een paar procent meer ren
dement kan de lamp het leven kosten !
Hoe men een en ander kan beredeneeren en zich voor een bepaalde
lamp een denkbeeld kan vormen van de in aanmerking komende
spanningen, vloeit voort uit de volgende beschouwing.
Als men een kring, afgestemd op frequentie 2 f, wil exciteeren met
een trilling in frequentie f, zal het aan de hand van fig. 55 gemakkelijk
zijn in te zien, dat alleen de toppen t van de exciteerende trilling in
verband met de phase nuttig effect kunnen hebben voor de aanstooting. Al het overige van de exciteerende trilling moet liefst onder
drukt blijven. De trilling 2f ontvangt dan elke 4de halve periode een
impuls. Tusschen de impulsen heeft men feitelijk een niet volkomen
ongedempte trilling, maar een gedempte slingering, welke de demping
van den kring ondergaat.
periode der trilling f,
Waar ab = /2 AB, is Aa = i/2
dus fs periode = 45°. Bij een topwaarde E van de trilling is dus
aa'
E sin 45°, dat is ongeveer 0.7 E. Dan is de hoogte van den
nuttigen top, n.1. Ee = 0.3 E.
Denken wij ons nu weer, te werken met de lamp, waarvan fig. 31

‘
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:
de statische karakteristiek voorstelde, een lamp, die met 500 Volt
anodespanning „dicht” is bij ongeveer 150 Volt negatieve roosterspanning. Dan zal, als we ter wille van de frequentie-constantheid
het trekken van roosterstroom vermijden, het topgedeelte Ee der
roosterwisselspanning juist 150 Volt mogen bedragen, dus de geheele
100

f

i

excitatiespanning ^ X 150 = 500 Volt moeten bedragen en de
in dit geval aan te leggen negatieve roosterspanning ook 500 Volt,
die hier geheel batterijspanning moeten zijn, aangezien we geen
roosterstroom wilden toelaten. Deze excitatieverhoudingen zijn weer
gegeven in fig. 56.
Een lamp met grooteren versterkingsfactor, die met 500 Volt plaatspanning reeds bij minder dan 150 Volt neg. rsp. „dicht” zou zijn,
zou ook een evenredig kleinere excitatie toelaten en daarbij zou de
aan te leggen neg. rsp. dan ook nog niet tot het bedrag der plaatspanning worden opgevoerd.
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Fig. 56.
Het is duidelijk, dat als men de lamp in den verdubbelingstrap
instelt als hier aangeduid, zoodat deze geen roosterstroom trekt, ook
géén energie aan den voorafgaanden trap wordt onttrokken, en
die trap dus enkel als spanningsversterker behoeft te werken. M.a.w.
men heeft geen lamp van groot vermogen noodig om toch zeer hooge
excitatiespanningen voor den verdubbeltrap te verkrijgen en de frequentieconstantheid van den vorigen trap wordt bij goede instelling
niet door energie-onttrekking in gevaar gebracht.
Aan den anderen kant ligt het voor de hand, dat men aan den
plaatkring van de lamp in den verdubbelingstrap, aangezien die kring
via de roosterexcitatie slechts intermitteerend wordt aangestooten, óók
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geen energie van beteekenis kan ontleenen en dat dus tusschen den
(laatsten) verdubbelingstrap en de met de antenne gekoppelde zendlamp in het algemeen een energietrap behoort te komen, die ook nog
zonder trekken van roosterstroom wordt geëxciteerd. Dat voert ons
bij verdubbeling tot minstens 4 trappen.
In fig. 57 zijn ook nog de verhoudingen aangegeven voor verdrie
voudiging. Hier is ab = Va AB en Aa = /2

periode der

trilling f; dat is dus Vo periode = 60°. Dus aa' = E sin 60° = 0.87 E
en de hoogte Ee van den nuttigen top = 0.13 E. Bij gebruik eener
lamp met 150 Volt roosterruimte zou de voordeelig te benutten exci100
tatie-topspanning — X 150 = ruim 1000 Volt worden en de nega
tieve roosterspanning ook 1000 Volt! Hier komt (zie fig. 57) pas
op elke zesde halve periode van de verdrievoudigde frequentie een
impuls en bij hoogere frequentie-vermenigvuldiging geldt dus nog
sterker, dat men waken moet tegen energie-onttrekking aan den plaatkring der lamp in den vermenigvuldigingstrap.

Wanneer men zorgt, dat in de verdubbelingslamp geheel geen
roosterstroom vloeit, is het duidelijk, dat men een dergelijken frequentieverdubbelingstrap heel geschikt tevens als scheidingsversterker kan gebruiken.
Doordat men met de negatieve roosterspanning een verdubbe
lingslamp tot zelfs aanzienlijk beneden het afknijppunt dicht
slaat, wordt de gemiddelde anodestroom in verhouding tot de
excitatie veel kleiner dan wanneer men dezelfde lamp normaal als
zendlamp had ingesteld. Uit dien geringen anodegelijkstroom mag
men evenwel niet afleiden, dat dan ook wel een lamp met even
redig kleinere emissie het werk zou kunnen doen; de maximale
emissiestroom kan wel tot het achtvoudige bedragen van den ge-
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middelden anodestroom (dus welhaast het dubbele van hetgeen
bij een gewonen oscillator voorkomt).
Toch wordt, zoo lang men roosterstroom vermijdt, de lamp veel
minder sterk belast dan als oscillator; van een normale zendlamp
met grooten versterkingsfactor gebruikt men op deze wijze slechts
een klein deel der karakteristiek. Het gebied van positieve roosterspanning, dat anders het voornaamste is, blijft toch onbenut. Dit
leidt al licht tot de gedachte om een lamp met modulatorkarakteristiek (gewonen eindversterker uit de ontvangtechniek) in den
verdubbelingstrap toe te passen, omdat zulk een lamp een grooter
•deel der karakteristiek in het gebied der negatieve roosterspanning
heeft. Dit is inderdaad de juiste weg, wanneer men in den plaatkring van deze lamp voldoende energie wil opwekken om van
daaruit het rooster van een in roosterstroom loopende eindlamp van
den zender te sturen. Is het echter alleen nog weer om spanningsversterking te doen (bijv. als nog een, niet in roosterstroom loo
pende verdubbelingstrap volgt) dan is in den vorigen trap een
gewone zendlamp met groote spanningsversterking meer op haar
plaats, want deze voert met een bepaalde beschikbare excitatie de
spanning h o o g e r op dan een modulatorlamp, die kleinere span
ningsversterking zal bezitten.
Alle bovengenoemde factoren maken in elk geval, dat men uit
een zendlamp, gebruikt als frequentie-verVeelvoudiger, maar heel
weinig energie kan halen, en dan nog bij een heel slecht rende
ment; de zaak werkt dus erg onvoordeelig. Daarom zal men een
•dergelijke onvoordeelige zaak liefst maar heel in het klein op touw
zetten; dat kost het minst ! Met andere woorden: de frequentieverveelvoudiging passé men liefst toe in de eerste trappen, bijvoor
beeld direct na den stuurzender, indien deze krachtig genoeg is,
en anders direct na den versterkingstrap, welke op den stuurzender
•volgt. Bij zenders in vele cascaden dus liever niet in den trap,
welke aan den energieversterker vooraf gaat.
De frequentieverveelvoudigingstrap heeft het voordeel, weinig
aan terugwerking te lijden; immers, de frequentie in de anodeTceten is geheel anders dan die in de roosterketen; er komt via de
rooster-anodecapaciteit weliswaar wat energie uit de anodeketen
in de roosterketen terecht, maar deze is van een veel hoogere
frequentie en kan dus over het algemeen weinig kwaad.
Zelfs deze laatste terugwerking kan men voorkomen, door toe
passing van schema fig. 58: de roosterketens zijn daarbij in balans
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geschakeld, de anoden van de lampen daarentegen zijn parallel ge
schakeld. Aangezien de terugwerking van de anodeketen via de
beide rooster-anode capaciteiten nu geschiedt ten opzichte van de
beide einden van roosterkring Lx—C,, is het resultaat van die
terugwerking juist nul.
Tot goed begrip van deze verdubbelingsschakeling, die geheel over
eenkomt met de schakeling voor balans-d e t e c t i e (Draadloos
Amateurstation II, Hoofdstuk XXXII) denke men eerst Cs weg en den
kring La Ca geheel opgenomen tusschen plus h.sp. en de verbinding
tusschen de platen; verder bedenke men, dat de lampen Ti en Ta
weer zoo veel neg. r.sp. hebben, dat de in figuren 55 en 56 geschetste
verhoudingen bestaan.
Een wisselspanning aan kring Li Ci zal, wanneer ai positief is, door
lamp Ti een impuls geven in Ca La; bij tegengestelde phase wordt
au positief en wordt via To -een impuls in Ca La gegeven in den zelf
den zin. De voorstelling van fig. 55 volgende, kunnen we dus zeggen,
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dat niet alleen de toppen ti der exciteerende trilling nuttige impulsen
veroorzaken, maar ook t*. Het gevolg is, dat men in La Ca een kring
krijgt, waaraan men met minder bezwaar eenige energie kan ontleenen.
Heeft men een krachtigen stuurzender, gevolgd door een geen roosterstroom trekkenden verdubbelingstrap volgens fig. 58, dan kan men
dus desnoods den energieversterker, die met de antenne is gekoppeld,
direct door La Ca laten exciteeren, dus een zender met frequentieverdubbeling bouwen in slechts drie trappen.
Over de uitvoering van kring L2 C2 in fig. 58 met een middenaftakking en met den kleinen condensator C3 valt nog het volgende
te zeggen.
De condensator C3 dient om de anodeketen symmetrisch ten
opzichte van de middenaftakking op spoel L2 te houden; condenZeudstntIon
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sator C3 balanceert a.h.w. de capaciteit van de beide lampen uit
(en kan dus klein zijn, bijv. 20 tot 50 micromicrofarad). Men
schakele bij voorkeur in serie met C3 een vasten condensator, ten
einde de gelijkspanning te blokkeeren, ook indien C3 per ongeluk
kortgesloten mocht raken.
Deze laatste balanceering is weliswaar niet bepaald noodzakelijk,
maar toch gewenscht, teneinde capacitieve koppelingen met om
ringende apparaten te verminderen.
Een bezuiniging op lampen kan men verkrijgen, door in fig. 58
lamp T2 weg te laten, en een „neutrodyniseeringscondensator” C»
te schakelen tusschen de anode van T1 en den onderkant van
Lx—Cx (fig. 59). Door juiste instelling van dezen neutrodynisee
ringscondensator wordt de terugwerking op de roosterketen ver
meden, indien de neutrodyniseeringscondensator juist is ingesteld.
Controleer dit bijv. met een golfmeter, met indicator, afgestemd op
de anodeketen en gekoppeld met de roosterketen; dan mag deze
geen aanwijzing geven op het indicatieinstrument (bijv. gloeilampje).
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Een variant op dit laatstbeschreven schema is fig. 60, waarbij
de anodeketen, zij het met één lamp, „in balans” is geschakeld
en de terugwerking voorkomen wordt door instelling van conden
sator Cn. De roosterketen behoeft hierbij niet symmetrisch uitge
voerd te worden, „in balans”, zooals de anodeketen in fig. 58,
aangezien de spanningen in de roosterketen zooveel kleiner zijn en
ze dus weinig kwaad kunnen door capacitieve inducties.
Opgemerkt zij nog, dat schema’s fig. 59 en fig. 60 volkomen
dezelfde zijn als voor gewone versterking (verg. fig. 48 en 49),
doch dat fig. 58 niet werkt bij gewone versterking, zonder frequentie-verveelvoudiging.
Deze uitweiding diende slechts om het verband met de gewone,
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geneutrodyniseerde schema’s te laten zien. Het groote verschil blijft,
dat volgens fig. .58 het dubbele aantal impulsen aan kring L2 C2
wordt gegeven; de varianten doen het voordeel, dat men met min
der bezwaar aan L2 C2 energie kan ontleenen, weer te niet.
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IX.

Telegrafie en telefonie met den gestuurden zender.
Sein schakelingen. In het voorgaande hoofdstuk is alleen
besproken, hoe men hoogfrequente trillingen van constante frequen
tie kan opwekken en nog niet, hoe men deze trillingen kan moduleeren, zij het met telegrafieteekens, zij het met telefonie.
Telegrafie kan men in het algemeen opvatten als een bepaalde
soort modulatie; hierbij varieert de draaggolf tusschen nul en volle
sterkte. Bij telefoniemodulatie varieert de draaggolf, uitgaande van
de normale sterkte, tot nul eenerzijds en tot het v i e r v o u d i g e
van de energie anderzijds; de antennestroom varieert van nul tot
hoogstens de dubbele sterkte, doch dubbele antennestroom komt
overeen met viervoudige antenne-e n e r g i e. Dit is het geval, wan
neer de modulatiediepte 100 % is; bij een 50-Watt zender varieert
de energie in dat geval dus van 0 tot 200 Watt ! Het spreekt wel
vanzelf, dat de eischen, ten aanzien van isolatie (doorslagvastheid
der condensatoren !) voor een telefoniezender over het algemeen
belangrijk hooger zijn dan voor een telegrafiezender. Ook ten aan
zien van de verwarming der onderdeden, want de telefoniezender
werkt continu (on-onderbroken), de telegrafiezender daarentegen
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intermitteerend (met onderbrekingen), zoodat de onderdeden in do
seinpauzen telkens gelegenheid hebben tot afkoelen.
De meeste seinschakelingen, welke reeds besproken zijn in
hoofdstuk IV omtrent den teruggekoppelden zender, kan men zon
der bezwaar ook op den gestuurden zender toepassen. De gestuurde
zender biedt editer nog meer mogelijkheden; men kan ook seinen
door de roosler-excitatie van den energieversterker te varieeren,
m.a.w. door te seinen in een voorafgaanden versterkertrap; houdt
toch de excitatie van den energieversterker op, zoo houdt ook het
oscilleeren op, en is de antennestroom nul. Men zij echter bedacht
op de volgende twee feiten:
le. De aangelegde negatieve roosterspanning van den energie
versterker moet voldoende groot zijn, om te voorkomen, dat de
anode van de zendlamp in dezen trap overbelast raakt; in nietoscilleerenden toestand is het rendement nul, dus wordt alle
toegevoerde anode-energie in warmte aan de plaat omgezet !
Dit vereischt over het algemeen, dat de anodestroom in nietoscilleerenden toestand (in de seinpauzen) belangrijk kleiner
zij, dan in oscilleerenden toestand.
Voorbeeld:
Stel, de energieversterker werkt met een 15-Watt lamp, d.w.z.
een lamp, welke maximaal 15 Watt aan de anode mag dissipeeren
(in den vorm van warmte verwerken).
In oscilleerenden toestand is de instelling bijv.
Anodespanning: 500 Volt. Anodestroom: 70 milli-Ampère, dus
toegevoerde energie is 35 Watt. Rendement is 65 %, dus de ontwik
kelde hoogfrequente energie is 65 % van 35 Watt, zijnde bijna 23
Watt, waarvan nog het een en ander verloren gaat in de spoelen
etc., zoodat bijv. ca. 18 Watt in de antenne komt. De verliezen
in de lamp zijn daarbij 35 — 23 = 12 Watt; dit kan de lamp dus
veilig verwerken.
Stel, de lamp werkt met een lekweerstand, zonder aangelegde
negatieve roosterspanning. Indien de excitatie ophoudt (doordat
geseind wordt door onderbreking van de anodespanning van den
voorversterkertrap, bijvoorbeeld), zoo wordt de anodestroom be
paald door de statische karakteristieken van de lamp, in het punt
van anodespanning 500 Volt en n u 1-roosterspanning; immers,
zoodra de excitatie ophoudt, ontstaat er geen negatieve rooster
spanning meer aan den lekweerstand. In ons geval kan het best
zijn, dat de anodestroom dan tot over de 100 milli-Ampère op-
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loopt ! Indien de spanning van het plaatspanningsapparaat of de
batterij daarbij constant 500 Volt blijft, is de toegevoerde energie
dus 50 Watt; deze energie wordt geheel in warmte omgezet aan de
anode, zoodat de zendlamp in een minimum van tijd bezwijkt !
Om dit ongeluk te voorkomen, is het dus noodig, een vaste nega
tieve roosterspanning aan te leggen, welke aldus gevonden wordt:
De lamp mag 15 Watt verwerken, dus mag, bij 500 Volt anodespanning, de anodestroom in niet-oscilleerenden toestand maximaal
30 milli-Ampère bedragen. In ons geval zou dan volgens de stati
sche karakteristieken, bijv. ca. 35 Volt negatieve roosterspanning
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noodig zijn. (Hierbij is verondersteld, dat de plaatspanning con
stant 500 Volt blijft).
2e. Stellen we een en ander in, zooals boven berekend is, zoo
zien we dus, dat in oscilleerenden toestand de anodestroom 70 m.A.
is, in niet-oscilleerenden toestand daarentegen slechts maximaal
30 m.A. mag zijn.
Het seinen heeft dus belangrijke wisselingen in de belasting van
het plaatspanning-apparaat tengevolge. Dit reageert daarop met
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wisselingen van de spanning: in de seinpauzen loopt de spanning
zeer hoog op ! Dit is ongewenscht, want het kan leiden tot door
slag van afvlakcondensatoren en meer dergelijke misère: plotselinge
veranderingen in een electrisch apparaat worden meestal slecht
verdragen, wanneer daarin een zelfinductie voorkomt !
Het is dus noodig, de belasting constant te houden, in.a.w. in
de seinpauzen moet de overtollige energie (het verschil, zijnde
35 — 15 = 20 Watt) worden opgenomen door een kunst
matige belasting (vercffeningsbelasting).
Voor kleine zenders is daarvoor het eenvoudigste middel, het
plaatspanningsapparaat te stabiliseeren met glimlampen, zooals in
een vroeger hoofdstuk reeds aangegeven is.
Voor grootere zenders wordt een speciale belastingweerstand in
serie met de modulatorlamp toegepast, bijv. volgens fig. 61.
De werking is als volgt:
Indien de seinsleutel neergedrukt is (seinteeken) zooals geteekend is, zoo doet batterij BI de beide relais I en II aanslaan. Het
gevolg is, dat de tusschenversterker anodespanning krijgt en dus
den energieversterker exciteert; voorts, dat van relais II de con
tacten „open” zijn, zoodat de batterij B2 via den hoogen weerstand
R2 zóó veel negatieve roosterspanning aan T legt, dat deze lamp
afgeknepen is, dus de anodestroom nul is, dus geen stroom door
R1 vloeit, m.a.w. deze weerstand vormt geen belasting op het
plaatspanningapparaat III: de zender zendt uit.
Wordt de seinsleutel losgelaten, zoo vallen de beide relais af.
Doordat de contacten van relais I opengaan, wordt de anode
spanning van den tusschenversterker uitgeschakeld (de stuurzender
blijft constant oscilleeren), zoodat de energieversterker geen exci
tatie meer ontvangt, waardoor deze ophoudt met oscilleeren en geen
teeken meer wordt uitgezonden. De negatieve roosterspanningbatterij van den energieversterker zorgt ervoor, dat de anodestroom
voldoende beperkt wordt. De overtollige anodestroom vloeit door
R1 en T en de vrijkomende energie wordt in warmte omgezet. De
lamp T laat in deze seinpauze nu wèl anodestroom door, aangezien
het relais II zijn contacten sluit, zoodat het rooster van T met den
gloeidraad verbonden wordt (weerstand R2 is zeer hoog, zoodat
de stroom, welke batterij B2 moet leveren, maar heel gering is).
Voor T wordt bij voorkeur een lamp met zeer lagen inwendigen
weerstand gekozen, een z.g. modulatorlamp, opdat de energie
verliezen in deze lamp zoo min mogelijk zijn, en het dus een kleine,
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goedkoope lamp kan zijn. De in de seinpauze overtollige energie
wordt in hoofdzaak in R1 verwerkt.
Een aardige vereenvoudiging wordt bereikt volgens fig. 62. In
den seintijd is nu ook weer de lamp T „afgeknepen”; de tusschenversterker werkt nu op hetzelfde plaatspanning-apparaat als de
energieversterker en ontvangt anodestroom via de weerstanden R1
en R2, zoodat de plaatspanning lager is en op de juiste waarde
ingesteld kan worden met R2.
In de seinpauze wordt het rooster van T met zijn gloeidraad
verbonden; daardoor laat T stroom door; er gaat dus ook een
groote stroom door R1 vloeien, zoodat het spanningverlies aan
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dezen weerstand zóó groot wordt, dat er bijna geen anodespanning meer overblijft voor den tusschenversterker; deze houdt dus vrijwel op met oscilleeren, doch
niet geheel. Daarom moet de negatieve roosterspanning van den
energieversterker in deze schakeling zóó groot zijn, dat in dit
geval de lamp in den energieversterker volkomen afgeknepen is,
zoodat deze geen anodestroom opneemt, en dus ook geen seinteeken meer wordt uitgezonden, niettegenstaande het feit, dat de
tusschenversterker nog zwak oscilleert.
Condensator C en weerstand R4 dienen hier om sleutelklikken te
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voorkomen: het Iaden en ontladen van condensator C via weer
stand R4 vermijdt al te plotselinge verandering van de potentiaal
van het rooster van T, zoodat de zender eenigszins geleidelijk aan
vangt en ophoudt met oscilleeren, als er geseind wordt.
De instelling van weerstand R1 moet zóó geschieden, dat als
gevolg van het seinen geen veranderingen optreden van den totalen,
door het plaatspanningapparaat II geleverden stroom.
Juist door zijn eenvoud lijkt dit schema voor amateurs zeer
geschikt; de werking is onberispelijk en maakt zelfs snelzenden
mogelijk zonder eenige moeilijkheid tengevolge van stroom- of
spanningstooten of sleutelklikken. Men kan dit schema toepassen
op de grootste zenders van tientallen kilowatts vermogen !
Het gevaar van seinmethoden, waarbij geen vereffening plaats
vindt van de belasting van het plaatspanningapparaat, is vooral
gelegen in de kans op doorslag der afvlakcondensatoren en door
slag van de zendlamp, alles tengevolge van het ontstaan van wel
iswaar kortdurende, maar toch zeer hooge piekspanningen, in het
bijzonder wanneer de seinsleutel losgelaten wordt; m.a.w. zoolang
een streep gegeven wordt, gebeurt er niets, maar tengevolge van
het gaan ophouden met oscilleeren, ontstaan die hooge spanningen.
T e 1 e f o n i e-m o d u 1 a t i e. TeJefoneeren gebeurt met behulp
van een microfoon. Er bestaan verschillende soorten microfonen:
le. De inductiemicrofoon, welke berust op het principe van
electromagnetische inductie. Elke gewone telefoon of luidspreker
werkt als inductiemicrofoon, indien men ertegen spreekt. Op deze
wijze is het verkregen geluid gewoonlijk niet erg duidelijk: in het
bijzonder de hooge tonen ontbreken, zelfs bij luidsprekers, welke
als luidspreker gebruikt, wèl de hooge tonen in de juiste proportie
tot de lage weergeven. Een speciale constructie schept de moge
lijkheid tot zuiverder weergave. Zeer bekend is de Marconi-Sykes
microfoon, welke vroeger vooral in Engeland voor den omroep
gebruikt werd. Het bezwaar van deze microfoon was de geringe
verplaatsbaarheid wegens het groote gewicht, en de ongevoelig
heid: met drie a vier trappen laagfrequentversterking bereikt men
pas gewone telefoonsterkte, dat wil zeggen: spanningen van de
orde van 1 tot 2 Volt. Voorts is een bekrachtiging noodig van
ca. 10 Watt vermogen.
Een inductiemicrofoon is dus zelf een generator van electrische
wissel stroomen.
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2e. De capacitieve microfoon (condensator-microfoon); deze
wordt tegenwoordig vooral in Amerika toegepast en bestaat uit
een zeer dunne metalen trilplaat met daarachter een dikke metalen
plaat; samen vormen zij de electroden van een condensator.
Deze microfoon kan men op twee wijzen gebruiken: men kan de
platen op hoogspanning aansluiten (bijv. 200 Volt) en koppelen
met den roosterkring van een versterkingslamp. De vibraties van
de trilplaat veroorzaken kleine capaciteit-veranderingen van dit
condensatortje, met als gevolg spanningveranderingen, welke door
de lamp versterkt worden.
Hier werkt de microfoon dus ook als generator van electrische
spanningen.
Volgens een andere methode gebruikt men de capaciteit-variaties
om verstemmingen tot stand te brengen in de trillingen, opgewekt
door een miniatuur-Iampzendertje (hoogfrequent dus). In den direct
daarmee gekoppeklen ontvanger, welke niet precies afgestemd is,
veroorzaken deze verstemmingen tenslotte weer laagfrequente elec
trische spanningen (methode volgens Telefunken-Riegger), welke
verder laagfrequent versterkt kunnen worden.
Het bezwaar van de condensatormicrofoon is, behalve de onge
voeligheid (ca. vier trappen versterking voor gewone telefoonsterkte) het feit, dat de versterker vlak bij de microfoon moet
opgesteld worden, aangezien anders de verbindingskabel, welke
speciaal capaciteitarm is uitgevoerd, een te groote rol gaat spelen.
Daarom bouwt men vaak de eerste versterkingslamp tezamen met
de microfoon tot één geheel (Western Electric Co.). De conden
satormicrofoon behoort tot de beste welke bestaan.
3e. De koolmicrofoon. Deze is alom bekend uit de gewone lijntelefonie en berust op de weerstandvariaties, welke in koolpoeder
ontstaan, als gevolg van drukvariaties, uitgeoefend door het geluid,
via de membraan. Door de microfoon volgens fig. 63 met een bat
terij en bijv. een transformator tot een keten te vereenigen, ont
staan in de primaire keten stroomvariaties, welke aan de secundaire
van den transformator spanningvariaties teweeg brengen. De batterijspanning bedraagt gewoonlijk 4 tot 12 Volt, afhankelijk van de
constructie. De weerstand van de microfoon kan, eveneens naar
gelang van de constructie, van een paar Ohm tot ca. 1000 Ohm
bedragen. De koolmicrofoon is zeer krachtig. Zij is niet zelf een
generator, maar berust op een „relaiswerking”. Zij beïnvloedt
den batterijstroom.
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De met behulp van een gewone koolmicrofoon en bijbehoorenden
transformator opgewekte spanningen zijn gewoonlijk van de orde
van enkele Volts. Men kan ze verder versterken met behulp van
een laagfrequentversterker. De ingangstransformator hiervan moet
primair aangepast zijn aan den weerstand van de microfoon, en
secundair kan de uitvoering geheel zijn als van een gewonen laagfrequent-transformator.
Wordt tusschen dezen transformator en den versterker eerst een
lijn geschakeld van meer dan enkele meters lengte, zoo moet de
secundaire van dezen transformator daarentegen aangepast zijn
aan de impedantie van de lijn; voor enkele tientallen meters rekene
men met bijv. een paar duizend Ohm; voor lange lijnen ca. 500
Ohm (dit is de golfweerstand van een telefoonkabel). Na de lijn
kan men natuurlijk nog op-transformeeren, indien men moet aan
passen aan den roosterkring van een lamp; deze laatste trans#
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forinator moet dus primair aan den kabel aangepast zijn, zijnde
ca. 500 Ohm.
In deze schakeling verkrijgen we dus electrische wisselspannin
gen met behulp van de microfoon, welke we kunnen gebruiken om
een radiozender te moduleeren.
Voor radiotelefonie kunnen we ook wel direct gebruik maken
van de weerstand-variaties van de microfoon voor het moduleeren
van den zender. Er bestaan verschillende methoden, doch voor
ultra-korte golf is er eigenlijk maar één bruikbaar, welke dan
nog maar alleen geschikt is voor een gestuurden zender
van hoogstens enkele Watts vermogen, dus bijv. indien een ontvanglamp als zendlamp gebruikt wordt. Hierbij (fig. 64) wordt
de microfoon met behulp van een spoeltje gekoppeld met den
anodekring van den energieversterker; indien men in de microfoon
spreekt, varieert zijn weerstand in het rhythme van het geluid en
daarmee de energie-absorbtie uit den trillingskring LI—Cl. Hoe
meer energie geabsorbeerd wordt, des te minder blijft er over voor
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de antenne. De antenne-energie wordt dus gemoduleerd. Met de
sterkte van de koppeling tusschen LI en L3 regelt men de modulatiediepte. Natuurlijk kan men op deze wijze geen telefonie van
hooge kwaliteit verwachten, maar met eenig experimenteeren kan
men vaak toch wel heel bruikbare resultaten verkrijgen. Men zorge
er voor, niet te groote energie toe te passen, teneinde verbranden
en samenbakken van de koolkorrels van de microfoon te voor
komen. Dat kan al gebeuren bij zeer kleine energie.
Volgens deze schakeling dient de microfoon zoo dicht mogelijk
bij den zender opgesteld te worden; dit vormt wel een ernstig
bezwaar voor vele doeleinden, doch voor amateurgebruik is er
vaak aan tegemoet te komen.
De koolkorrel-microfoon wordt tegenwoordig in Europa haast
overal voor omroep-doeleinden toegepast, doch in een speciale uit
voering. De gewone koolkorrel-microfoon met metalen of koolmembraan geeft geen natuurgetrouwe geluidweergave, bovendien
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is er steeds sterk ruischen of sissen hoorbaar, dat hinderlijk wordt,
indien men veel moet versterken.
Reeds jaren geleden fabriceerde de Western Electric Co. een
speciale microfoon voor omroep-doeleinden, welke berust op het
push-pull principe. Zelfs tegenwoordig is deze microfoon nog veel
in gebruik, o.a. voor de sprekende film.
Belangrijk beter is de z.g. inarmerblok-microfoon volgens Eugen
Reisz. Deze werkt met een dun mica (vroeger rubber) membraan
en een speciaal soort poeder, waarbij bijna geen ruischen optreedt.
Vrijwel alle Europeesche omroepstations zijn met deze microfoon
uitgerust, welke tot de allerbeste gerekend kan worden, doch voor
amateurgebruik te kostbaar is; de prijs is verscheidene honderden
guldens. De constructie is volgens fig. 65; een handig amateur kan
er zeker zelf een maken, en ook met gewoon koolpoeder (fijnkor-
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relig) zooals voor gewone microfonen gebruikt wordt, kan heel
aardig resultaat bereikt worden. Voor de membraan gebruike men
uiterst dun mica van de allerbeste kwaliteit. Nadat de microfoon
gemonteerd is, geschiedt de vulling met koolpoeder door een klein
gaatje, van opzij.
Deze microfoon vergt een drietraps-versterker, om tot telefoonsterkte te komen.
De cindlamp van dezen versterker voorzie men van een trans
formator, welke 5 a 10 maal omlaag transformeert, teneinde aan te
passen aan de verbindingslijn met den volgenden versterker; op
deze wijze wordt gillen van den versterker voorkomen. Na de lijn
kan men weer 3 tot 5 maal omhoog transformeeren.
Een belangrijk voordeel van de koolmicrofoon is haar gemak
kelijke verplaatsbaarheid en de ongevoeligheid voor inductie-storingen, waarvan bijv. de Sykes microfoon zeer sterk te lijden heeft.
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De koolmicrofoon (zelfs de Reisz) kan men, met eenige voor
zorgsmaatregelen, via een gewoon snoer van zelfs meer dan hon
derd meter lengte met een versterker verbinden ! Beter is daarvoor
echter een tweeaderig loodkabeltje, waarvan men den loodmantel
aan aarde zet, zoowel aan het begin als aan het einde.
De microfoon met bijbehoorenden versterker (of versterkers)
levert ons dus wisselspanningen; om nu daarmee een radiozender
te moduleeren, is het noodig, den antennestroom te varieeren in de
juiste verhouding tot de door de microfoon geleverde wisselspan
ningen; dat wil zeggen, de antennestroom moet evenredig
varieeren met de spanning, welke we aan anodekring of roosterkring toevoeren. Dit beteekent — zooals reeds vroeger uiteengezet
(hoofdstuk VI) — dat de modulatiekarakteristiek
recht moet zijn. In hoeverre dit bereikt wordt, hangt niet alleen af
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van de wijze van moduleeren, maar in hooge mate van de in
stelling van den zender en de keuze van de zend
landen).
In hoofdzaak worden drie modulatiemethoden toegepast, waarvan
de eerste der hieronder genoemde in het bijzonder geschikt is voor
ui trakortegolf-telefonie:
I. De anodemodulatie. Hierbij varieeren we de anodespanning
van den energieversterker.
II. De roostergelijkspanningsmodulatie. Hierbij varieeren we de
roostergelijkspanning (negatieve roosterspanning) van den
energieversterker. Dit kan in hoofdzaak op twee wijzen
gebeuren: a. door variatie van de aangelegde negatieve rooster
spanning; b. door variatie van den Iekweerstand; het gevolg daar
van is, dat de negatieve roosterspanning, welke automatisch wordt
opgewekt door den roosterstroom, eveneens varieert.
Als Iekweerstand gebruiken we in dit geval een lamp, waarvan
de roosterspanning varieert in laagfrequent rhythme. (Telefunken,
Gittergleichstrom-modulatie, welk systeem wij als een vorm
van roostergelijks p a n n i n g s modulatie hebben op te vatten.)
III. De roosterwisselspanningmodulatie.
Hierbij varieeren we de hoogfrequent-roosterwisselspanning: de
excitatie. Dit geschiedt, door een tusschenversterker te moduleeren,
bijv. volgens methode I of II. De rooster-excitatie van den energie
versterker bestaat in dit geval dus uit gemoduleerde hoogfrequente
trillingen.
De energieversterker werkt in dit geval zuiver als versterker,
zonder zelf gemoduleerd te worden. Hoewel de lamp ook in de
kromme deelen van de karakteristiek oscilleert, behoeft er geen
vervorming van de modulatie te ontstaan; immers, het is mogelijk,
een instelling te verkrijgen, waarbij de antennestroom evenredig
(lineair) varieert met de opgedrukte excitatie, zoodat de „modulatiekarakteristiek” toch wel recht is.
Volgens elk der bovengenoemde methoden is uitstekende modu
latie te verkrijgen, mits de instellingen juist zijn !
Daar hangt bijna alles van af, vooral bij de methoden II en III.
Methode I: de anodemodulatiemethode, is veel minder gevoelig
voor de juistheid van instelling; dat wil zeggen, de instelling is
niet kritisch en met enkele voorzorgen kan men er wel steeds op
rekenen, een vrijwel rechte inodulatiekarakteristiek te verkrijgen en
dus uitstekende, zuivere modulatie. Het bezwaar is echter, dat deze
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methode veel energie vergt: de modulatorlamp moet eigenlijk ruim
twee maal zooveel energie kunnen verwerken aan haar anode, als
de toegevoerde energie van den oscillator bedraagt, wil men
tenminste flink diep kunnen moduleeren, (de sterkte van een telefoniezender is evenredig met de modulatiediepte, en de goede ver
staanbaarheid is praktisch wel meer dan evenredig daarmee !).
Heeft men een 15-Watt oscillatorlamp, waarmee de toegevoerde
energie (input) dus wel 50 Watt kan zijn, zoo is daarbij een 100Watt modulatorlamp noodig ! Natuurlijk is dit vrij kostbaar. Vol
gens methode II of III kan men daarentegen bijv. met een 5-Walt
modulatorlamp volstaan (en zelfs wel kleiner). Deze overweging
verleidt velen ertoe, dan maar een dezer laatste methoden toe te
passen; het resultaat is echter vaak zeer teleurstellend, in verband
met de sterke vervorming, welke meestal optreedt. Men moet de
instellingen werkelijk zéér zorgvuldig kiezen, wil men eenigszins
dragelijke resultaten bereiken. Vaak is de instelling zóó kritisch,
dat men nu eens wel, daarentegen wat later géén goede resultaten
bereikt.
In het b ij zon der de juistheid van de neutrodyniseering kan van grooten invloed zijn op het
resultaat volgens methode II en in het bijzonder volgens
methode III.
Verder laat methode I in het algemeen dieper modulatie toe,
aangezien de modulatiekarakteristiek over een grooter gebied recht
is; zonder veel moeite kan men gedaan krijgen, dat praktisch de
gansche modulatiekarakteristiek geheel recht is. Met de andere
methoden lukt dat bijna nooit.
Tenslotte behoeft bij de anodemodulatie-methode de emissie van
de lamp in den energieversterker maar de helft te zijn van die bij
modulatie volgens een der andere methoden. Waar voor telefonie
toch al zoo groote emissie noodig is, en dit een der ernstigste
moeilijkheden bij de lampconstructie uitmaakt, vormt dit feit een
der belangrijkste argumenten vóór de anodemodulatiemethode, in
het bijzonder op korte golf, waarbij men met lage anodespanningen
werkt en de emissie dus toch al groot moet zijn, wil men dezelfde
energie verkrijgen als bij hooge anodespanningen.
Voorbeeld. In een vorig hoofdstuk deelden we reeds mede,
dat bij een oscillator de maximale emissiestroom ca. 3 tot 5 maal
zoo groot is als de gemiddelde anodestroom, zooals die op den
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milli-Ampèremeter (draaispoelmeter) in den plaatkring wordt af
gelezen. Dat wil dus zeggen: indien de gemiddelde anodestroom
50 milli-Ampère bedraagt, moet de verzadigingsemissie van de
lamp minstens 150 a 250 milli-Ampère zijn, waarbij het eerste
getal wel het uiterste minimum vormt, dat toelaatbaar is. Deze
getallen gelden dus voor telegrafie.
Bij telefonie met anodemodulatie, bij volledige modulatie (100%
modulatiediepte) varieert de anodespanning tengevolge van het
moduleeren van nul tot de dubbele waarde. De gemiddelde anode
stroom varieert dus ook van nul tot de dubbele waarde. Zoodat
dus ook de verzadigingsstroom theoretisch minstens twee maal zoo
groot moet zijn als bij telegrafie, dus 6 a 10 maal de gemiddelde
anodestroom. Voor 100 % modulatie is het eerste getal nog zelfs
te klein, omdat in dat geval de modulatiekarakteristiek zeker al niet
meer recht blijft !. In het bovengenoemde voorbeeld moet dus de
verzadigingsemissie van de lamp minstens 300 a 500 milli-Ampère
bedragen; heeft men omgekeerd een lamp met 500 milli-Ampère
emissie, zoo mag de gemiddelde anodestroom, bij toepassing van
telefonie met anodemodulatie, niet hooger ingesteld worden dan
ongeveer 50 milli-Ampère, wil men vervorming bij diepe modulatie
voorkomen ! Bij ondiepe modulatie kan men nog wel tot bijv. 70
milli-Ampère gaan, doch men krijgt in dat geval niet méér geluid
sterkte bij de ontvangst !
Bij telefonie met roostermodulatie, volgens welk systeem ook
(hieronder dus ook elk systeem te verstaan, waarbij in een voorgaanden trap modulatie wordt toegepast, ook al geschiedt dat
laatste met behulp van anodemodulatie in dien voorafgaanden
trap), blijft de anodegelijkspanning constant i).
Alléén de anodegelijk s t r o o m kan varieeren: bij 100 % modu
latie varieert deze daarom van nul tot vier maal de normale
waarde.
Immers, de antennestroom moet varieeren van nul tot twee maal
de normale waarde, dus de antenne-energie van nul tot vier
maal de normale waarde (de antenne-energie is de stroom in het
kwadraat maal. de antenneweerstand). Dus de aan de lamp -toe
gevoerde energie moet (aangenomen is constant rendement) varieeren
van nul tot vier maal de normale waarde, en, aangezien de anode3) Hoewel hierbij de anodewisselspanning weliswaar mede varieert, ge
schiedt dit toch niet op dezelfde wijze als bij gebruik als Iaagfrequentlamp,
waarbij de factor g een overheerschende rol speelt. Zie noot pag. 18.
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spanning constant blijft, moet dus de anodestroom deze variatie
ondergaan.

De verzadigingsemissie moet in dit geval dus ook viermaal
zoo groot zijn als voor telegrafie, dus 12 tot 20 maal de gemid
delde anodestroom.
In ons bovengenoemd voorbeeld, zou, indien normaal ingesteld
is op 50 milli-Ampère plaatstroom, de verzadigingsemissie van de
lamp dus 600 tot 1000 milli-Ampère (één Ampère ! !) moeten
bedragen !
Omgekeerd: heeft de lamp een verzadigingsemissie van 500
milli-Ampère, zoo mag de normale gemiddelde anodestroom voor
roostermodulatie niet meer dan ca. 25, hoogstens 40 milli-Ampère
bedragen.
We zien dus, dat, b ij dezelfde soort zendlamp,
deze bij toepassing van roostermodulatie
slechts half zooveel kan leveren, als bij toe
passing van anodemodulatie!
Natuurlijk zijn alle bovengenoemde berekeningen slechts tamelijk
globaal, hoewel.ze over het algemeen zeer goed de werkelijkheid
weergeven. Met speciale constructie der lamp kan men soms wel
aan het aangetoonde bezwaar der roostermodulatie eenigszins
tegemoet komen.
Wat we dus bij de roostermodulatie uitsparen op den modulator,
moeten we gedeeltelijk weer bijbetalen op den oscillator.
Daar komt nog bovendien bij, dat zonder speciale voorzorgen
de modulatiekarakteristiek bij roostermodulatie minder recht is, en
veel meer voorzorgen voor instelling, neutrodyniseering etc. noodig
zijn, speciaal op korte golf.
Anodemodulatie.
Met transformator. Fig. 66 is het algemeene schema voor
anodemodulatie. Hierbij zijn oscillator en modulator volkomen
gescheiden wat hun plaatstroomapparaten betreft. De modulator
werkt hier evenals een gewone laagfrequent-eindlamp. De belas
ting wordt echter niet door een luidspreker gevormd, doch door den
oscillator.
Modulator en oscillator zijn gekoppeld met behulp van den aanpassings-transformator Tr. De laagfrequent-energie, welke de
modulator levert, wordt door dezen transformator aan den oscil
lator toegevoerd en door den oscillator in hoogfrequent-energie
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omgezet; deze energie correspondeert met de energie van de z.g.
zijbanden der modulatie; het is deze energie, welke de s t e r k t e
van het telefoniestation bepaalt.
De modulatiediepte is gelijk aan de verhouding van de spanning,
welke transformator Tr. secundair opwekt, tot de spanning van het
plaatspanning-apparaat van den oscillator.
Voorbeeld. We veronderstellen, dat de aanpassing van Tr.
juist is (zie onderschrift), voorts, dat de modulator juist is inge
steld (neg. roosterspanning = Vs
Globaal is dan de am
plitude van de wisselspanning welke aan de primaire van Tr. kan
ontstaan (voor onvervormde weergave) ongeveer de helft van de
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gelijkspanning van den modulator. Stel, deze is 600 Volt, dan is
de topwaarde van deze wisselspanning dus ca. 300 Volt.
De transformator transformeert (zie onderschrift fig. 66) bijv.
1,4 maal omhoog, dus de wisselspanning aan de secundaire heeft
een topwaarde van 420 Volt. Indien de anodespanning van den
oscillator nu 500 Volt bedraagt, is dus de maximale modulatiediepte in dit voorbeeld JJJ- X 100 % = 84 % hetgeen reeds een
hooge waarde is. We kunnen dus - op deze wijze controleeren,
of de modulator voldoende krachtig is, om een behoorlijke moduJatiediepte te kunnen bereiken. Voorts kunnen we controleeren, of
de modulator niet al te krachtig is; in dat geval zou er gevaar
kunnen bestaan voor overmodulatie (indien uit de berekening zou
blijken, dat meer dan 100 % modulatiediepte mogelijk is).
Den transformator Tr. van fig. 66 sluiten we liefst zóó aan, dat
de gelijkstroommagnetisaties van de beide wikkelingen elkaar zoo
veel mogelijk opheffen. In het bovengenoemde voorbeeld zien we:
Modulator: 50 Watt, bij 600 Volt anodespanning, dus anodestroom is 85 m.A. Aantal Ampère-windingen is: 85 X i (w =
windingtal). Oscillator: 25 Watt bij 500 Volt anodespanning, 50
milli-Ampère. Windingtal secundaire transf. Tr. is 1,4 maal zoo
groot als van primaire, dus Ampère-windingtal is,

•>4 X -Zo X 50 = 70 X ;L
We zien dus, dat er een verschil is van (85 — 70) X jqoö ~
15 X iooö Ampère-windingen. Indien dit getal minder is dan ca. 75
(voor een 50-Wattzender) is er geen gevaar voor verzadiging van
de kern (als w = 2000 windingen is, is in dit voorbeeld het aantal
= 30 dus gemagnetiseerende Ampère-windingen dus 15 X 2000
1000
heel veilig).
Uit het bovenstaande voorbeeld zien we dus, dat het een vrij
eenvoudige kwestie is, om na te gaan, of modulator en oscillator
behoorlijk zijn aangepast.
De verdere te nemen maatregelen voor vervormingsvrije modu
latie zijn:
le. Zorg, dat de gemiddelde anodestroom van den oscillator niet
grooter is dan ca. i/10 van den maximalen emissiestroom. Zorg
dus, dat de gloeispanning niet te laag is !
2e. Zorg, dat de excitatie van den energieversterker ruim vol
doende is; deze moet zélfs voldoende zijn in de modulatiepieken,
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wanneer de anodespanning het dubbele van de normale waarde
heeft !
3e. Zorg, dat in fig. 66 condensator C2 niet te groot is (hoog
stens 1000 micro-micro-farad).
4e. Zorg, dat de modulatiediepte niet te groot is; bij juiste
modulatie moeten de anodestroom-milli-Ampèremeters zoowel van
modulator als van oscillator volkomen stil staan; schommelen van
de naald wijst op vervorming respectievelijk in den modulator of
wel in den oscillator.
5e. Pas geen luchtspleet toe in den modulatie-transformator; dit
gaat meestal ten koste van de hooge tonen der modulatie.
6e. Pas erop, dat geen hoogfrequent-spanning op het rooster
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van de modulatorlamp komt; wordt dit rooster met een conden
sator van 1000 micro-micro-farad even met zijn gloeidraad ver
bonden, zoo mag de anodestroom-meter van den oscillator niet
een andere aanwijzing gaan geven (dit is een controle op het voor^
komen van hoogfrequentspanningen op dit rooster). Remedie:
hoogfrequentsmoorspoelen; goed afschermen met koperblad; aar
den van de kernen der transformatoren, enz.
Op de anodemodulatiemethode zijn tal van variaties mogelijk;
het schema van fig. 66 is echter wel het beste, aangezien het steeds
goede aanpassing van modulator en oscillator mogelijk maakt.
Bovendien kan men voor den modulator twee lampen in push-pull
toepassen; de modulatietransformator is dan primair in push-pull
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en secundair enkelvoudig. Voor de aanpassingsberekening moet
men dan 2 X de Ri van één modulatorlamp in rekening brengen.
Aangezien nu de anodestroom van den oscillator, wat betreft
de magnetisatie van den modulatie-transformator, niet meer voor
het grootste gedeelte opgeheven wordt door die van den modulator,
is het aanbevelenswaardig, het schema van fig. 67 toe te passen,
waarbij de anodestroom van den oscillator door de koppelsmoorspoel Lm (deze mag een Lichtspleet hebben) gaat en condensator
C (bijv. 4 microfarad) ervoor zorgt, dat geen gelijkstroom door
de wikkelingen van den modulatie-transformator Tr. kan gaan.
Met smoorspoel. Fig. 68 stelt de bekende Heising-modulatie voor, waarbij modulator en oscillator dezelfde plaatspanningbron bezitten en onderling gekoppeld zijn door de modulatie-smoorspoel Lm.
Dit schema munt uit door eenvoud; de bezwaren zijn evenwel:
UsClUtor

ë

McduUtor

©
&
te
Cb
Lrr.

XX

Fig. 68. Principeschema van de smoorspoel modulatiemethode.
Lm is de modulatiesmoorspoel.
Ie. De aanpassing kan niet gevarieerd worden, de „transformatieverhouding” is steeds 1:1. Dit maakt, dat de modulatiediepte
vaak onvoldoende is.
2e. De modulator vergt meestal een hoogere anodespanning dan
de oscillator; in het schema van fig. 68 zijn deze anodespanningen
rioodzakelijk aan elkaar gelijk.
Aan het eerste bezwaar is gedeeltelijk tegemoet te komen, door
een aftakking te maken op smoorspoel Lm, voor koppeling van de
anode van den modulator (meestal moet toch van modulator naar
oscillator omhoog getransformeerd worden). Dit gaat echter vaak
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ten koste van de hooge tonen (smoorspoel Lm heeft een groote
1 lichtspleet, dus veel spreiding).
Aan het tweede bezwaar is tegemoet te komen volgens schema
fig. 69, volgens een uitvinding van Ir. J. J. Numans (op dit schema
zijn octrooien verleend aan de N. V. Philips’ Gloeilampenfabrieken
te Eindhoven). Fig. 69 is het principe-schema van energieversterker en modulator van den bekenden kortegolfzender PCJJ te Eind
hoven (later PCJ te Hilversum), waarmee voor de eerste maal naar
Indië werd getelefoneerd.
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Fig. 69. Principeschema van oscillator en modulator.
De anodespanning van den oscillator wordt hier'met behulp van
weerstand Rv op een lagere waarde ingesteld dan van den modu
lator; deze laatste anodespanning kan men dus naar believen hooger
kiezen. De laagfrequent-componenten worden door condensator Cv
doorgelaten.
Op het eerste gezicht lijkt dit een zeer energieverkwistende
methode, maar praktisch valt het erg mee en speelt het energie
verlies in Rv maar een kleine rol ten opzichte van de totale energie,
terwijl er vaak een zeer aanmerkelijke winst in modulatiediepte mee
valt te behalen.
Natuurlijk kan men in serie met Rv nog een smoorspoel scha
kelen; er zijn nog andere kleine variaties op mogelijk.
Juist voor amateur-doeleinden is dit laatste schema zeer aan-
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trekkelijk wegens den eenvoud en de goede resultaten welke ermee
te behalen zijn.
De antennestroo m toe name b ij modulatie. De
laagfrequente energie, welke de modulator in fig. 66 ontwikkelt,
wordt aan den oscillator toegevoerd, en door dezen gedeeltelijk in
hoogfrequente energie omgezet en aan de antenne toegevoerd;
naarmate de modulatie sterker geschiedt (d.w.z. de modulatiediepte
grooter is) is deze energie grooter. Waar het moduleeren dus een
extra toevoer van energie aan de antenne teweeg brengt, is het
duidelijk, dat tengevolge van de modulatie de ant e n n e s t r o o m zal to e n e m e n, en wel des te meer,
naarmate de modulatiediepte grooter is.
Inderdaad is, bij zuiver sinusvormige modulatie, met een con
stanten toon, deze antennestroomtoename gemakkelijk te berekenen
en vormt deze zelfs een eenvoudige methode, om de modulatie
diepte te meten !
Berekening levert de volgende formule:
ö =

V' +4

1

6 = procentueele antennestroomtoename
k = modulatiediepte
Uit deze tormule is at te leiden, dat bij volle 100 % modulatie
met een constanten sinusvormigen toon, de antennestroomtoename
ruim 22 % is, d.w.z.: als de draaggolf alléén 1 Ampère is, dan zal
bij volle modulatie de antennestroom 1.22 Ampère worden, hetgeen
dus zeer goed af te lezen is. Bij kleine modulatiediepte is de toe
name kleiner, en de meting dus onnauwkeiïger.
We kunnen de resultaten van deze‘formule ook in een tabel uit
drukken:
antennestroom-toename
modulatiediepte bij
sinusvormige modulatie
in %.
in %.
2
30
4
40
50
6
60
9
12
70
15
80
90
18i/2
100
22/2

.

i

;
:

;
'
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Teneinde een eenigszins betrouwbare meting te bereiken, is het
dus noodig, dat de draaggolf den antennestroommeter bijna geheel
doet uitslaan; anders is geen duidelijke aflezing te verkrijgen.
Uit liet bovenstaande zien we voorts, dat het moduleeren u i tsluitend een antennestroom toename tengevolge
moet hebben.
Veroorzaakt het moduleeren een antennestroomdaling, zoo is er
iets verkeerds aan de hand; bij anodemodulatie wijst dit op het
werken aan de bovenste grens van de modulatiekarakteristiek; de
oorzaken daarvan zijn:
le. te groote anodestroom van den oscillator, in verhouding tot
de beschikbare emissie van de lamp; dit kan ontstaan door:
te geringe gloeispanning;
te sterke antennekoppeling;
2e. onvoldoende excitatie van den oscillator.
Bij roostermodulatie, waarbij de gemiddelde anodestroom onder
het moduleeren sterk toeneemt, en dus de belasting van het plaatspanningapparaat sterk vergroot wordt, zakt daarbij de spanning
van het plaatspanningapparaat; dit heeft een daling van den
antennestroom tengevolge, zoodat het best mogelijk is, dat de
antennestroom sterk daalt onder het moduleeren, zonder dat daarbij
de modulatiekarakteristiek sterk gebogen behoeft te zijn. Natuurlijk
is deze toestand zeer ongewenscht; de effectieve modulatiediepte
(de sterkte van de telefonie) wordt er aanzienlijk door beperkt.
Ook dit verschijnsel is een bezwaar van de roostermodulatiemethoden; het vergt een anodestroombron van constante spanning,
bijv. een batterij, of een gecompoundeerde gelijkstroomdynamo.
Roostermodulatiemethoden.
Roostergelijkspanningsmodulatie:
le. Door variatie van de opgedrukte negatieve
roosterspanning van den energieversterker,
volgens het principe-schema van fig. 70.
De modulator levert laagfrequente spanningen aan de secundaire
van transformator Tr., welke in serie komen te staan met de nega
tieve roosterspanning, gevormd door de roosterspanningbatterij
Vg-osc. en de spanning over den lekweerstand.
In verband met het feit, dat er roosterstroom vloeit, moet trans-
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formator Tr. geen z.g. laagfrequent-transformator zijn met een
hoog secundair windingtal; meestal moet Tr. zelfs eenigszins om
laag transformeeren ! Indien de oscillator bijv. 50 Watt vermogen
heeft, kan de modulator ca. 10 Watt vermogen hebben. AAet een te
kleine modulatorlamp is de kans op sterke vervorming zeer groot.
Men transformeere zooveel mogelijk omlaag; dit bevordert in het
algemeen zuivere modulatie (natuurlijk zoolang er voldoende span
ning aan de secundaire van Tr. ontwikkeld kan worden). De transformatieverhouding kan dus bijv. van 1 tot 0,3 zijn.
Bij alle roostermodulatiemethoden is het van groot belang, het
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plaatspanningapparaat van den energieversterker te stabiliseeren,
zoodat de spanning niet zakt, indien tengevolge van het moduleeren
meer plaatstroom wordt afgenomen.
Verder lette men er op, dat condensator C2 niet te groot is, bijv.
hoogstens 500 micro-micro-farad, liefst nog wat kleiner.
Bij deze roostermodulatiemethode moet over het algemeen de
H.F. excitatie niet te sterk zijn, doch ook niet te zwak. Het goed
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instellen der excitatie is eigenlijk het punt, dat vaak een struikel
blok vormt.
Van bijzonder groot belang is voorts, dat de neutrodyniseering
zoo volkomen mogelijk wordt ingesteld; bij slechte neutrodyni
seering kan het voorkomen, dat de modulatiekarakteristiek plot
selinge overgangen vertoont, hetgeen natuurlijk tot zéér sterke ver
vorming van de telefonie zou leiden.
2e. Roostergelijkspanningsmodulatie door variatie van
den Iekweerstand, volgens fig. 71.
De modulatorlamp vormt hier den Iekweerstand, waarvan de
grootte variaties ondergaat, tengevolge van de laagfrequente span
ningen, aan het rooster van de modulatorlamp toegevoerd. Dit is
hetgeen Telefunken Gittergleichstrom-modulatie noemt.
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Transformator Tr. is hier dus een gewone roosterkring-ingangstransformator (vrij groot aantal secundaire windingen), welke
gedempt is door een hoogohmigen weerstand, teneinde een gelijk
matige versterking te bereiken. Sommige transformatoren hebben
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een clergelijken weerstand niet noodig. Condensatoren C3 en C4
dienen om hoogfrequentstroomen door te laten (C3 ca. 500 micromicro-farad, C4 ca. 200 micro-micro-farad), opdat geen hoog
frequente spanningen op de electroden van de modulatorlamp en
vooral niet op het rooster komen te staan.
Roosterwisselspanning-modulatie:

Volgens deze modulatiemethode (fig. 72) wordt de hoogfre
quente roosterwisselspanning (excitatie) van den energieversterker
gevarieerd, doordat de voorafgaande tusschenversterker gemodu
leerd wordt volgens de anodemodulatiemethode van fig. 66. Aan
gezien de tusschenversterkerlamp belangrijk kleiner kan zijn dan
de energieversterkerlamp, zoo kan de modulatorlamp in dit geval
kleiner zijn dan de energieversterkerlamp (praktisch maar weinig
kleiner !).
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Inplaats van te moduleeren in den tusschenversterker, welke den
energieversterker direct voorafgaat, kan men in principe ook modu
leeren in een nog eerder voorkomenden tusschenversterker, welke
dus nóg kleiner kan zijn (zoodat ook de modulatorlamp nog kleiner
kan zijn). Het bezwaar is echter de nog veel grooter moeilijkheid,
om een zuivere modulatie te bereiken.
In verband met het in hoofdstuk VI behandelde omtrent de
theorie der modulatie moge er nog eens nadruk op gelegd
worden, dat het hier de tusschenversterkerlamp is, die gemoduleerd
wordt en die dus in de kromme deelen harer karakteristiek moet
werken.
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De moeilijkheid is, dat men gelijktijdig moet voldoen aan de
voorwaarden voor anodemodulatie voor den tusschenversterker èn
aan die voor roostermodulatie voor den energieversterker. Dat komt
op het volgende neer:
De in de anode gemoduleerde lamp heeft sterke excitatie noodig
(pag. 116); deze excitatie moet voldoende zijn voor verdubbelde
anodespanning (pag. 159 en 162), hetgeen wil zeggen, dat ver
dubbelde anodespanning van den tusschenversterker ook ver
dubbelde excitatie van den energie-versterker moet geven; de
gemiddelde anodestroom van den tusschenversterker mag slechts
Vio a Vo der emissie bedragen (pag. 159); de anodestroommeters
van modulator en tusschenversterker moeten stil staan, anders is
de modulatie te diep (pag. 163).
De gemiddelde anodestroom van den energieversterker mag
slechts V20 a V12 van de emissie bedragen (pag. 160); de energie
versterker mag in de kromme deelen der karakteristiek oscilleeren
(pag. 157) wanneer men slechts zorgt, dat de antennestroom even
redig varieert met de excitatie, dus — als de tusschenversterker
goed is ingesteld — evenredig met variaties in de plaatspanning
van den tusschenversterker; deze voorwaarde brengt mede, dat hier
geen modulatie van 100 % mogelijk zal blijken; de anodespanning
van den energieversterker moet gestabiliseerd zijn (pag. 167);
afname van den antennestroom tijdens het moduleeren wijst op een
defect in dit opzicht.
Zeer noodzakelijk is controle, dat geen hoogfrequentspanningen
op het rooster van den modulator komen (pag. 163).
Vooral in dit schema is een volkomen juiste neutrodyniseering
(instelling van Cn2) van den energieversterker van bijzonder groot
belang; bij onjuiste neutrodyniseering kan het toch voorkomen, dat,
indien tengevolge van de modulatie de excitatie door den tusschen
versterker geleverd, nul is, en dus ook de antennestroom nul be
hoort te zijn, dit evenwel in het geheel niet het geval is, doordat
de energieversterker „op z’n eigen houtje” bezig is te oscilleeren !
En, wat nog erger is: aangezien de energieversterker in dezen toe
stand absoluut niet meer gestuurd wordt, geschiedt dit oscilleeren
op een eenigszins (of zelfs heel veel) andere golflengte, dan die
van de draaggolf ! Dat dit tot ontzettende vervorming moet leiden,
spreekt wel vanzelf. Bij minder onjuiste neutrodyniseering kunnen
zich natuurlijk overgangstoestanden voordoen, waarbij de energie
versterker gedeeltelijk bestuurd wordt, gedeeltelijk zijn excitatie
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door terugkoppelingseffect verkrijgt, en ook dit leidt tot erge ver
vorming; de modulatiekarakteristiek kan allerlei rare bochten of
zelfs trapjes vormen, zoodat de antennestroom als het ware schoks
gewijze varieert, indien de modulator-spanning gelijkmatig geva
rieerd wordt. Bovengenoemde bezwaren zijn in het geheel niet
denkbeeldig: bij eenigszins nonchalante instelling van den zender
treden deze verschijnselen eerder als regel op! Het is juist
zeer moeilijk, om geheel goede werking te bereiken op korte golf,
vooral op zéér korte golf.
Van zeer groot belang is weer de instelling van de excitatie van
den energieversterker door middel van Lk; de excitatie mag vooral
niet te sterk zijn (anders zou verdere toename daarvan geen
• antennestroomtoename meer tengevolge kunnen hebben). Verder is
een lekweerstand Rg geteekend in serie met de negatieve roosterspanningbatterij Vg2. Door een juiste verdeeling van de benoodigde
negatieve roosterspanning over een (constante) batterijspanning
en een (variabele) spanning, welke zich automatisch regelt met
den roosterstroom, kan dikwijls een belangrijke verbetering in de
rechtheid van de modulatiekarakteristiek bereikt worden. Conden
sator Cg mag in dit geval niet te groot zijn (ca. 500 micro-microfarad).
Juist de moeilijkheid van goede instelling der diverse roostermodulatiemethoden vormt natuurlijk het aantrekkelijke van het
experimenteeren ermee; wij meenen evenwel goed te doen met op
de moeilijkheden te wijzen, teneinde teleurstellingen te voorkomen;
wil men zonder veel experimenteeren direct goede resultaten be
reiken, zoo kieze men een der anodemodulatiemethoden.
Het werkelijk opnemen der modulatiekarakteristiek van een
telefoniezender houdt de moeilijkheid in, dat men momenteele
waarden van den antennestroom zou moeten vergelijken met
momenteele waarden der modulatiespanningen. Bij de Gittergleichstrom-modulatie en de Heisingmodulatie (met smoorspoel)
bestaat evenwel de mogelijkheid om een statische methode toe te
passen, d.w.z. met behulp eener gelijkspanning. Men zie het artikel
in Radio-Nieuws Juni 1931 van Dr. Ir. H. O. Roosenstein.
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De Vonkzender.
XI.
Sterk gedempte trillingen.
Ofschoon de vonkzender wegens zijn storend karakter bestemd
lijkt om geheel uit het verkeer te verdwijnen en zijn gebruik als
verkeersmiddel door amateurs wettelijk is verboden, is het toch
wel gewenscht, over de vonkzenders, welke voor bepaalde
demonstraties kunnen dienen en over de daarmee opgewekte g ed e in p t e trillingen iets mede te deelen.
Den meest primitieven vonkzender bezitten we in den vorm van
een vonkenden oefenzoemer volgens fig. 73, wanneer
A.

sr.

K

£

2
-3

Fig. 73.

we bij 1 en 2 een antenne en aardleiding aansluiten. De tusschen
contact h en de trilveer fg ontstaande vonk is dan direct opgenomen
in de antenne; de uitgestraalde trillingen bezitten de eigenfrequentie
van het antenne-systeem. Hierdoor is zelfs een middel gegeven om
met behulp van een zoemer en een golfmeter met kristal en telefoon
de eigenfrequentie of eigengolf eener antenne
te bepalen (bij een rechten draad 4 a 5 maal de draadlengte).
Alleen veroorzaakt de weerstand der vonkruimte in de antenne een
groote demping, zoodat de afstemming zeer onscherp blijkt. Ook
zal het niet gelukken, bij eenigszins groote antenne met een
zoemer op deze wijze ook maar eenig vonkverschijnsel te verkrij
gen; de capaciteit der antenne heeft dan een waarde, welke men
met zoo geringe energie niet tot voldoende spanning kan laden om
vonken te doen ontstaan.
Wil men dus bij een grootere antenne de bedoelde meting der
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eigenfrequentie met z.g. „vonk in open keten” verrichten, clan dient
men een vonkinrichting van wat grooter vermogen te gebruiken.
Zulk een inrichting is de t r i 11 e r b o b i n e (Ruhmkorff-inductor).
Een schema daarvan ziet men in fig. 74. Oude ontstekingsbobines
van auto’s of motorfietsen zijn voor het doel zeer geschikt; ze
s,
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Fig. 74.
nemen uit een 4 of 6 Volts accubatterij 2 a 10 Watt op. Men kan
ook een Rhumkorff met wisselstroom voeden uit een gloeistroomtransformator, waarbij het grootste effect wordt bereikt als de
triller zich op 100 verbrekingen per sec. laat instellen. Eigenlijk
is een Ruhmkorff een groote zoemer, die evenwel een secondaire
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Fig. 75.
wikkeling bezit. Men gebruikt hier niet de verbrekingsvonk, welke
weer tusschen schroef s en t tracht te ontstaan en die juist door
den grooten papiercondensator C (0.25 a 0.5 //F) onderdrukt wordt,
maar sluit een instelbare vonkbaan aan op de secondaire wikkeling
volgens fig.'75. Als men een bobine heeft, die zonder aansluiting
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van antenne en aarde een vonk geeft van 1 a 1 /2 cm lengte, zal
bij aansluiting eener antenne van eenige grootte de vonkbaan op
niet meer dan bijv. 1 mm moeten worden ingesteld. Daarbij wordt
de eerst blauwe en ijle vonk veel dikker en wit; de temperatuur is
ook hooger, omdat ten gevolge van de antenne-capaciteit de heen
en weer slingerende ladingen grooter zijn; voor de vonkpolen moet
men dus metaal gebruiken, dat niet te veel inbrandt; vlakke zinkpolen van 0.5 a 1 cm diameter zijn heel geschikt.
Op deze wijze is door de grootere energie de mogelijkheid ge
geven om voor de gedachte meting der eigenfrequentie van de an
tenne, ondanks een vrij aanzienlijke antenne-capaciteit, toch vonken
in de antenne op te wekken. De groote demp i n g van het aldus
verwekte trillingsverschijnsel blijft echter bestaan.
Het is gewenscht, alvorens meer volkomen zenderschakelingen te
behandelen, vonkverschijnsel en demping nog iets nader te be
schouwen.
Elke trilling van de trilveer der bobine gaat gepaard met het bij
de stroomverbreking optreden eener hooge inductie-spanning aan
de secondaire klemmen. Daardoor wordt de antenne geladen totdat
de spanning zoo hoog is, dat de vonkbaan „doorslaat”. Dit door
slaan is een gevolg van ionisatie der lucht in de vonkruimte, waar
door die ruimte geleidend wordt. De antenne kan zich dus ontladen.
Die ontlading heeft oscilleerend plaats. Door de zelfinductie houdt
n.1. de ontladingsstroom langer aan dan tot het moment, dat de aan
de antenne meegedeelde lading geheel is afgevloeid; er vloeit méér
af, waardoor de antenne tegengesteld geladen raakt en zoolang de
vonkruimte voldoende geleidend blijft, houdt dit heen en weer
schommelen der lading aan, waarbij door de optredende verliezen
elke volgende oscillatie iets kleiner is dan de vorige. Dit gebeurt
zoo snel, dat de trilling geheel is uitgedoofd, voordat de trillerbobine
haar volgenden spanningsstoot geeft, waardoor het verschijnsel
zich herhaalt Aldus geeft elke vonkovergang aanleiding tot het
ontstaan van een gedempt golftreintje, waarna een naar verhouding
lange pauze volgt, alvorens de volgende vonkdoorslag intreedt.
Het eerste overgaan van de vonk bij eiken doorslag is als het
ware een enkele stoot, die aan den electrischen trillingskring (antenne-aarde) wordt toegebracht. Het heen- en weerslaan van de
vonk daarna is een vanzelf optredend verschijnsel, allemaal gevolg
van dien eersten stoot. Dit is vergelijkbaar bij hetgeen men waar
neemt aan een schommel. Eén stoot brengt den schommel uit het
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evenwicht. Daarna volbrengt hij een aantal heen- en weer slin
geringen, alvorens weer stil te staan. Elke volgende slingering is
echter kleiner dan de vorige, omdat de wrijving met de lucht ge
leidelijk het arbeidsvermogen, dat aan den schommel was meege
deeld, doet verloren gaan.
Precies zoo is het met de electrische slingeringen in de antenne.
In de eerste plaats biedt de antenne met vonkbaan weerstand aan
den electrischen stroom; die weerstand is oorzaak, dat een deel
der meegedeelde energie verloren gaat in warmte. Daardoor alléén
reeds zou de slingering worden gedempt, d.w.z. dat zij gelei
delijk zou afnemen, totdat de electriciteit weer geheel tot stilstand
komt.
Zoowel de bewegingen van een door één stoot in beweging ge-
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brachten schommel als de electrische wisselstroomschommelingen
in een antenne als gevolg van een vonkovergang, kan men voor
stellen op de wijze van fig. 76. De grootte der achterennvolgende
schommelingen a, b, c, d, wordt steeds kleiner. Bij electrische tril
lingen mag men aannemen, dat als b gelijk is aan 2/3 deel van a>
c ook 2/3 deel is van b en d weer 2/3 deel van c.
In het hier genomen voorbeeld is a/b = 3/o. Die breuk V2
noemt men de dempingsverhouding. Natuurlijk kan die
allerlei andere waarden bezitten dan 3/2- Hoe grooter de dempings
verhouding is, des te grooter ook de demping, d.w.z., des te sneller
nemen de trillingen af in grootte.
Hiermede hangt direct samen de lengte van den golftrein. Meii

;
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neemt n.I. aan, dat de trilling geheel is uitgedoofd, wanneer de
laatste trilling nog slechts ViooSte deel is van de eerste. In ons voor
beeld was b = 2/3 a, c = 2/3 b = V» a, d = 8/27 a, e = io/81 a.
Zoo voortgaande vindt men, dat in dit geval de 12de trilling kleiner
is dan Viooste van de eerste, zoodat de golftrein in dit geval een
lengte heeft van hoogstens 12 volledige trillingen.
In berekeningen van dezen aard vindt men gewoonlijk niet het
bedrag der dempingsverhouding zelf gebruikt, maar het z.g. logar i t h m i s c h decrement, dat is de natuurlijke logarithme van de
dempingsverhouding, ook wel kortweg decrement genoemd. De na
tuurlijke log. van een getal is 2.303 maal de gewone log. van dat
getal. In geval van een dempingsverhouding 'Ak is het log. deer. 0.41.
nat. log. 100 _
Het aantal trillingen in den golftrein is steeds =
log. deer.
4.6

log. deer.

Denken we ons een inrichting, welke 100 vonken per sec. geeft
en waarmee een golflengte van 300 m wordt opgewekt (freq.
1.000.000 Hertz) dan is de duur van een golftrein van 12 hoog
frequente trillingen 12 millioenste deelen eener seconde, terwijl de
tijd tusschen twee golftreinen 1 honderdste deel eener seconde
bedraagt. Er was dus tijd voor 10.000 trillingen en er hebben er
slechts 12 plaats. Het aantal hoogfrequente trillingen in den golftrein
neemt bij kleiner decrement evenredig toe, maar de gaping tusschen
twee golftreinen blijft zelfs bij een decrement 0.02 toch nog 40 maal
de lengte van den golftrein als de vonkfrequentie 100 bedraagt.
Als oorzaak van de demping der door een vonkovergang in gang
gezette trillingen eener antenne noemden we tot dusver alleen den
Ohmschen weerstand der antenne.
Daartoe werken echter alle andere energieverliezen, waaraan de
antenne onderhevig is, eveneens mede. Een belangrijk energie-verlies eener goede antenne is nu gelegen in haar stralend vermogen.
De electrische energie uit de antenne, welke „verloren” gaat bij
het verwekken van ethergolven, is juist het nuttig effect, dat met
de zendinrichting wordt beoogd. Het doel is toch niet, de energie
in de antenne te behouden in den vorm van hoofrequenten wissel
stroom, maar het is te doen om een zoo groot mogelijk deel van
dien stroom om te zetten in ethergolven. Hoe grooter nu de straling
der antenne is, des te meer zal elke volgende slingering verzwakt
zijn, doordat energie is afgegeven in den vorm van straling.
ZendstutIon

12
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De invloed der straling op het verloop van de strooniverschijnselen
is geheel dezelfde als de invloed eener schijnbare vergrooting
van den weerstand. Men kan de straling dan ook in rekening brengen
als een schijnbare weerstand, waarmee de Ohmsche weerstand is
vermeerderd. Dien schijnbaren weerstand noemt men den stralingsweerstand der antenne. Een groote stralingsweerstand
beteekent dus niet — zooals men zou kunnen denken — een belem
mering van de straling, maar is een maat voor de grootte van de
straling. Een derde factor van den totalen antenneweerstand is de
z.g. diëlectrische weerstand, welke is te wijten aan het
feit, dat de antenne tegenover aarde geen volmaakten condensator
vormt, maar een condensator, waarvan de aardzijde maar halfgeleidend is. In een antenne, waarin de (middelbare) stroomsterkte I Am
pères bedraagt en de Ohmsche plus diëlectrische weerstand R Ohms,
is de in warmte verloren gaande energie I2 R Watt. Bedraagt de
stralingsweerstand Rs Ohms, dan is de totale antenne-energie l2
(R -|- Rs) Watt en de in straling omgezette energie l2 Rs Watt. Van
een enkelen loodrechten draad is de stralingsweerstand voor de fundamenteele golf, die ongeveer het 4-voud van de draadlengte bedraagt
(onafhankelijk van de lengte van dien draad) bijna 40 Ohm, juister
36.6 Ohm. Dit geldt voor elke halve dipool. Zie ook bladz. 108.

Door de straling wordt de demping van de door een vonkzender
opgewekte wisselstroomtrillingen in de antenne vergroot.
Dit is van directen invloed op den vorm der uitgestraalde ethertrillingen. Die ethertrillingen worden veroorzaakt door de
stroom wisselingen in de antenne. Nemen de stroomtrillingen in de
antenne af, dan worden ook de opvolgende, in den ether uitgestooten trillingen telkens zwakker. M.a.w. de uitgezonden golftrein in
den ether bezit dezelfde demping als de stroomtrillingen in de an
tenne. Een sterk stralende antenne, waaraan door directen vonkovergang telkens maar één electrische stoot wordt toegebracht,
die daarna uittrilt, zendt dus noodzakelijk sterk gedempte ethergolven uit.
Het gevolg daarvan voor de ontvangst ligt voor de hand. Stel
eens, dat de demping zóó groot was, dat als gevolg van elke vonk
slechts één stoot in den ether uitging. Dan zou een ontvangantenne,
daardoor getroffen, één lading krijgen en daarna in haar eigen golf
uittrillen, onverschillig op welke golf zij was af
gestemd. De afstemming van den ontvanger zou er dan niets
meer toe doen. Hoe sterker nu de demping der ethergolven, des
te meer nadert men tot dit geval.
Bij het uitzenden van ongedempte trillingen heeft de dem
ping géén invloed op den v o r m van het uitgezonden golfverschijn-
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sel. Daarbij heeft groote weerstand alleen ten gevolge, dat de am
plitude der trillingen kleiner wordt. Maar hoe gedempt de kringen
ook zijn, de trilling blijft daarbij ongedempt.
Vonk zen der met gekoppelde t r i 11 i n g s k r i n g e n.
Teneinde de demping door de vonkbaan uit den antennekring te
kunnen verwijderen, past men een afzonderlijken vonkkring toe,
welke met de antenne direct of inductief gekoppeld kan zijn. De
zender met directe koppeling is aangegeven in fig. 77, die met in
ductieve koppeling in fig. 78. Wezenlijk verschil bestaat in de wer
king dier twee schema’s niet; zij geven gelijkwaardige resultaten
en de vonkzenders aan boord van schepen zijn in beginsel ook
volgens één dier twee ingericht, met alleen dit verschil, dat voor
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groote energie niet een Ruhmkorff wordt gebruikt, maar een op
wisselstroom aangesloten transformator, welke secondair de benoodigde vonkspanning levert. Aangezien de toon van den
vonkzender wordt bepaald door het aantal vonken per
seconde, dus in het laatste geval gelijk is aan de dubbele frequen
tie van den wisselstroom, wordt voor de voeding wel 400- of
500-periodige stroom opgewekt om een vonktoon 800 of 1000 te
verkrijgen.
In de schema’s fig. 77 en 78 wordt de golflengte beheerscht door
de afstemming van den vonkkring, d.w.z. door de grootte van den
condensator C en van de ter rechter zijde daarvan verbonden spoel;
de vonkbaan V is toch tijdens het optreden van trillingen (zoo lang
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de vonkontladingen aanhouden) te beschouwen als een geleidende
doorverbinding, zoodat condensator C en spoel een gesloten afstemkring vormen. De kring, gevormd door de antenne met de
daarin opgenomen koppelingswindingen, moet gelijk afges t e m d zijn als de vonkkring. De gelijke afstemming laat zich
constateeren met een hittedraadmeter in de aardleiding. Men stelt
in op grootsten uitslag van den meter. Bij 5 a 10 Watt door een
Rhumkorff opgenomen energie kan men op 50 a 250 mA in de
antenne rekenen.
De zelfinductie der secondaire van Ruhmkorff of voedingstransformator is zóó hoog, dat daarin geen hoogfrequente trillingen
doordringen. Het is trouwens zeer goed, in de verbindingen tusschen Ruhmkorff en vonkbaan nog hoogfrequentsmoorspoelen op
te nemen, zoodat de trillingskring werkelijk hoogfrequent is ge
ïsoleerd van de voeding.
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Fig. 78.
Men moet in het oog houden, dat de condensator C hier een
dubbele rol vervult. Hij is niet alleen afstemcondensator, maar hij
is ook de capaciteit, welke de lading opneemt, die na den vonkdoorslag uittrilt. Aangezien het door een condensator opgenomen
arbeidsvermogen /2 CV2 Joule*) bedraagt en het effect (dat is
arbeid per seconde) bij Z vonkontladingen per seconde /2 CZV2
Watts wordt, heeft de grootte van C ook iets te maken met het
zendervermogen.
Dit laatste zou meebrengen, dat als men C verkleint ter verkor
ting van de golflengte, ook de energie zou worden verminderd.
*) 1 Kilowattuur = 3.600.000 Joules.
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Hiervoor is een compensatie te vinden, door gelijktijdig met ver
kleining van C de vonkwijdte te vergrooten, waardoor de spanning
V, waartoe C wordt geladen alvorens een vonk inzet, hooger wordt.
Men zal begrijpen, dat bij de berekening van een grooteren vonkzender de golflengte, het vermogen, de grootte van C, de aard der
vonkbaan en de vereischte transformatorspanning in nauw verband
met elkaar staan. Bij kleine demonstratiezenders zal men een ver
stelbare vonkbaan gebruiken. Grootere zenders hebben
gewoonlijk vonkbanen, die uit een aantal in serie staande vonken
bestaan, waarvan men er méér of minder in dienst kan stellen.
Natuurlijk moet de condensator C bestand zijn tegen de hoogste
vonkspanningen, waarmee men wil werken. Die spanningen zijn
bij een vonkzender veel hooger dan die, waarmee men in lamp^ 7?
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zenders te maken heeft. De open spanning van een Ruhmkorff is i
licht 10 a 20.000 Volt en. de werkspanning, waarop de vonk wordt ;
ingesteld, 1500 a 2000 Volt. Daarom zal men voor C geen draaicondensator kunnen nemen.
Constructieve gegevens.
Heeft men een bepaalde Ruhmkorff, dan dient allereerst door de
proef nagegaan te worden, hoe groot men een aan de secondaire
parallel geschakelden condensator kan maken om toch nog een
goed instelbare vonklengte van bijv. 1 mm te behouden.
De condensator dient opgebouwd te worden van minstens 1 mm
dikke glasplaten met bladtin of bladlood. De randen der glasplaten
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worden ietwat rond afgeslepen om te voorkomen, dat liet metaal
blad op de randen wordt afgeknepen. De metaalbladen moeten
rondom ruim 1 cm binnen de glasranden blijven en zoo glad
mogelijk, met ronde hoeken bijgeknipt zijn. Door de hooge span
ningen op den condensator treedt toch altijd „sproeien” aan de
randen van het metaalblad op, hetgeen bij scherpe punten erger is
en aanleiding kan geven tot doorslag of tot het kruipen van vonken
om de glazen platen heen.

Demonstratie-vonkzender.

Een condensator als dezen kan men alleen in trappen variabel
maken. Dit is aangegeven in fig. 79, waar het schema is gegeven
van een demonstratie-zendertje volgens de hierbij afgedrukte foto.
In het schema is een weekijzer-ampère-meter A aangegeven lei
controle van den stroom, dien de accu B levert aan de Ruhmkorff
R. Als afstemindicator in de aardleiding is een zaklantaarnlampje
C in een fitting gemonteerd.
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Voor den condensator kunnen 12 glasplaten 9X12 cm dienen,
met 5 tegen 6 staniolplaten 7X10 cm (met de noodige verbiudingslippen) er tusschen. De capaciteit kan ongeveer 300 fi/xF
worden. Eén blad geeft een kleinste aftakking op ongeveer 60 //ytiF.
De zelfinductie kan bestaan uit 15 a 20 windingen blank koper
draad van 2 mm, windingen 10 cm diameter en 5 mm gespatieerd.
Het golfbereik, waarover afstemming kan worden verkregen, ligt
dan tusschen 50 en 400 meter (;. = 1885 VCL; in m, C in ^F,
L in juH.

Fig. 80. Een amateur zend-ontvanger uit 1914.
Proeven met de straalspoel als kunstantenne.
Een aantal belangrijke verschijnselen omtrent stroom- en spanningsverdeeling in antennes kan men demonstreeren en zelf nagaan
met behulp eener soort van kunstantenne, die men „straalspoel” noemt.
Een straalspoel kan vervaardigd worden door op een ronde glazen
staaf een groot aantal windingen dun draad aan te brengen. Zulk
een spoel heeft slechts enkele malen meer capaciteit dan een gewone
draad ter lengte van de spoel, doch de zelfinductie kan eenige dui
zenden malen zijn vergroot. De eigen golflengte van de met aarde
verbonden spoel is dus gemakkelijk gelijk te maken aan die eener
antenne, welke 50 of meer malen langer is dan de spoel.
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Een straalspoel ten gebruike bij een bepaalden zender moet nu
om redenen van resonantie zekere afmetingen niet te boven gaan.
Een passende spoel bij het beschreven zendertje wordt verkregen
als volgt:
Men koopt een ronde glazen staaf van 1 cm dik en bijna 70 cm
lang. Van koperen buis, waarin de glazen staaf eenigszins ruim kan
schuiven, wordt een stuk van 10 cm afgezaagd en met lak de glazen
staaf eenige cm diep daarin bevestigd. Op het andere eind der glazen
staaf wordt een klein stukje koperen pijp op gelijke wijze bevestigd.
Ongeveer 65 cm van de glazen staaf blijft open. Dat gedeelte wikvc=4=

Fig. 81.

kelt men in één laag vol met geëmailleerd draad van 0.1 mm. De
draad wordt aan het koperen handvat gesoldeerd, op een draadwinder of draaibank de spoel volgewonden en het andere eind weer
aan het koperen dopje gesoldeerd. Men heeft ongeveer 180 meter
draad noodig en het aantal windingen wordt ongeveer 5750; de fundamenteele golf wordt dan ongeveer 170 meter.
Voor de opstelling van de straalspoel kan men fig. 81 volgen.
Daar is de spoel met het koperen handvat, waaraan de draadkiem
a zit, op een zwaren metalen of met lood gevulden houten voet
geschroefd.
Daarbij zijn boven en onder aan de straalspoel strippen eboniet v
aangebraclit, waartusschen een dunne koperdraad kan worden ge
spannen, die gesoldeerd is in gaatjes in de voeten der draadklemmen
b. Deze laatste kunnen in gleuven in de eboniet-strippen v ver-
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schoven worden om den draad verder van de straalspoel te brengen
of dichter er bij.
Zooals fig. 82 laat zien, kan de straalspoel op de plaats der an
tenne aan de zelfinductiespoel van een zender worden verbonden.
Over den in deze figuur inet a b aangeduiden loodrechten draad, die
evenals de zender is geaard, spreken we aanstonds.
Wanneer men nu zou beproeven, met een lampje of hittedraadmeter in de aardleiding als indicator, door regeling der grootte van
den condensator C of van het stuk d e der zelfinductie, resonantie
tusschen zender en straalspoelantenne te zoeken, dan zou men zien,
dat — wat men ook doet — de stroomsterkte te gering blijft om
met de beschikbare middelen te worden aangetoond.
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Opereert men echter bij avond in een geheel donker gemaakte
kamer, terwijl het licht der vonk v is afgedekt, dan zal, wanneer de
loodrechte draad is aangebracht, zooals fig. 82 laat zien, bij een
bepaalde zenderafstemming een band van blauw glimlicht gaan
optreden boven aan de straalspoel tusschen deze en den draad a b.
Dat licht wordt naar beneden toe flauwer en is in de buurt van a
niet aanwezig.
Het krachtig optreden van het lichteffect is de aanwijzing voor
zuivere resonantie. Het ontstaat, doordat de antenne tot een hooge
spanning wordt geladen, terwijl de draad a b, verbonden met de
aarde, over haar geheele lengte een spanning bezit, welke weinig
verschilt van de nulpotentiaal der aarde. Dat het licht boven aan
de spoel sterk is en beneden afwezig, bewijst, dat de spanningen
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naar het vrije eind der straalspoel toe veel hooger worden. Ook de
stroomsterkte in een open trillingskring is niet overal even groot.
Die stroomsterkte is n.1. aan het boveneind, waar de hoogste span
ning heerscht, juist nul en aan het geaarde benedeneind daarentegen
maximaal. Dat is ook de reden, waarom men de afstemlamp of den
stroommeter in een antenne in de aardleiding plaatst.
Intusschen constateerden we reeds, dat in deze antenne de
stroomsterkte veelal onmeetbaar klein blijft. Dat hangt samen met de
waarden van capaciteit en zelfinductie in den trillingskring. Voor
eiken trillingskring kan worden aangetoond, dat op het oogenblik, dat
de wisselstroom zijn grootste stroomsterkte bereikt, de verhouding
tusschen de toegevoegde energie E (in Joules), de zelfinductie L (in
Henry’s) en de stroomsterkte 1 (in Ampères) kan worden uitge
drukt door
E = >/2 LI2.
Daaruit volgt, dat wanneer de energie een vaste, beperkte waarde
heeft, de 'stroomsterkte 2 x kleiner wordt in een antenne met 4 X
grootere zelfinductie. Onze straalspoelantenne heeft, vergeleken bij een
normalen luchtdraad, een enorme zelfinductie. Bij gelijke zendenergie
moet dus de stroomsterkte klein blijven.
Daarentegen zal op het oogenblik van grootste lading de aan de
antenne toegevoerde energie E (in Joules), de capaciteit C (in Farads)
en de spanning V (in Volts) zich verhouden als:
E = i/2 CV2.
Heeft de energie een vaste, beperkte waarde, dan wordt bij 4 X
kleinere capaciteit de spanning -v/4 = 2 maal hooger. Deze straalspoel
heeft een veel geringere capaciteit dan een normale antenne. De span
ningen worden dus abnormaal hoog.

De hooge spanningen aan het vrije einde zijn oorzaak, dat de
luchtdeeltjes rondom de antenne sterke ladingen van de antenne
overnemen, geïoniseerd en lichtgevend worden. Is de energie
groot genoeg (% kilowatt en meer), dan wordt dit lichten al
zichtbaar zonder aanwezigheid van den draad a b en kunnen
boven uit de straalspoel als slangen kronkelende vonkvlammen tre
den van een meter en meer lengte. De voor deze luchtionisatie ver
bruikte electrische energie is voor de omzetting in electromagnetische golven geheel verloren. De zichtbare ionisatie-straling eener
straalspoel beteekent dus, dat voor de ethergolfstraling niet veel
energie overblijft. Voor zenden is deze vorm van antenne ook totaal
ongeschikt.
De met de straalspoel zichtbaar gemaakte spanningsverdeeling
treedt overigens precies zoo op bij een antenne, bestaande uit een
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loodrechten draad, en bij elke antenne, waar capaciteit en zelfinductie regelmatig zijn verdeeld over de geheele lengte.
De spanningen aan het vrije eind worden bij wat groote antennecapaciteit met zoo kleine energie als van het beschreven demonstratie-zendertje niet zóó hoog, dat men pluimontladingen kan zien,
maar bij een ééndraadsantennetje van 10 a 15 meter in een zaal zal
een kleine Geisslersche buis, opgehangen aan het vrije eind der
antenne, toch nog duidelijk oplichten, terwijl soortgelijke buizen,
aangebracht in de buurt van dichter bij het toestel gelegen deelen
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der antenne, niet zullen lichten. Op die wijze kan men de spanningsverdeeling aan een normale antenne dus ook zichtbaar maken.
Daarbij zal in het benedendeel eener antenne van de genoemde
afmetingen, met zendertjes van de beschreven typen (10 a 15 Watt)
ook al een met een zaklantarenlampje aantoonbare stroom optreden,
terwijl hooger in de antenne een ingeschakeld lampje veel zwakker
of niet zal gloeien, waarmee dus ook de stroomverdeeling zichtbaar
wordt.
Het punt in het benedendeel der antenne, waar de sterkste stroom
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optreedt, is de stroomb u i k. Daar waar de stroom nul is, zooals
aan den top der antenne, spreekt men van een stroomk n o o p.
Daarentegen vindt men aan den top juist een spanningsb u i k.
Wanneer men het verloop van het lichtverschijnsel langs een straalspoel aangeeft door een kromme lijn als in fig 83.1, dan geeft de af
stand dier lijn tot de loodlijn tevens voor elk punt de verhouding der
spanning aan, waartoe de antenne op die plaats wordt geladen. (De
stroomverdeeling zou kunnen worden aangegeven door een gelijk
vormige lijn, maar juist omgekeerd verloopende, dus aansluitende aan
den top der antenne en naar beneden toe zich ervan verwijderende).
Men kan aantoonen, dat de kromme lijn, welke de werkelijke ver
houdingen weergeeft, een z.g. sinuslijn moet wezen, waaruit volgt,
dat de gemiddelde spanning, waartoe een antenne, welke evenals de
2
straalspoel in f\ l wordt aangestooten, wordt geladen, slechts “ X
71

de maximumspanning aan het einde der antenne is. Ook de gemid9
X de maximale
delde stroomsterkte in zulk een antenne is slechts
71
stroomsterkte.
Daaruit Iaat zich weer wiskundig afleiden, dat terwijl voor een
gesloten trillingskring de golflengte is:
golflengte = 1885 \/CL,
2

bij de in % X aangestooten antenne slechts -

X de capaciteit en

71

2

- X de zelfinductie in rekening moet worden gebracht, zoodat:
TT

golflengte = 1885

2

2

- C X - L.
71

Men is nu gewoon, voor zulk een antenne toch de gewone formule
toe te passen, maar slechts de z.g. werkzame capaciteit Cw en
de werkzame zelfinductie Lw in rekening te brengen.
Voor de in % X aangestooten antenne zagen we, dat Cw =
— C en Lw = — L.
n
Voor antennes met groot horizontaal gedeelte, waar de capaciteit
hoofdzakelijk in het bovenstuk zetelt en de zelfinductie grootendeels
in den verticalen toevoerdraad, zijn de stroom- en spanningsverdeelingen anders en naderen zij meer tot die van den gesloten kring.
Ook Cw en Lw naderen daar meer tot C en L.
Met die stroom- en spanningsverdeeling op de antenne hangt ook
samen de grootte der effectieve of stralingshoogte, die in sommige
formules is ingevoerd. Men definieert het begrip stralingshoogte wel
op deze wijze: het is de hoogte van het „capaciteitscentrum” der an
tenne. De verhouding tusschen werkelijke hoogte h en effectieve
hoogte he is een factor a, die antenne-vormfactor wordt ge
noemd, zoodat:
K — a h.
71
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Voor de in % X aangestooten antenne is a = - = 0.6366; voor
antennes met groot horizontaal gedeelte is a ongeveer = 1. Practisch
kan dus de antenne-vormfactor ook worden opgevat als de verhouding
tusschen C en Cw.
De stralingsweerstand (die een maat is voor de mate van uitstraling
van ethergolven) is voor de in % X aangestooten en beneden geaarde
antenne evenredig met het vierkant der effectieve hoogte. Vroeger
reeds vermeldden wij, dat de stralingsweerstand omgekeerd evenredig
is met het vierkant der golflengte.
W, = 1600

Aangezien herf =

2

h en hier X ongeveer = 4 h, volgt hieruit, dat
n
voor dit antennetype voor alle golflengten W, = 40 Ohm is. (Nauw
keuriger: 36.6 Ohm). Dit verklaart ook, waarom een straalspoel, die
bij zeer geringe hoogte een groote golflengte vertegenwoordigt, juist
zoo bijzonder weinig „stralend” vermogen heeft als zender.

Tot zoo ver beschouwden we uitsluitend de spannings- en
stroomverdeeling op de in % golf aangestooten antenne, die daarbij
de grondgolf of fundamenteele golf uitstraalt.
Vergeleken bij een loodrechten enkelen draad, is de kwartgolf
op de straalspoel als het ware in elkaar gedrongen. Alleen bij den
loodrechten draad is de uitgestraalde golf ook werkelijk gelijk aan
4 X de draadlengte.
Dit is geheel overeenkomstig met de geluidgolf, uitgestraald door
een van boven gesloten orgelpijp. Ook die is gelijk aan
vier maal de lengte der buis. Inderdaad is de van boven vrij ein
digende antenne ook gesloten voor electriciteit, nl. geïsoleerd.
Bij het geluid kent men het verschijnsel van boventonen en wij
willen thans zien, wat daarvan bij de electrische trillingen kan
blijken. Gaat men na, welke andere stroom- en spanningsverdeeIingen op een van boven geïsoleerde antenne of straalspoel mogelijk
moeten zijn, dan ligt het voor de hand, dat alle verdeelingen kun
nen voorkomen, waarbij aan het vrije einde maximum-spanning
aanwezig is (een spanningsbuik) en in het aardpunt maximumstroomsterkte, (een spanningsknoop).
Een geval, dat daar óók aan voldoet, is de spanningsverdeeling
van fig. 83.2 of fig. 83.3. In geval 2 is de golf i/3 van die in geval
1 en in geval 3 is zij 1/5 van die in geval 1.
Inderdaad kan men door afstemming van den zender op 1/3 en
op Vs van de eerste golflengte ook deze gevallen op de straalspoel
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verwezenlijken. Men ziet clan in geval 2: glimlicht boven aan de
spoel en op J/3 der hoogte. In geval 3: glimlichten bovenaan, op
3/5 en op V5 hoogte.
Ook een antenne kan aldus, behalve op de grondgolf, eveneens
resoneeren op 1/3» Vs, V7 daarvan enz., d.w.z. op de oneven
boventonen, evenals ook een gesloten orgelpijp.
Nu is het bekend, dat integendeel een open o r g e I p ij p de
even boventonen voortbrengt en de vraag komt op, of we ook
die electrisch kunnen oproepen.
Het electrische equivalent eener open orgelpijp is een straalspoel, die aan het vrije eind niet is geïsoleerd, maar daar een uit
weg heeft voor de electriciteit, evenals aan het benedeneind. De
uitweg wordt geopend, als men in fig. 82 b verbindt met t, dus
eigenlijk de geheele straalspoel botweg kortsluit door den geaarden
draad.
Als men nu den zender afstemt op /2 of % der oorspronkelijke
golf, ontstaan werkelijk op de spoel spanningsverdeelingen volgens
fig. 83.4 en 5, d.w.z. met lichtverschijnselen in het midden of op
Z4 en y4 der hoogte.
Van dit vermogen eener straalspoel en ook van een antenne, om
te resoneeren in boventonen, wordt in de kortegolftechniek veel
gebruik gemaakt.
Wanneer men soms straalspoelproeven wil doen in niet absoluut
donker, of zelfs bij gedempt daglicht, wordt het ultra violette glim
licht, althans bij gebruik van kleine zendenergie, niet zichtbaar.
In dat geval, en ook als bij de hoogere boventonen de lichteffec
ten steeds zwakker worden, kan men zich nog uitstekend helpen
door een kleine Geisslersche buis of gewone Neon-nachtlamp te
hulp te nemen. Bij goede zenderafstemming zal een los in de hand
gehouden buis reeds op een afstand van eenige centimeters van de
straalspoel zichtbaar gaan gloeien. Ook is dit een bewijs voor de
merkwaardige electrische spannings-toestanden, welke in de lucht
rondom de straalspoel optreden.
Wanneer men bij trilling van de straalspoel in de.boventonen de
Geisslersche buis of Neon-Iamp langs de spoel langzaam op en neer
beweegt, gaat het licht beurtelings aan en uit, al naarmate men
een spanningsbuik of een spanningsknoop passeert.
Bij trilling in de grondgolf is het verschijnsel altijd sterker dan
bij trilling in boventonen.
Een aardige resonantieproef met de straalspoel, waarbij men ook
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een Geisslerschc buis als indicator kan gebruiken, is de volgende:
De spoel wordt van den tot dusver gebruikten voet genomen en
de zender in werking gesteld, al dan niet aan een antenne verbon
den. De straalspoel wordt met het onderste stuk koperbuis als
handvat in de volle hand genomen en aan het koperen dopje aan
het andere eind wordt een haakje bevestigd, waaraan een kleine
Geisslersche buis wordt opgehangen. Men nadert met dit vrije
einde van de spoel den zender en laat tevens één vinger der andere
hand langs de draadwindingen strijken. Gevolg daarvan is, dat het
gedeelte der spoel bij het handvat wordt kortgesloten door het
lichaam. De draadwindingen zijn wel niet blank, maar het op
tredende capaciteitseffect staat gelijk met een kortsluiting. Als de
vinger zich nu op een bepaalde plaats bevindt, gaat de Geissler
sche buis lichten.
Oorzaak hiervan is, dat het vrije eind der straalspoel in resonan
tie komt met den zender. De groote capaciteit van het menschelijk
lichaam werkt als een aarding ter plaatse, waar de vinger zich
bevindt. Het resoneerende spoeleind, met den zender in medetrilling
komende, heeft weer de hoogste spanning aan het vrije eind, waar
de Geisslersche buis hangt. Vandaar het oplichten.
Verandert men de golf van den zender, dan moet men den vinger
op een andere plaats van de spoel houden om het oplichten te doen
optreden.
De aldus gebruikte straalspoel kan dan ook als een eenvoudige
golfmeter dienen (golfmeter van Slaby).

Koppel ingsgol ven; bluschvonkzenders.
Wanneer men twee trillingskringen eenigszins vast met elkaar
koppelt, dreigt steeds een eigenaardig verschijnsel te ontstaan. Al
zijn de kringen elk voor zich nauwkeurig op de zelfde golf ?.0 af
gestemd, dan vertoont het samenstel bij koppeling twee resonantiepunten, één boven A0 en één daaronder; men noemt dit het
optreden van koppel in gsgolven. Als we deze Ai en A2
noemen, dan bestaat bij een koppelingsgraad k (steeds kleiner dan
1) de betrekking:
Ai — Xq V 1
k en A2 — Ao \/ 1 — k.
Bij een vonkzender met gekoppelde kringen verkeert men in het
algemeen in de noodzakelijkheid om voor een goede energie-overdracht aan de antenne inderdaad een koppelingsgraad toe te pas
sen, waarbij dit verschijnsel tot min of meer funeste gevolgen aan-
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leiding kan geven. Niet alleen bemerkt men dan bij de ontvangst
een zeer „breede” of werkelijk dubbele afstemming, maar ook in
den zender zelf gebeurt iets, dat zeer ongewenscht is.
Voor het inzicht is het hoogst instructief, het zelfde verschijnsel
eerst eens na te gaan aan gekoppelde mechanische slingers (zie
fig. 84). Geeft men aan één der twee slingers een uitwijking, ter
wijl de andere in den ruststand verkeert, dan is het geval geheel
vergelijkbaar met den vonkkring op het oogenblik, dat de conden
sator geladen is en dat een trein van gedempte trillingen aanvangt,

Fig. 84.

die door de koppeling aan den antennekring zullen worden over
gedragen.
Bekijken we bij de mechanische slingers wat er gebeurt, dan
zien we, dat de slingeringen van den in beweging gebrachten ge
leidelijk afnemen (gedempt verloopen), maar dat de aanvankelijk
stil staande slinger daarentegen toenemende slingeringen uitvoert.
Op een gegeven moment komt de induceerende slinger even tot
rust; de geïnduceerde is dan op zijn hoogste punt. En nu keert de
historie om: de aanvankelijk geïnduceerde gaat nu optreden als in
duceerende en geeft aan de eerste de beweging terug. Dat heeft over
en weer ettelijke malen plaats. Het opmerkelijke is, dat de over
dracht van energie niet ophoudt als de twee slingers op gelijke
energie zijn gekomen, maar dat degene, die als induceerende aan
de beurt is, ook wanneer die zwakker begint te worden dan de
andere, toch altijd nog energie blijft afgéven tot hij zelf geheel stil
staat. Let men goed op de doorgangen der slingers door het laagste
punt, dan bemerkt men, dat hier een p h a s e-kwestie in het spel
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is; de induceerende blijft in phase vóór, tot hij al zijn energie kwijt
is. Dan keert in eens de phase om, en blijkt de andere slinger vóór
te loopen. De juiste bewegingen van twee zulke slingers zijn weer
gegeven in fig. 85; de phase-omkeering komt tot stand door een
paar halve slingeringen, als het punt van minimum-beweging wordt
gepasseerd.
Zulk een ingewikkelde, eerst afnemende en dan weer toenemende
slingerbeweging blijkt wiskunstig geheel het zelfde te zijn als het
bestaan van twee slingeringen tegelijk met iets verschillende
periode. In fig. 86 zijn twee zulke verschillende slingeringen geteekend en als men de uitwijkingen dier twee slingeringen van
moment tot moment bij elkaar telt (boven de lijn plus en onder

de lijn min) dan verkrijgt men de onderste lijn in fig. 86, geheel
dezelfde als die van fig. 85.
Het geheele verschijnsel tusschen twee minima noemt men een
zweving. Derhalve is een zweving het zelfde als twee gelijk
tijdig optredende ongedempte trillingen van eenigszins verschil
lende frequentie. (Frequentie fx en frequentie f2 levert te zamen
fi—f2 zwevingen per seconde.)
Ditzelfde, maar alleen vrij sterk gedempt, heeft nu electrisch
plaats tusschen vonkkring en antennekring van een vonkzender.
Op het moment, dat de antennekring de geheele energie van één
vonkontlading heeft overgenomen, zouden we wenschen, dat die
energie nu enkel in de antenne uitslingerde, daar verder gedempt
door de straling. In plaats daarvan evenwel, wordt de energie ten
deele weer terug gegeven aan den vonkkring, ondergaat daar op
nieuw de verliezen van dien kring en het resteerende deel werkt
pas weer mee aan de straling. De kwade gevolgen gaan echter nog
Zendstation
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verder; de vonkbaan wordt langer verhit en langer geïoniseerd
gehouden dan noodig was; een deel der ionisatie kan zelfs nog
aanwezig zijn als de condensator in den vonkkring opnieuw aan
lading toe is. Dan is de doorslagspanning der vonkbaan verlaagd
en de condensator wordt dus niet geladen tot de volle spanning,
hetgeen een energie-vermindering beteekent. Maar het doorslaan
der vonk vóórdat transformator of Ruhmkorff op het moment van
hoogste spanning is, beteekent, dat de transformator op het moment
eener spanningspiek door de doorgeslagen vonkbaan vrijwel is
kortgesloten. Dit kan tot ernstige schade aan de apparatuur leiden.
Allemaal redenen, waarom men voor de commercieele vonkzenders van eenig vermogen naar methoden heeft gezocht om dezen

met het verschijnsel der koppelingsgolven samenhangenden kring
loop te voorkomen.
Dit zou kunnen, wanneer de vonkbaan, onmiddellijk nadat de
vonkkring zijn energie aan den antennekring had overgedragen,
volkomen niet-geleidend werd; dan zou toch op het moment, dat
de antennekring energie terug wilde geven, de vonkkring onder
broken zijn en geen energie terug kunnen nemen. Dat heeft men
trachten te bereiken met de z.g. „bluschvonken” (systemen Telefunken, Huth) en met de roteerende vonkbaan volgens Marconi.
Bij deze laatste wordt mechanisch de vonkbaan verder uit elkaar
getrokken op het juiste moment. Met de bluschvonkenbanen (zie
fig. 87) trachtte men het zelfde zuiver electrisch te verzekeren door
een aantal groote, ringvormige vonkruimten met goede koeling
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in serie te schakelen, waardoor inderdaad de overblijvende ionisa7
tie, nadat het eerste zwevingsminimum was bereikt, zeer gering
was en de energie dus in den antennekring bleef.
Het voorgaande zal tevens duidelijk hebben gemaakt, dat de
goede werking van een bluschvonkbaan juist een vrij sterke
antennekoppeling vereischt, welke een groot verschil tusschen de
koppelingsgolven, dus een snel verloop der zweving meebrengt,
zoodat de werking der vonkruimte telkens maar kort duurt. De
beste koppeling voor een bluschvonkstation is hierdoor critisch.
Maar het nuttig effect wordt ook veel grooter. En het is het eenige
systeem, dat een werkelijk hoogen muzikalen vonktoon toelaat.
Verkeerde instelling van den zender openbaart zich in een schorren
toon.
Wanneer men voor het opwekken van zéér korte ongedempte
golven (beneden 1 meter) een vonkzender wil gebruiken, gevoed

Fig. 87. Wiensche vonkenbaan met steekbussen voor
aansluiting, constructie C. Lorenz, Berlijn.

met hoogfrequenten wisselstroom (zie hoofdstuk III) kan het van
belang zijn, deze voornaamste verschijnselen en ervaringen met
vonkzenders te kennen. Dat men voor het opwekken van zulke heel
- korte golven hoogfrequenten wisselstroom, opgewekt door een
lampzender, als voeding gebruikt, heeft meer dan één reden. In de
eerste plaats wil men hier de vonken zoo snel op elkaar laten vol
gen, dat hun frequentie onhoorbaar wordt en de golftreinen, geheel
in tegenstelling met den gewonen vonkzender, zoodanig in elkaar
loopen, dat een zooveel mogelijk ononderbroken trilling wordt ver
kregen. Bovendien is evenwel een hooge vonkfrequentie ook noodig
om eenig vermogen te kunnen ontwikkelen. Gesloten kringen voor
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golflengten van 1 meter zijn practisch niet meer te maken; men is
dus aangewezen op werken met vonk in open keten, welke hier zal
bestaan uit een vonkbaantje van geringe afmetingen, terwijl an
tenne en tegenantenne korte draadjes zijn, ter weerszijden van de
vonkbaan. Wegens de capaciteit van de vonkbaan, zal de uitge
straalde golf steeds langer zijn dan 4 X de lengte van het antennedraadje. Men is dus aangewezen op zeer korte draadjes; derhalve
is de C in den hier gevormden open trillingskring zeer klein. Waai
nu bij Z vonkontladingen per seconde, zooals reeds opgemerkt,
de energie
ZCV2 wordt, C niet vergroot kan worden en V
wegens de noodzakelijke kleinheid der vonkbaan ook niet hoog kan
worden opgevoerd, is alleen door verhooging der vonkfrequentie Z
een vermogen van althans enkele Watts te bereiken.
Zeer korte golven bieden de gelegenheid voor belangwekkende
proeven met reflecteerende metaalspiegels, ook met holle spiegels
om de straling in een bundel te concentreeren.
Als ontvangmiddel voor zeer korte golven, dat voor amateurs
het meest in aanmerking komt, is wel de kristaldetector te be
schouwen, geschakeld in het midden van een dergelijk dipooltje als
gebruikt wordt bij den zender. Een micro-ampère-meter parallel
aan den detector kan als indicator dienen.
De superregeneratieve ontvanger, welke voor golflengten boven
ongeveer 3 meter uitstekend is te gebruiken, is in het nog ultra
kortere gebied niet practisch meer.

XII.
Frequentie-metingen.
Verschillende hulpmiddelen.
Alle gebruikelijke golfmeters berusten hierop, dat men een geijkten gesloten trillingskring in resonantie brengt met het signaal,
waarvan men de frequentie wenscht te kennen.
Of de meetkring geijkt is in frequenties, dan wel in golflengten,
doet tot het principe niets af. En of men het instrument golfmeter
noemt, dan wel frequentiemeter, is bijzaak; elke golfmeter is een
frequentiemeter en elke frequentiemeter is een golfmeter.

!
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In zijn eenvoudigsten vorm bestaat het instrument uit een draaicondensator met een daaraan verbonden spoel, of met een stel uit
wisselbare spoelen, wanneer het gaat om een meter met meer dan
één meetbereik.
Niettemin kan de golfmeter nog velerlei vormen hebben en be
staat nog een groote verscheidenheid in de hulpapparaten, waar
mee hij soms wordt uitgerust. Die verscheidenheid hangt samen
met de speciale bestemming van den meter en betreft hoofdzakelijk
de toegepaste indicatie. Al heeft men toch een geijkten kring,
samengesteld uit condensator en spoel, dan is altijd nog iets daarbij
noodig, waaraan men kan waarne m e n, bij welken condensatorstand in een bepaald geval resonantie wordt verkregen. In dit opzicht
kan het verschil maken of men den golfmeter bij een zender, dan
wel bij een ontvanger wil gebruiken. Bovendien komen voor den
frequentiemeter voor golven beneden 200 meter en speciaal in de
amateurbanden, andere gezichtspunten naar voren dan bij gebruik
voor lange golven.
Voor het inzicht in de werking van een golfmeter denke men zich,
zooals afgebeeld in fig. 88, een draaicondensator met daaraan ver
bonden spoel, terwijl een gevoelige hittedraadmeter in den gevormden kring is opgenomen. Zoodra deze kring wordt gebracht in de
buurt van een in werking zijnden zender en de meterspoel in een
stand is gebracht, welke eenige koppeling oplevert met één der
zenderspoelen, zal de meterkring eenige energie opnemen. Die
energie wordt grooter, wanneer men door draaien aan den conden
sator den kring dichter bij resonantie brengt; de hoogfrequente

stroomen in den kring zijn het grootst als precies op resonantie
wordt ingesteld; zijn die stroomen nu maar sterk genoeg om den
meter te doen uitslaan, dan zal dus — wanneer men de koppeling
tusschen meter en zender onveranderd laat en enkel aan den con
densator draait — maximale meteruitslag het resonantiepunt aan
geven.
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Hier dient de hittedraadmeter dus als resonanti e-i n d icator. Eigenlijk is het niet noodig, dat de hittedraadmeter is
geijkt. Men kan hem zelfs voor ietwat ruwe metingen wel vervan
gen door een eenvoudig zaklantarenlampje, welks sterkste oplich
ten dan de aanwijzing geeft. De „gevoeligheid” wordt vergroot door
een lampje voor kleinere stroomsterkte te nemen; dit loopt echter
ook grooter gevaar voor doorbranden. Overigens is met een lampje
het resonantiepurit niet zoo scherp te bepalen als met een hitte
draadmeter.
Zoowel de hittedraadmeter als het lampje hebben intusschen het
nadeel, dat hun weerstand in den trillingskring van den golfmeter
wordt opgenomen, hetgeen vooral op korte golven de demping
verhoogt, zoodat ook hierdoor de scherpte der aanwijzing minder
wordt.
Daarom wordt wel eens de voorkeur gegeven aan een anderen
indicator, nl. aan een klein neonlampje, dat, met een weerstand
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Fig. 89.

van bijv. 1000 Ohm in serie, aan den trillingskring parallel wordt
geschakeld volgens fig. 89. In dit geval zijn het de aan den meterkring optredende hoogfrequente spanningen, die het lampje
kunnen doen aanslaan. De daarvoor benoodigde 70 Volt wordt
spoedig bereikt. Philips maakt er speciale neonlampjes met Lilliputfitting voor. Het lampje heeft een vrijwel oneindig hoogen weer
stand, zoolang het niet aanslaat en heeft dan geen nadeeligen in
vloed op de scherpte van den kring. Zorgt men voor zóó losse kop
peling met den zender, dat het aanslaan alleen precies in resonantie
plaats heeft, dan is er een wezenlijk scherpere waarneming mee
mogelijk dan met het gloeilampje.
Toch zal het wel duidelijk zijn, dat élke indicator, die energie
ontleent aan den golfmeterkring, noodzakelijk de demping daarvan
verhoogt. Bovendien heeft het inschakelen van weerstand in een
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kring en liet parallelschakelen van een glimlampje ook altijd
eenigen invloed op de ijking, zoodat verwisseling van gloei- of
glimlampje kleine veranderingen daarin brengt.
Om die redenen verdient het werken met een golfmeterkring zon
der indicator wel de voorkeur.
Voordat wij nader ingaan op de mogelijkheid hiervan, dient een
enkel woord te worden gezegd over de inrichting van oudere
golf meters voor lange golf, eenerzijds met nog een an
deren, scherperen indicator, anderzijds met een middel om den
golfmeter ook bij een ontvangtoestel te kunnen gebruiken.
Veelal vindt men op die oudere golfmeters behalve een gloei
lampje ook nog een kristaldetector en een stopcontact,
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Fig. 90.

waarin óf een telefoon óf een mA. meter kan worden aangesloten.
Kristaldetector en telefoonbussen zijn daar geschakeld volgens
fig. 90 of eenige andere kristaldetectorschakeling, terwijl in .vele
gevallen het kristal aan een aftakking op de spoel wordt verbonden
in plaats van aan de geheele spoel. Het gebruik eener telefoon
heeft hierbij alleen zin bij vonkzenders. Bij ongedempte zenders kan
een gevoelige m A.-m eter in de telefoonbussen worden geplaatst.
Er blijft nu wel demping bestaan door den detector, maar de waar
neming van maximalen uitslag van den meter kan veel scherper
en nauwkeuriger geschieden dan het instellen op sterkste oplichten
van een lampje. Bovendien — en dit is ook van belang — heeft
een detector met mA.-meter minder energie noodig om aanwijzin
gen te geven dan bijv. een hittedraadmeter, zoodat een lossere
koppeling tusschen frequentiemeter en zender mogelijk is. Bij een
zender van eenig vermogen zal men dikwijls in een geheel ander
vertrek nog golfmetingen kunnen doen.
De inrichting, waarmee die oudere golfmeters geschikt waren
gemaakt voor gebruik b ij het ontvangtoestel, bestond
in een zoemer met batterij (en eventueel een drukknop), zooals
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in principe aangegeven in fig. 91. Door den zoemer in werking te
stellen, laat men den golfmeter een signaal geven, dat in elk ont
vangtoestel met telefoon hoorbaar is, wanneer dit is afgestemd op
de frequentie van den golfmeterkring. Ten onrechte wordt wel eens
gedacht, dat de golfmeter in deze schakeling als vonkzender werkt;
dit is niet het geval; er moet juist zorgvuldig op gelet worden, dat
de zoemer volkomen vonkvrij werkt. Daartoe is, zooals fig. 91 laat
zien, parallel op de zoemerwikkeling een niet inductieve weerstand
aangebracht. Deze bestaat uit een dubbelgeslagen stukje weerstanddraad, opgewikkeld op een staafje eboniet. De grootte van
den weerstand, waarmee een zoemer vonkloos kan worden gemaakt,
zonder dat hij onregelmatig gaat werken, is alleen door de proef
vast te stellen. De trillingsopwekking geschiedt nu als volgt: als

het zoemercontact is gesloten, doorloopt de zoemerstroom de golfmeterspoel; verbreekt de zoemer den stroom, dan ontstaat een
EMK van zelfinductie, die in den door spoel en draaicondensator
gevormden trillingskring aanleiding geeft tot gedempte trillingen,
welker demping uitsluitend wordt bepaald door de demping van
den vrijen kring. Men krijgt hier onderbroken golftreinen, evenals
met een vonkzender, maar volgens een wezenlijk ander beginsel en
daardoor minder gedempt en dus scherper van afstemming.
Voor betrekkelijk ruwe golfmetingen aan den ontvanger in het
omroepgebied is de zoemer-golfmeter buitengewoon han
dig. Men zal evenwel inzien, dat hij op veel kortere golven on-
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mogelijk meer goed kan werken. Met zeer kleine spoelen wordt de
EMK van zelfinductie bij de verbrekingen ook steeds kleiner, zoodat
voor de trillingen geen energie meer wordt verkregen; bovendien
neemt de demping op kortere golf bij gelijke condensatorstanden
snel toe, zoodat de afstemscherpte verloren gaat.
Afgezien nog van deze redenen, waarom die oudere golfmeters
voor zeer korte golven niet meer kunnen dienen, deed zich daarbij
ook op lange golf al het bezwaar voor, dat de ijking als zoemergolfmeter nooit geheel gelijk was aan die met lampje of met detec
tor en telefoon of mA.-meter. Al die aanhangende extra-onderdeelen
werken tot de ijknauwkeurigheid niet mee.
Een poging om den ouderen golfmeter te moderniseeren voor
ongedempte signalen, is door sommige fabrieken toch nog gedaan.
Daarvoor is bijv. indertijd de z.g. Schrack-generator geconstrueerd,
een lampschakeling, welke zoo is uitgevoerd, dat in eiken daaraan
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Fig. 92.

verbonden trillingskring ongedempte trillingen ontstaan. Een
Schrack-generator werd dus verbonden aan den golfmeterkring,
zoodat deze een signaal uitzond, dat in een genereerend ontvang
toestel als interferentietoon werd gehoord. De opgewekte frequentie
met zulk een aan een Schrack-generator verbonden kring is evenwel
nooit precies gelijk aan de eigen frequentie van den kring, zooals
de oorspronkelijke ijking die aangeeft.
Intusschen zijn wij hiermee genaderd tot de I a m p g e n e r a t o r
golfmeters, waarvan bijv. de Numa n s-R oosensteingenerator een voor enkele doeleinden zeer handig type vormt.
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Zooals fig. 92 aangeeft, is het een dubbelroosterlampschakeling;
een lamp als de A441 (niet de schermroosterlamp A442!). is
geschikt voor het doel. De batterij B van 15 Volt en een miniatuur
gloeistroomaccu kunnen in het toestelkistje worden geplaatst, terwijl
de spoel L van buiten uitwisselbaar is.
Bij zorgvuldige constructie en nauwkeurige instelling der gun
stigste gloeispanning kan de N.-R.-generator nog goed werken met
een spoel van één winding, met een diameter van 7 a 8 cm tot een
korste golflengte van ongeveer 10 meter.
Ofschoon een hooge graad van constantheid der ijking en werke
lijk zeer nauwkeurige frequentiemetingen er niet mee te bereiken
zijn, kan een dergelijke generator als hulpapparaat vaak goede
diensten bewijzen. Uit den aard van zijn karakter als interfe(VWW
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Fig. 93.

rentie golfmeter is wel de aflezing zeer scherp en kan men
hem als zendenden, zoowel als ontvangenden golfmeter gebruiken,
dus bij een ontvanger zoowel als bij een zender. Men beluistert öf
in den golfmeter het nulpunt der interferentie met hetgeen op
gevangen wordt van den zender, öf men beluistert in een o n tvangtoestel het nulpunt der interferentie van de door den
golfmeter uitgestraalde trilling met een ontvangen draaggolf.
Een ander type van lampgenerator-(interferentie)-golfmeter is de
dynatron generator, waarvoor een schermroosterhoogfrequentlamp gunstig is, met lage plaatspanning en hooge schermroosterspanning. Van de Europeesche lampen is de Telefunken RENS
1204 er het meest geschikt voor (35 en 100 Volt bij nul roosterspanning). Beter is de Amerikaansche Cunningham C324 (18 en 50 Volt

n
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bij nul r.sp). De schakeling ziet men uit fig. 93, terwijl, fig. 94
aangeeft, hoe men er een apparaatje van kan maken, waarbij als
trillingskring een bestaande golfmeter wordt gebezigd. De Dynatrongenerator is, wat de ijking betreft, zeer ongevoelig voor veranderin
gen in de spanningen. Hij werkt evenwel bezwaarlijk beneden 25
meter.
De klikgolf meter.
Het hier voorafgaande overzicht moge vooral dienen om te doen
uitkomen, dat ofschoon al de opgesomde hulpmiddelen wel eens van
dienst kunnen zijn en men er — wanneer het niet op zéér groote
nauwkeurigheid aankomt — wel mee kan volstaan, toch daarmee
nog niet iets wordt bereikt, dat op het amateurstation een vasten,

onveranderlijken frequentie-standaard vormt, die — eenmaal geijkt
— steeds met vertrouwen kan worden gebruikt.
Het eenige, wat van een golfmeter bij goede constructie als rede
lijk onveranderlijk is te beschouwen, is de trillingskring zelf (con
densator en spoel) zoo lang er geen aanhangendedeelen
bijkomen voor indicatie of trillingopwekking.
De beste amateurgolfmeters uit den handel van niet al te hoogen
prijs zijn dan ook de typen 358 en 558 van General Radio, welke
enkel bestaan uit een draaicondensator met uitwisselbare spoelen.
Alleen type 358 heeft een gloeilampje als indicator. Dit kan evenwel
verwijderd worden.
;
>;
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Wat kan men nu met zulk een geijkten kring zonder indicatie
doen ?
Bij den zender, waarop de toch altijd zeer wenschelijke roosterstrooinmeter is aangebracht, kan men als volgt te werk gaan. De
golfmeterkring wordt op een afstand geplaatst en men zoekt een
stand, waarbij de koppeling met den zender voldoende is om den
golfmeterkring, als men door de afstemming heen draait, eenigc
energie te doen opnemen, zoodat men den roosterstroommeter op
den zender even ziet bewegen. Men maakt de koppeling zoo los

Zelfvervaardigde golfmeter met
G. R.-condensator.
mogelijk en bepaalt het punt op den golfmeter, waar de beweging
het sterkst is. Men gebruikt dus een meter op den zender als
indicator.
Bij een ontvanger, dien men kan laten genereeren en die niet al
te volkomen is afgeschermd, zoodat men er den golfmeter nog
eenigszins mee kan koppelen, doet men iets dergelijks. Men luistert
met telefoon in den ontvanger, terwijl deze genereert. Wanneer dan
aan den op eenigen afstand van de ontvangspoel gehouden golf
meter wordt gedraaid, zoodat men door de afstemming heen gaat,
zullen in de telefoon in het algemeen twee klikjes worden ge-
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hoorei, aangevencle het verminderen en weer toenemen van het
genereeren als men de afstemming passeert. Zijn die klikjes hoor
baar, dan vergroot men den afstand van den golfmeter geleidelijk,
waarbij de klikjes dichter bij elkaar komen en ten slotte samenvallen
tot één klikje, waarvan de afstemming scherp is te bepalen. Veel
mooier gaat dit, als men in den plaatkring der detectorlamp een
mA.-meter kan schakelen. Men ziet dan den klik en kan tot een
nauwkeuriger meting geraken.
Hier doet zich ook een methode voor om een zelf g emaakten golfmeter te ij ken. Men stemt den ontvanger
af op een station, waarvan de golflengte precies bekend is (liefst
een golfmeetsignaal), zorgende nauwkeurig in het interferentie-nulpunt te gaan staan. Daarna bepaalt men met de klikmethode de
golfmeteraflezing voor die bekende golflengte. Heeft men een vol
doend aantal punten van een meetbereik bepaald, dan zet men die
op millimeter-papier uit, trekt een vloeiende lijn door de gevonden
punten en verkrijgt aldus een volledige afstemkromme.
De eenigszins ervaren amateur kan zelfs uit één nauwkeurig be
paald punt zelf ook al een aantal andere punten afleiden.
Om dit duidelijk te maken, beschouwen wij eerst nog even het
gebruik van een klikgolfmeter bij een n i e t-genereerenden of totaal
afgeschermden ontvanger. In dat geval wordt het noodig, ook nog
een hulpgenerator ter beschikking te hebben, bijv. een NumansRoosenstein, waarvan we maar veronderstellen, dat die niet geijkt
is. Ontvangt men een station op den ontvanger, dan kan men den
hulpgenerator steeds zoo met de antenne koppelen (ergens bij de
invoerleiding plaatsen) dat de trilling van den hulpgenerator in den
niet-genereerenden ontvanger interfereert met het ontvangen sig
naal, waarvan we aannemen, dat het een ijksignaal is. Stelt men den
hulpgenerator zoo in, dat men in het interferentie-nulpunt komt,
dan is de hulpgenerator momenteel precies op de gezochte golf
lengte afgestemd. De klikgolfmeter wordt nu verder bij den hulp
generator gebracht en de golflengte daarvan bepaald.
Met een genereerenden ontvanger en een hulpgenerator kan men
voorts uit één vastgelegd punt een aantal andere afstemmingen vin
den met harmonischen. Waren ontvanger en hulpgenerator eerst
beiden afgestemd op de bekende golflengte, dan zal bij verstemming
van den hulpgenerator blijken, dat opnieuw een interferentie hoor
baar wordt als de hulpgenerator op de halve golflengte raakt afge
stemd. Dat tweede punt kan dus ook op den klikgolfmeter worden
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bepaald. Zoo kan men ook nog hoogere harmonischen opsporen.
Hierbij moet erg opgelet worden, wil men zich niet vergissen.
Het kan n.1. voorkomen, dat bijv. ook met den hulpgenerator op
2/3 van de golflengte een duidelijke interferentie wordt gehoord !
Er is oefening en ervaring noodig om tot goed resultaat te komen.
Wij hebben evenwel voldoende gezegd om aan te duiden, dat
een golfmeter zonder eenig indicatie-instrument practisch toch heel
goed bruikbaar is, zij het ook, dat men er een hulpgenerator wel
eens bij noodig heeft. Als frequentie-standaard, welke niet aan ver
anderingen onderhevig is, is een goede klikgolfmeter haast het eenig
bereikbare voor den amateur, al zullen we in den vasten samenbouw
met een hulpgenerator straks nog iets beters vinden.
De bandgolfmeter.
Welke nauwkeurigheid van afl.ezing heeft een amateur tegen
woordig noodig ?
Stellen wij eens als eisch, dat wij in den 80-meter-band althans
een verschil van 10.000 perioden nog moeten kunnen onderscheiden
en vaststellen, dan leert een kleine berekening (75 m = 4000 kHz)
dat een nauwkeurigheid vereischt zou zijn van 1/40oste c,er betref
fende frequentie, dat is % %.
Nemen we daarbij aan, dat 1 graad eener 100-deelige schaal als
normaal goed afleesbaar verschil is te beschouwen, dan beteekent
die % %, dat in den 80-meter band 1 graad van de schaal met niet
meer dan 20 cm golflengte-verandering mag correspondeeren, dus
het geheele meetbereik van den golfmeter in dit golfgebied hoog
stens 20 meter kan zijn over een 100-deelige schaal.
Wij zien derhalve, dat zelfs een matige nauwkeurigheidseisch ons
voert tot de noodzaak van een klein meetbereik. Van een golfmeter,
welke met één spoel van bijv. 30 tot 90 meter zou zijn te varieeren
— ofschoon die gemakkelijk is te maken — heeft men practisch
slechts nut voor ruwe metingen. Zoodra het op eenige nauwkeurig
heid aankomt, dringt de noodzakelijkheid zich op van zeer kleine
meetbereiken, d.w.z. van een golfmeter, waarbij men een groot aan
tal uitwisselbare spoelen zal moeten gebruiken en waarvan de con
densator een kleine verhouding bezit tusschen minimum- en
maximum-capaciteit.
Aan het werken met zulk een golfmeter met kleine meetbereiken
zijn in sommige omstandigheden groote bezwaren verbonden. Voor
algemeen experimenteel werk is het dan ook volstrekt geen over-
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daad, maar haast onvermijdelijk, dat men er twee ver
schillende golfmeters op na houdt, één met betrek
kelijk groote meetbereiken voor ruw werk en snelle oriënteering en
één met kleine meetbereiken, speciaal voor metingen binnen de
amateurbanden.
Zoo heeft dan ook bijv. General Radio naast den amateur golfmeter, type 358, voor algemeene doeleinden, nog het type 558 uit
gebracht, speciaal voor de amateurbanden; beide typen zijn klikgolfmeters en hebben voor het meerendeel de zelfgemaakte golf
meters ten voorbeeld gestrekt.
Uit onze beschouwing volgt, dat de bandgolfmeter zich onder-

General Radio bandgolfmeter type 558 P.

scheidt door een condensator met kleine verhouding tusschen
minimum- en maximumcapaciteit. Die kleine verhouding kan nu
nog weer op heel verschillende manieren worden bereikt; het ideaal
voor een condensator is meestal, dat hij een kleine minimum-waarde
heeft; dan zou hij in dit geval ook een zeer kleine maximum-waarde
moeten hebben; ofschoon dat in het algemeen gunstig is om een
kring met zoo klein mogelijke demping te verkrijgen, is er het
bezwaar aan verbonden, dat heel kleine variabele capaciteiten zeer
moeilijk in massa met groote onderlinge gelijkheid zijn te maken,
verder dat zij door kleine mechanische beschadigingen sterk kunnen
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veranderen en ten slotte, dat een kring met zeer kleine capaciteit
groote handgevoeligheid zal vertoonen. A! deze redenen voeren er
toe om liever den condensator voor een bandgolfmeter te construeeren met een vrij groote vaste capaciteit als minimum, maar
ook weer niet zóó groot, dat de invloed op de demping al te on
gunstig wordt.
Nemen we als voorbeeld den General Radio condensator type 557,
die in den bandgolfmeter type 558 is toegepast, dan vinden we, dat
deze een vaste minimum-capaciteit heeft van 43 /t/tF, terwijl de
maximumwaarde 66 a 70 ju/j,F bedraagt. De verhouding minimum :
maximum is ongeveer 1 : 1,58; de daarmee te verkrijgen golflengteof frequentieverhouding is de wortel uit bovenstaande, dus 1 : 1,26.
Men ziet, dat dit inderdaad een meetbereik van ongeveer 20 m kan
opleveren in het gebied van den 80-meter band, zooals wij berekend
hebben dat noodig zou zijn om in dien band een frequentie-verschil
van 10 kHz nog juist met zekerheid te kunnen aantoonen.
Wat is nu evenwel de nauwkeurigheid in de hoogere frequentiebanden ? De verhoudingen van minimum tot maximum zijn dan met
denzelfden condensator dezelfde. In den 40-m band hebben wij
evenwel met frequenties te doen, die door rond 2 X grootere ge
tallen worden uitgedrukt, in den 20-meter band rond 4 X grootere
getallen enz. Dat wil zeggen, dat wanneer in den 80-meter band
1 graad = 10 kHz is, de verhoudingen aldus worden:
80
40
20
10
5

m band 1 graad = 10
„
1
20
40
„
1
7)
80
1
„
1
„ =160
„

kHz.
„
„
„
„

Weliswaar blijft de procentueele nauwkeurigheid in al de
golfbanden gelijk, maar als wij de absolute nauwkeurigheid in kHzverschillen voor al de banden gelijk wilden hebben, zouden we
voor eiken band een anderen condensator met
andere verhouding tusschen minimum en maximum moeten ge
bruiken.
Wilden we daarentegen met één condensator werken en den
minimumeisch der afleesbaarheid van 10 kHz stellen voor den 5-m
band, dan zouden we verhoudingen krijgen, waarbij in den
80-meter band een meetbereik van slechts ongeveer 1 meter over
100 graden zou worden verkregen, zoodat we voor dien eenen 10 m
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breeden band, minstens 10 maal spoelen zouden moeten ver
wisselen !
Hiermede is het geheele systeem van één golfmeter met uitwis
selbare spoelen eigenlijk grondig veroordeeld. Geheel afzon
derlijke golf meters voor eiken band afzonder1 ij k zijn het eenige, dat een waarlijk bevredigende oplossing biedt.
Wij moeten ons dus wél bewust zijn, dat over het algemeen op het
gebied van golfmeters voor amateurs met compromissen genoegen
moet worden genomen. De bandgolfmeter, ofschoon principieel uit
stekend, blijft in zijn huidigen vorm toch altijd maar zulk een com
promis.
Er zijn intusschen nog wel methoden denkbaar, waarmee betere
nauwkeurigheidsverhoudingen zouden zijn te verkrijgen. Zoo zou het
mogelijk zijn, een golfmetercondensator te vervaardigen, bestaande uit
één cirkelvormige plaat, die met een nauwkeurig gesneden schroef
verwijderd werd van de tegen-electrode. Met een schroef, welke een
spoed van V2 mm zou hebben en een plaat van 5 cm straal zou de
afstandverandering van 1 tot 1.5 mm ongeveer de verhouding van den
General Radio condensator opleveren (met twee maal fijnere aflees
baarheid omdat men een schaal over den vollen cirkelomtrek zou heb
ben). Ruim 30 omwentelingen terugdraaiende, zou men de juiste capaciteitsvariatie verkrijgen om in den 5-meter band dezelfde nauwkeurig
heid te bereiken, zoodat ook voor de tusschenliggende banden goede
verhoudingen zouden zijn te vinden. Helaas dreigt een condensator
van deze constructie sterk temperatuurgevoelig te worden.

De constructie van een bandgolfmeter stelt hooge eischen aan
de constantheid der capaciteit. De meeste kleine blokcondensatortjes zijn niet voldoende constant om als vaste capaciteit in een
bandcondensator te dienen. De condensator van General Radio
bevat twee meedraaiende platen, welke volledigen cirkelvorm 'heb
ben en op de as der twee andere beweegbare platen mee Ioopen.
Dit is practisch beter gebleken dan elke bijgeschakelde vaste
capaciteit.
Ook aan de spoelen moeten hooge eischen van onvervormbaarheid worden gesteld, terwijl ook de verbindingsstangetjes met den
condensator van een aanslag (stuit) voorzien dienen te zijn, opdat
zij altijd even lange verbindingen vormen. In deze opzichten is aan
de spoelen van de General Radio golfmeters een goed voorbeeld te
nemen.
Ten slotte is het van veel belang, den condensator in een metalen
doos of van binnen met metaal bekleed kistje aan te brengen,
Zendstation
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waarbij de losse co'ndensatorplaten met dit huis worden verbonden.
Dit voorkomt handeffect. Zie ook Radio-Expres 1930 no. 37 en
1931 no. 39.
Combinatie g o 1 f m e t e r-c o n t r ö I e ontvanger.
Onze beschouwingen hebben er ons toe geleid, dat de als bandgolfmeter uitgevoerde klikgolfmeter, enkel bestaande uit conden
sator en uitwisselbare spoelen, zonder eenigen indicator, eigenlijk
het eenige voor den amateur bereikbare instrument met voldoende
onveranderlijkheid van de ijking is. In geoefende handen, met ver
stand gebruikt, zijn er metingen mee te doen met een nauwkeurig
heid, welke nadert tot de nauwkeurigheidsgrens van het instrument
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Fig. 95.

zélf. Toch kunnen hierbij foutoorzaken optreden, welke alleen te
voorkomen zijn als men een meetmethode volgt, waarbij de golfmeter steeds in volkomen den zelfden koppelingstoestand met den
te meten kring verkeert en in gelijke electrische conditie tegenover
de geheele omgeving, zoodat bijv. parasitaire capaciteiten door
naburige metaalmassa’s onschadelijk zijn gemaakt.
Dit bereikt men door een golfmeter te combineeren met den toch
ook op het amateurstation zeer noodzakelijken contröle-ontvanger
(z.g. monitor)
Als contröle-ontvanger kan men elk ontvangertje voor korte gol
ven gebruiken, dat met batterijen en al in een metalen schermdoos
wordt geplaatst, terwijl alleen de bedieningsknoppen en het tele
foon- of luidsprekersnoer buiten het scherm komen. In hetzelfde
vertrek geplaatst als de zender, zal zulk een afgeschermde ont-

211
vanger nog genoeg oppikken. Bouwt men hem met detector en 2
Iaagfrequent lampen — tevens bruikbaar als reserve-ontvanger —
dan zal het eigen signaal zelfs uit den luidspreker gecontroleerd
kunnen worden. Is men met controle met hoofdtelefoon tevreden,
dan zal zelfs een 1-Iamps ontvanger vaak al voldoende zijn.
Nu wordt, zooals aangegeven in fig. 95, in een weer geheel
gesloten, afzonderlijk compartiment in de schermdoos, een bandgolfmeter gemonteerd, waarvan dus condensator en spoel beiden
zich binnen het scherm bevinden, terwijl alleen de condensatorknop
buiten het scherm steekt en de golfmeetkring aan de niet met het
scherm verbonden spoelzijde door een heel klein koppelcondensatortje Ck is verbonden met den- plaatkring der detectorlamp van
den controle-ontvanger. Deze koppeling wordt eens voor altijd vast
aangebracht en men gebruikt deze combinatie van contröle-ontvanger (hulpgenerator) en golf meter nu zóó, dat men steeds be
gint met een te meten signaal te ontvangen op den contröle-ontvanger om daarna met den golfmeter de frequentie te bepalen,
waarop de controle-ontvanger is ingesteld.
Een uitvoerige beschrijving van een en ander werd door den heer
W. Keeman gegeven in R.-E. 1930 nos. 39 en 40. Is de controleontvanger, die genereert, zoo ingesteld, dat men in het nulpunt der
interferentie staat, dan wordt de schakelaar S (fig. 95) gesloten.
Door de koppeling tusschen ontvanger en golfmeter heeft nu een
verstemming plaats, welke ten gevolge heeft, dat men uit het interferentie-nulpunt geraakt. Stemt men den golfmeter evenwel precies
af, dan wordt de verstemming opgeheven en het interferentienulpunt wordt dus hersteld. Op deze wijze ijkt men den golfmeter
óók en men is verder onafhankelijk van veranderingen in den ont
vanger door uitwisseling van lampen of veranderende spanningen,
daar de ontvanger slechts als hulpgenerator dienst doet. De eenige
daaraan te stellen eisch is, dat hij gedurende een meting
niet van frequentie verandert en dat is geen zware eisch.
Wij willen erop wijzen, dat deze meting op het gehoor (luisteren
naar interferentie-nulpunt) den schakelaar S absoluut noodzakelijk
maakt en dat deze schakelaar, opgenomen in den trillingskring,
extra goed van. kwaliteit moet zijn.
Men kan naar onze ervaring de koppelingscapaciteit Ck nog véél
kleiner maken, zoodat van een verstemming van den ontvanger bij
het draaien aan den golfmeter practisch niets meer is te bemerken
en de schakelaar wel kan vervallen, wanneer men een mA.-meter
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in den plaatkring der detectorlamp als indicator gebruikt. Als men
een stukje rond eboniet neemt van 1 cm diameter en in liet hart een
gaatje boort, waarin een koperdraad steekt, daarna een koperen
bandje van 2 a 3 mm breedte om het eboniet heen legt, is dit vol
doende capaciteit voor Ck als men meteraflezing toepast. Voor de
80, 40 en 20-meter banden kan men best met dezelfde waarde voor
Ck volstaan. De verandering in uitslag van den meter, als men door
de afstemming draait, is dan wel op de langste golven heel klein,
maar zeer scherp waarneembaar.
Op deze wijze functionneert de golfmeterkring dus toch weer als
klikgolfmeter. Het is n.I. geenszins noodig, dat een klikmeter zóó
zwaar gekoppeld wordt, dat die den ermee gekoppelden kring vol
ledig doet „afslaan” ! De „klik” blijft hier beperkt tot een plaatstroomverandering van hoogstens enkele procenten.
Intusschen moet er wèl om gedacht worden, dat men den golfmeetkring niet afzonderlijk kan ijken. Men kan dus niet bijv.
een geijkten G. R.-golfmeter nemen, dien op deze wijze in de
schermdoos bouwen en dan handelen alsof de ijking gelijk gebleven
ware ! De werkzame zelfinductie der golfmeterspoelen wordt door
de nabijheid van het scherm kleiner. Ijking is alleen mogelijk met
den contröle-ontvanger te zamen, in het scherm.

XIII.
Zenderbouw.
Een paar min of meer uitgewerkte voorbeelden van amateurzenderbouw, kunnen zeker nut hebben om als handleiding te strek
ken voor hen, die niet gemakkelijk kunnen beslissen, waarmee zij
zullen beginnen en h o e zij het zullen aanvatten.
Bepaalde technische eischen worden gesteld in de artikelen 7,
9 en 10 van de door den minister van Waterstaat verleende zend
machtigingen voor amateurs. Die technische voorschriften komen
op het volgende neer:
le. De golflengte moet liggen binnen de beschikbaar gestelde
golfbanden, kortheidshalve aangeduid als 5-, 10-, 20-, 40- en
80-meter band.
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2e. Het anodevermogen mag maximum 50 Watt bedragen.
3e. Slechts zuivere gelijkstroom is voor de anodevoeding toe
gelaten.
4e. De golflengte moet constant zijn en vrij van harmonischen.
5e. Maatregelen moeten genomen worden tegen het optreden
van sleutelklikken.
6e. Men is verplicht, een ontvangtoestel te hebben, alsmede een
golfmeter en plaatstroom-meter. De in art. 9 genoemde spanningsmcter wordt niet meer bepaald geëischt.
De R a d i o-E x p r e s Amateurzender.
Een ontwerp, waarbij speciaal rekening is gehouden met deze
officieel gestelde eischen, is dat van den Radio-Expres Amateurzender, afkomstig van Ir. J. J. Numans.
In hoofdzaak is dit ontwerp bedoeld voor de 20-, 40- en 80-meter
banden, terwijl er toch ook proeven mede mogelijk zijn op 10 en
zelfs 5 meter, al zijn daarvoor andere, speciale schakelingen, meer
geschikt.
De zender bestaat uit twee trappen: stuuroscillator en
energieversterker. Zendende amateurs gebruiken er graag
Amerikaansche uitdrukkingen en afkortingen voor: master oscillator en power amplifier, samengetrokken tot MOPA. Elk der trap
pen van den R.-E. Amateurzender kan afzonderlijk worden gebruikt
als teruggekoppelde zender. Men kan dus met één trap beginnen,
en daarmee al vast gaan experimenteeren. De bedoeling is even
wel, tot ingebruikstelling van beide trappen te geraken, waarbij
de eene oscilleert en de andere versterkt.
Ten einde ook op de kortste golven een zeer constante golflengte
te verkrijgen, moet in elk geval de eerste trap geheel afgeschermd
worden in een roodkoperen doos, die goed geaard wordt, liefst
opgesteld op rubberspons, zoodat mechanische trillingen van buiten
de constantheid der stuurfrequentie niet storen. Afscherming van
den versterkertrap is zeker ook aan te bevelen, maar niet zoo nood
zakelijk. Mocht men later tot verdere uitbreiding met meer versterkertrappen willen overgaan, dan is afscherming daarvan niet
meer noodig.
Voorziet men den stuuroscillator van kristalbesturing, dan is voor
het constant houden der frequentie de afscherming niet meer van
wezenlijk belang. Het nadeel van kristalbesturing is, dat men ge
bonden blijft aan één frequentie. Voor 80 en 40 meter kan men
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practisch het best verschillende kristallen gebruiken. Om tot 20
• en 10 meter af te dalen, vervalt men in verdubbelingstrappen.
Het ontwerp, zooals hier beschreven, zonder kristalbesturing, is
eigenlijk uitsluitend als telegrafiezender te beschouwen; men kan
er ook wel mee telefoneeren, maar dan is kristalbesturing meer
gewenscht. In elk geval blijven de onderdeden dan ook daarvoor
bruikbaar. En in het algemeen is het beter, eerst met den eenvoudigsten zender-opzet ervaring op te doen, alvorens men over
gaat tot uitbreiding voor telefonie. Wat het R.-E. zender-ontwerp
geeft, is het fundament, waarop men gemakkelijk later zelf
verder bouwt.
Ofschoon het niet noodig lijkt, een afzonderlijke beschrijving te
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geven van de voedingsapparatuur, willen we er toch op wijzen, dat
de grootte (het vermogen) der beschikbare voeding ten slotte be
paalt wat men zal kunnen bereiken. Heeft men slechts één of twee
kleine plaatstroomapparaten beschikbaar, dan heeft het geen zin,
den zender van een groote zendpit te voorzien !
Toch nog een paar opmerkingen over de voeding. Het verdient
eigenlijk steeds aanbeveling, stuuroscillator en energie-versterker
uit a f z o n d e r 1 ij k e voedingsapparaten te voeden. Voor den
stuur-oscillator kan men met zéér klein vermogen volstaan, ± 3
Watt, terwijl de spanning niet boven 200 Volt behoeft te gaan.
Hier is stabilisatie met glimlampen, als men een plaatstroomapparaat bezigt, bepaald een eisch.
De grootte der voeding voor den versterkertrap hangt af van
iemand’s beurs, terwijl verder aan de 50 Watt-grens voor het
anodevermogen der laatste lamp moet worden gedacht. Hier passé
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men een plaatstroomapparaat met regelbare spanning toe, op de
wijze als vroeger aangegeven in fig. 23. De gewone spanningsregeling van plaatstroomapparaten voor ontvangst, met potentiometer of serie-weerstanden, is niet bruikbaar.
In fig. 96, 97 en 98 vindt men de schema’s afzonderlijk van stuurzender, energieversterker en seininrichting.
De stuurzender (fig. 96) is een gewone driepuntschakeling
(Hartley). Een ontvanglamp met behoorlijk groote emissie kan
voor aanvankelijke proeven goed dienst doen. Spoel L2 en conden
sator C4 bepalen de golflengte.
C4 is een draaicondensator, bij voorkeur niet grooter dan 50 //,uF,
met fijnregelknop en liefst van goede kwaliteit.
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L2 moet voor de verschillende golfbanden verschillende aantallen
windingen hebben en dus uitwisselbaar gemaakt worden.
Met L2 is inductief gekoppeld een daarin schuifbare spoel L3.
Door verschuiving van L3 wijzigt men de koppeling.
De door den stuurzender opgewekte energie wordt door L3 over
gedragen naar den energie-versterker. L3 is n.I. door een dubbelleiding Vx en V2 (zie fig. 96 en 97) verbonden met spoel L4 van
den energieversterker. De draden V4 en V2 vormen een „voedingslijn”; de aansluitingen aan L4 geschieden door middel van stevige
dasseknijpers, evenals ook condensator C5 (fig. 97) met dasseknijpers aan L4 is verbonden. Overgangsweerstanden moet men
hierbij vermijden.
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Met C5 wordt de roosterkring van den energieversterker in af
stemming gebracht op dezelfde golf als de stuurzender. Voor den
80-meter band is dit niet meer noodig. Dan kan men L4 en C5 laten
vervallen, Vl direct met het rooster van de lamp in den energie
versterker verbinden en V2 met cond. CG en weerstand R3. Spoel
L4 is dus ook uitneembaar.
O

Fig. 98.

De plaatkring van den energieversterker is afstembaar met de
uitwisselbare spoel L6 en draaicondensator C12. De condensator is
aan de plaatzijde van spoel L6 verbonden met een snoer en dasseknijper.
Op Lc worden voorts draden V3 en V4 aangesloten van een voedingslijn naar de antenne. De wettelijke bepalingen verbieden een
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directe galvanische koppeling met de antenne. Men mag aannemen,
dat de tusschenschakeling der condensatoren Cj3 en C14, die tevens
de gelijkspanning van de antenne af houden, voldoende is om toch
aan de bepalingen te voldoen. Over de uitvoering der voedingslijn
spreken we nog nader.
Het is noodig, den energieversterker met behulp van condensator
C9 te neutrodyniseeren, ten einde zelfgenereeren en andere ongewenschte verschijnselen te voorkomen. In serie met C9 ligt een
vaste blokcondensator Cs, ten einde bij een ongelukkige kortsluiting
van C9 te voorkomen, dat de volle plaatspanning op het rooster zou

Stuurzender van achteren gezien (zonder lamp).

komen. Cs, en ook Ci0 dient een condensator te zijn voor een proefspanning, minstens 3 X hooger dan de plaatspanning; er is ook
op te rekenen, dat zij eenigen hoogfrequentstroom voeren.
Wil men den energieversterker afzonderlijk als teruggekoppelden
oscillator gebruiken, dan worden L4 en C5 weggenomen en ver
vangen door een h.fr. smoorspoel, terwijl C9 wordt kortgesloten.
Hierdoor ontstaat een normale Hartley (het neutrodyniseeringscontract op LG wordt terugkoppelcontact). Alleen kan het gewenscht blijken, ook CG nog los te maken.
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Indien men met een zoo klein mogelijk aantal meters toch in staat
wil zijn, alle belangrijke contröle-metingen aan een zender uit te
voeren, kan men het best op al die plaatsen, waar nieters gewenscht
kunnen zijn, veerklinken aanbrengen, waarin men met een stop de
meters kan aansluiten. De klinken zijn in de schema’s geteekend,
steeds door condensatoren overbrugd, waardoor de meters worden
beschermd tegen vagabondeerende h.fr. stroomen. Volgens het

Stuurzender van ter zijde (zonder lamp).
ontwerp kan men aldus meten: den plaatstroom van den stuur
zender, en voorts plaat- en roosterstroom van den energie-versterker. Eventueele meting van anodespanningen kan direct aan de
plaatstroomapparaten geschieden. Met één Mavometer, met de
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benoodigde shunts en voorschakelweerstanden, kan men eigenlijk
al het noodige verrichten.
Alleen wanneer men wisselstroom als gloeistroom bezigt, dient
men nog een behoorlijk weekijzer instrument te hebben om de
gloeispanningen in te stellen, ofschoon ook dit met den Mavometer
mogelijk is, als men dezen met een Westinghouse-meetcelletje ook
als wisselspanningsmeter geschikt maakt.
De roosterstroom-meetklink van den energieversterker dient
tevens voor de aansluiting der seininrichting (fig. 98). Bij juiste
keuze der waarden van R5 en C15 is deze inrichting vrij van sleutelklikken en werkt zij ook zonder veroorzaking eener „rustgolf”
(vergelijk fig. 27). De door condensator CiG overbrugde klink op
de seininrichting maakt het mogelijk, ook met ingeschakelden
sleutel den roosterstroom te meten.
Wil men de negatieve roosterspanning, waarmee men in de seinpauzen den energieversterker dichtslaat, niet van een batterij be
trekken, zooals geteekend in fig. 98, maar van een afzonderlijk klein
plaatstroomapparaat, dan moet men er om denken, dat dit plaatstroomapparaat door een hoogen weerstand overbrugd dient te zijn.
Voor de verklaring der werking van het antiklikfilter verwijzen
we naar hoofdstuk IV.
Men kan bij de geschetste inrichting van den seingever vrijwel
willekeurig lange leidingen hebben tusschen zender en seinsleutel,
zoodat de laatste gerust in een ander vertrek kan staan.
Bij gebruik eener zendlamp met hooge g en vrij hooge anodespanning kan gevaar ontstaan voor overbelasting der energie-versterkerlamp als de stuurzender ophoudt met oscilleeren en dus niet
meer de noodige automatische neg. roosterspanning ontwikkelt in
den lekweerstand van den energieversterker. Een beveiliging daar
tegen is te vinden in het gebruik eener batterij voor neg. r.sp., die
volgens de nevenschets van fig. 97 wordt aangesloten in de buscontacten vlak onder de letter C7. Werkt men zonder batterij, dan
moeten de buscontacten kortgesloten worden.
LIJST DER BENOODIGDE ONDERDEELEN.
Stuurzender.
Cx: vaste condensator, 200 micromicrofarad (Dralowid, micafarad).
C2: id., 1000 id. id.
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C3: vaste condensator, 20.000 micromicrofarad (Hydra, 1000 V.
gelijkspanning).
C4: draaicondensator, max. 50 micromicrofarad (General Radio,
type 368 B).
Lx: hoogfrequcntsmoorspoel, eigen fabrikaat (zie beneden).
L2: afstemspoel, eigen fabrikaat (zie beneden).
L3: koppelspoel, eigen fabrikaat (zie beneden).
Rx: lek weerstand, 0,05 megohm (Dralowid Polywatt). Gunstig
ste waarde zelf uit te probeeren.
R2: Gloeistroomweerstand, 12 olim (General Radio, type 301).
Voorts zijn hiervoor nog noodig:
1 zendlamp (zie beschrijving). Wij gebruikten een RE604. Voor
gering vermogen (anodespanning lager dan 200 volt) kan men met
een RE134 of B 405 ook al heel aardige resultaten bereiken.
1.koperen doos, waarin de geheele stuurzender afgeschermd op
gesteld wordt. Men neme de afmetingen van deze doos vooral ruim,
liefst zóó, dat overal tusschen den zender en de wanden van de
doos een afstand van 10 cm minstens bestaat. De doos wordt
geaard.
1 lampfitting.
1 klink (Lissen).
1 plug (Monette), waarin een dubbelpolige steker past.
2 hoeksteunen.
5 aansluitklemmen.
4 telefoonbussen.
3 stekers.
10 montageboutjes.
Energieversterker.
C5: draaicondensator, max. 50 micromicrofarad (General Radio,
type 368B).
CG: vaste condensator, 500 micromicrofarad (Dralowid micafarad).
C7: vaste condensator, 20.000 micr.omicrofarad (Hydra, zie
boven).
C8: vaste condensator, 200 micromicrofarad (Micamold of Schott
of Dralowid micafarad).
C9: draaicondensator, max. 50 micromicrofarad (General Radio,
type 368B).
C10: vaste condensator, 3000 micromicrofarad, 1200 Volt (Ma-
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neus). Deze condensator moet geschikt zijn voor hoogfrequentstroom, en minstens het dubbele van de aan te leggen anodespanning.
Cn: vaste condensator, 20.000 micromicrofarad (Hydra).
C12: draaicondensator, max. 100 micromicrofarad (Förg, R1162).
C13 en C,4: vaste condensatoren, 1000 micromicrofarad, min
stens 1200 Volt. Hiervoor geldt hetzelfde als voor C10. (Minos,
Schott & Genossen of Manens).
R3: lekweerstand, variabel, tot max. 50.000 Ohm (Electrad
Truvolt, type B500 met extra clip.).
R4: gloeistroom weerstand (General Radio type 214, 7 Ohm, 1.5
Amp.). De grootte van dezen weerstand hangt af van de te ge
bruiken zendlamp).
L4: afstemspoei, zelf te maken.
L5: hoogfrequentsmoorspoel, zelf te maken.
Lg: afstemspoei, idem.
Voorts zijn nog noodig:
1 zendlamp. Wij gebruikten op deze plaats een TB 04/10 of een
RE 604. Voor gering vermogen: een RE 134 of een B 405.
1 lampfitting.
2 klinken.
2 plugs, waarin dubbelpolige stekers passen (Monette).
1 spoelvoet.
1 fijnregelknop (Kurz Kasch, Vernier Port dial No. 592).
4 hoeksteunen.
3 aansluitklemmen (met bussen).
8 telefoonbussen.
3 stekers.
6 (dasse-) knijpers.
1 kortsluitsteker.
Leiding voor koppeling van stuurzender en energieversterker: dit
zijn twee draden, lang 90 cm., dik 1 mm., op 1 cm. onderlingen
afstand. De spatieering verkrijgt men op eenvoudige wijze met
behulp van een strook bordpapier, van bijv. 3 cm. breedte, waar
door men twee rijen gaatjes gestoken heeft (rijen 1 cm. gespa
tieerd, gaten van iedere rij op 10 cm. afstand), terwijl men de
draden door de gaatjes vlecht (afwisselend aan den voor- en
achterkant van het bordpapier).
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Seininrichting.
C15: vaste condensator, 0,5 of 1 microfarad, minstens 1000 Volt
proefspanning.
C1(J: vaste condensator 20.000
R5: vaste weerstand 0.05 a 0.1 megohm.
1 seinsleutel met werk- en rustcontact (3 aansluitingen).
1 klink.
1 plug.
1 plaatsp.-apparaat circa 250 Volt (of batterij).
2 bussen.
2 stekers.
2 anodebatterij stekers indien batterij gebruikt wordt.
De spoelen.
Alle spoelen, ook de smoorspoelen, zijn uitwisselbaar, zoodat voor
iederen golfband het meest passende stel spoelen gebruikt kan
worden.
De gegevens van de voor de drie meest gebruikelijke golf banden
benoodigde spoelen voor stuurzender en energieversterker zijn de
volgende:

Energieversterker, van achteren gezien (zonder lamp).
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Golflengte omstreeks 20 meter.
L2: diameter 5 cm., lengte 8 cm., windingtal 10, draaddikte 3 m.m.
L3: diameter 3 cm., lengte (der wikkeling) 1 cm., windingtal 2,
draaddikte 1,5 m.m.
L4: diameter 5 cm., lengte 10 cm., windingtal 8, draaddikte
1,5 m.m.
Lg: diameter 8 cm., lengte 10 cm., windingtal 7, draaddikte 3 m.m.
Lx en L5: smoorspoelen. Diameter 3 cm., lengte 8 cm., windingtal
105, draaddikte 0,5 m.m., dubbelkatoenomsponnen.
Golflengte omstreeks 40 meter.
L2: diameter 5,5 cm., lengte 10,5 cm., windingtal 21, draaddikte
l,5 m.m.
L3: diameter 3 cm., lengte 2 cm., windingtal 20, draaddikte 0,5
m.m. met dubbelkatoen-omspinning.
L4: voor deze golflengte wordt de roosterkring niet afgestemd,
dus vervalt L4. Vx en V2 worden aangesloten op de bussen, waar
anders L4 ingestoken zou worden.
Lg: diameter 8 cm., lengte 10 cm., windingtal 12, draaddikte
3 m.m.
Lx en L5: zelfde als voor 20 meter, zie boven.
Golflengte omstreeks 80 meter.
L2: diameter 5 cm., lengte 13,5 cm., windingtal 51, draaddikte
1,5 mm.
L3: diameter 3 cm., lengte 5 cm., windingtal 35, draaddikte 0,5
mm., dubbelkatoenomsponnen.
L4: wordt niet gebruikt, zie boven als bij 40 meter.
L6: diameter 8,5 cm., lengte 10 cm., windingtal 30, draaddikte
2 mm.
L4 en L5: diameter 5 cm., lengte 9 cm., windingtal 250, draad
dikte 0,1 m.m., dubbelkatoen-omsponnen.
De opgegeven afmetingen voor de lengte van spoelen heeft be
trekking op de lengte der wikkeling, resp. van het bewikkelde ge
deelte van den spoelkoker.
Men make de spoelen vooral stevig en onvervormbaar, opdat
geen moeilijkheden ondervonden worden met onconstantheid van
de golflengte, tengevolge van trillingen (vibreeren der wikkelingen).
Soms is het gewenscht, in de gloeidraadleidingen smoorspoelen te
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schakelen (onder 20 meter); deze wikkele men vooral van niet te
dun draad (ca. 1 mm.), teneinde den weerstand laag te houden.
Van hoogfrequentsmoorspoelen make men in het algemeen de
lengte 2 a 3 maal zoo groot als den diameter, terwijl de totale erop
gewikkelde draadlengte ongeveer de helft moet zijn van de golf
lengte, waarvoor de smoorspoel in hoofdzaak bestemd is. Volgt men
deze opgave, dan zijn de afmetingen steeds vrijwel de gun
stigste.
De plaatsen der diverse aftakkingen op de spoelen en de afstem
mingen (de ongeveer te verwachten condensator-standen) worden
nog nader toegelicht.
Kleine afwijkingen in spoelafmetingen zijn toegestaan, mits de
zelfinductie aan die van bovenstaande spoelen nabijkomt.
Gerekend is, dat men in den energieversterker werkt met anodespanningen tot 500 a 600 Volt.
Voor 1000 Volt anodespanning dient men andere condensatoren
te nemen dan de opgegevene. Het gaat vaak nog vrij goed met
1000 Volt, doch het bedrijf is niet meer veilig. Ook de platenaf
standen van de draaicondensatoren zijn daarvoor wel wat klein,
zoodat men kans heeft op overslag, hetgeen plotselinge, ernstige
overbelasting van de zendlamp tengevolge heeft.
Constructie van het apparaat.
In den stuurzender is de lamp gemonteerd op een verhooging (een
blokje hout, met eronder vilt geplakt, tegen microfonisch effect),
vaste platen
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teneinde de verbindingen zoo kort mogelijk te kunnen maken. In
verband hiermede zijn de vaste condensatoren Cx en C2 direct resp.
aan rooster en gloeidraad gemonteerd, hetgeen met de Dralowid
Micafarad condensatoren heel eenvoudig gaat. Een en ander is
nader toegelicht in fig. 99.
De aansluitingen aan de klink en condensator C3 zijn toegelicht
in fig. 100.
Ook condensator C4 is op een blokje gemonteerd, en met behulp
van twee koperen plaatjes zijn direct hieraan twee telefoonbussen
bevestigd (één boven en één onder den condensator), welke bussen
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dienst doen als houder voor de spoel L2, welke van steekpennen
voorzien is (deze spoel moet uitwisselbaar zijn).
De as van condensator C4 is voorzien van een isoleerend verleng
stuk, dat door de frontplaat steekt en waarop een knop gemonteerd
is. De frontplaat is voor de helft met koper afgeschermd. Wordt de
geheele stuurzender in een koperen doos gemonteerd, dan zou men
desgewenscht de verlengas zóó lang kunnen maken, dat men met
Zcmlslnt Ion
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gesloten doos, van buiten af de afstemming kan bedienen. Aangezien
deze condensator slechts weinig geregeld behoeft te worden, is een
dergelijke constructie niet bepaald noodig.
• De smoorspoel Lx staat buiten den eigenlijken zender. De be
doeling is, deze eventueel buiten de afschermkist te monteeren. Men
mag deze echter ook wel op de grondplank van den zender mon
teeren, die daarvoor natuurlijk wat grooter gekozen moet worden.
Op de frontplaat zijn voorts nog twee bussen aangebracht, ten
einde gemakkelijk de gloeispanning te kunnen meten.
Van den energieversterker is de frontplaat aan de binnenzijde
geheel met bladkoper bekleed, en de bodemplank van onderen voor
de helft, een en ander volgens fig. 101. Deze koperen bekleedingen
I
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hout
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Fig. 101.
dienen als afscherming en moeten met elkaar en met de aarde ver
bonden worden.
Spoelen L4 en L5 zijn gemonteerd op een verticaal plankje, dat
op de betreffende foto duidelijk zichtbaar is.
De wijze van aansluiting van de roosterstroom-meetklink is aan
gegeven in fig. 102, tevens ook de aansluiting van de bussen,
waarop eventueel een negatieve-roosterspanning-batterij aange
sloten kan worden.
Voor de wijze van aansluiting van de anodestroom-meetklink zie
men fig. 100. Men denke zich daar slechts C3 vervangen door Cu.
De wijze van aansluiting van een milliampèremeter (met verwis
selbare shunts) met behulp van een snoer, dubbelpoligen steker en
Monette-plug is toegelicht met behulp van fig. 103.
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Het instellen van den zender.
De vraag doet zich voor: hoe vindt men deze instellingen ? Daar
toe kan men het beste systematisch te werk gaan en men komt het
snelst en zekerst tot het doel, wanneer men onderstaande aanwijzin
gen volgt.
Voordat de geheele zender definitief afgeregeld kan worden, moet
eerst de juiste instelling van de neutrodyniseering gevonden worden,
en deze kan men eerst vinden, wanneer de stuurzender werkt en
deze den energieversterker exciteert. Dit laatste gaat echter pas
naar

scherm

C7

Vs/z/s/s/s/sss/ssA

mmmm
v/mmm\
r_
naar

r3

\/

ï
E

Fig. 102.
geheel goed, wanneer de neutrodyniseering goed ingesteld is. Op
het eerste gezicht lijkt dit dus een vicieuse cirkel, maar praktisch
gaat het toch heel eenvoudig aldus:
Men stelt eerst de neutrodyniseering zoo ongeveer in, waarbij
de neutrodyniseeringscondensator beter te weinig dan te veel in
gedraaid kan worden.
Wij onderstellen, dat begonnen wordt — wat het beste is — met
proeven op den 40-meter band.
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Op spoel Lo van den stuurzender kan de terugkoppelaftakking
op 6wipding vanaf de roosterzijde worden gesteld en C4 half
ingedraaid.
In den ehergieversterker werken we zonder spoel L4, dus met
voedingslijn aangesloten in den spoelvoet van L4. Condensator C12
wordt aan de uiteinden van spoel L(i verbonden en — zonder aan
sluiting der antenne — half ingedraaid. De neutrodyniseeringsaftakking komt op 2% winding vanaf de roosterzijde en de neutrodyniseeringscondensator wordt half ingedraaid.
Nu zet men alléén den stuurzender (afgekort: SZ) in werking,
en verder schakelt men den gloeistroom in van de energieversterkerlamp. De anodespanning van den energieversterker (afgekort: EV)
wordt nog niet ingeschakeld. Ook wordt de antenne nog
niet aangekoppeld.
Wanneer de SZ goed oscilleert, treedt in den EV roosterstroom

■o

50 mA.

Fig. 103.
op, en de grootte van dezen roosterstroom is een maat voor de
sterkte van oscilleeren van den SZ.
Met den golfmeter controleert men de golflengte van de door den
SZ opgewekte trillingen, en stelt met condensator C4 de gewenschte
golflengte in.
Hierna verstelt men terugkoppelaftakking en koppelspoel L3, tot
dat men den grootsten roosterstroom in den EV meet. Hierna con
troleert men nog eens de golflengte. Meestal moet wat bijgestemd
worden.
Nu stemt men den anodekring van den EV af met condensator
C12. (Antenne nog niet aangekoppeld.)
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Wanneer nu de neutrodyniseering niet precies goed is ingesteld,
heeft dat tengevolge, dat er een capacitieve koppeling bestaat
van den anodekring van den EV met den roosterkring van den EV,
dus ook met den SZ, aangezien deze de rooster-excitatie levert voor
den EV.
Draait men nu met den condensator C12 (anodekring EV) door
de afstemming heen, dan zakt in resonantie de roosterstroom van
den EV een weinig en stijgt de anodestroom van den SZ.
Deze indicatiemethode veroorlooft den anodekring af te stemmen
èn tevens de neutrodyniseering in te stellen. Het ligt voor de hand,
hoe men dit doet:
Men draait met cond. C12 eenvoudig langzaam heen en weer,
telkens door de afstemming, en stelt intusschen neutrodyniseeringscond. C9 zóó in, dat de beïnvloeding van den rooster
stroom van den EV zoo gering mogelijk is.
Men moet duidelijk en scherp één stand van C9 vinden, waarbij
praktisch geen beïnvloeding optreedt.
Deze methode werkt het scherpst, wanneer geen antenne aan
gekoppeld is. Wordt de antenne wel aangekoppeld, dan moet de
neutrodyniseering gewoonlijk een weinig bijgeregeld worden. Dit
kan ook geschieden op een straks te beschrijven manier.
Heeft men op bovenbeschreven wijze een vrijwel juisten stand
van den neutrodyniseeringscond. C9 gevonden, dan kan men anodespanning inschakelen van den EV, te beginnen met een lage waarde,
bijv. 150 V.
Wanneer de anodekring van de n EV niet prec i e s is afgestemd, is de anodestroom zeer
groot, en wordt bovendien praktisch alle energie aan de anode
in warmte omgezet. De zendlamp wordt daardoor dus zwaar belast.
Daarom beginne men vooral met een lage anodespanning !
Bij juiste afstemming van den anodekring van den EV is de
anodestroom een minimum. Dit minimum is zeer scherp. Verdraaiing
van cond. C12 over één graad maakt reeds veel verschil in de buurt
van de juiste afstemming.
Vóór alles moet men deze juiste afstemming vinden en behouden.
Wanneer men zoover is, kan men nog een controle op de neu
trodyniseering doen op de volgende wijze: Wainneer alles ingescha
keld is, en men schakelt daarna alléén de anodespanning van den
SZ uit, dan mag de EV niet opzichzelf oscilleeren. Het oscilleeren
van den EV is kenbaar aan het optreden van roosterstroom. Er mag
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dus geen roosterstroom optreden. Is er wel een antenne aangekop
peld, en is hierin een meetinstrument geschakeld, dan mag er dus
ook geen antennestroom meetbaar zijn.
Deze laatste neutrodyniseerings-methode werkt het scherpst met
niet te lage anodespanning; echter moet men voorzichtig zijn met
het opvoeren van de anodespanning, opdat de anode van de lamp
niet overbelast worde.
Speciale toelichting verdient de instelling op den 20-meter
band, aangezien hierbij ook nog de roosterkring van den EV moet
afgestemd worden. Dit geschiedt voorloopig, direct na het inwer
kingstellen van den SZ. De juiste afstemming is kenbaar aan het
optreden van een v r ij scherp maximum van den roosterstroom
van den EV. Nu doet zich het volgende verschijnsel voor: het ver
stellen van den neutrodyniseeringscond. C9 heeft een vrij groote verstemming tengevolge van cond. C5. Telkens, nadat men de neutrodyniseering (of ook cond. C12) bijgeregeld heeft, moet men cond.
C5 een weinig bijstemmen, steeds op het maximum van rooster
stroom.
Wanneer men den zender op bovenbeschreven wijze afgestemd
heeft, zonder aankoppeling van de antenne, kan men ertoe overgaan,
de antenne aanvankelijk zeer los aan te koppelen.
In het algemeen heeft dit een verstemming van den anodekring
van den EV tengevolge, welke men dus met cond. C12 moet bij
stemmen (op minimum anodestroom).
Daarna kan men probeeren, de antenne wat vaster te koppelen,
intusschen met cond. C12 bijstemmende. Bij vastere koppeling zal
het wellicht noodig blijken, de neutrodyniseering wat bij te
regelen.
Men zal nu zien, dat bij sterkere antennekoppeI i n g (de anodeketen afgestemd houdende), deanodestroom
grooter is, dan bij lossere koppeling.
Wanneer de roosterexcitatie (kenbaar aan den roosterstroom)
eenmaal sterk genoeg is, heeft vergrooting van de excitatie (verhooging anodespanning SZ) maar heel weinig invloed op den
anodestroom van den EV.
De anodestroom van den EV, wordt bijna uitsluitend beheerscht
door de sterkte van de antennekoppeling. Hiermee kan men
de energieopname van den zender regelen.
Voorts zal men zien, dat verhooging van de anodespanning van
den EV praktisch evenredige vergrooting van den anodestroom van
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den EV tengevolge heeft. Ook met de anodespanning regelt men dus
de energieopname.
Metingen aan den zender.
Men kan het resulttaat van metingen meestal het overzichtelijkst
weergeven in den vorm van grafische voorstellingen, hetgeen we
daarom hier ook gedaan hebben.
Allereerst hebben we den zender af gestemd op den 40-meter band
(geheel zooals beschreven is) en hebben we gemeten, hoe de anodestroom van den EV afhangt van de afstemming van den anodekringcondcnsator C12, zonder aankoppeling van antenne.

Het resultaat geven we weer als kromme O in fig. 104.
Duidelijk is te zien, hoe in resonantie een minimum van den
anodestroom Ia optreedt.
Daarna hebben we de antenne zeer los aangekoppeld. De antenne
bestond in dit geval uit een „kunstantenne”, op een latje ter dikte
van een potlood, 80 cm. nickelinedraad van 0,2 m.m., geschakeld
aan de uiteinden van één winding van anodespoel L6 (dit noemen
we: antennekoppeling 1). Hoe dan de anodestroom varieert, bij
draaien aan afstemcondensator C12, is weergegeven door kromme 1
in fig. 104. We zien, dat in afstemming de anodestroom grooter is
dan bij de antennekoppeling nul.
Op dezelfde wijze zijn de krommen 3, 4 en 5 opgenomen met
telkens sterkere antennekoppeling, nml., respectievelijk 3, 4 en 5
windingen.
We zien voorts, dat tevens, tengevolge van de sterkere antenne
koppeling, een vrij aanzienlijke verstemming optreedt, want de
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minima vallen telkens bij andere afstemmingen van den condensator.
Zonder aankoppeling van de antenne is de afstemming bij bijna 50
schaaldeelen, en met antennekoppeling 5 windingen is de afstem
ming bij ruim 82 schaaldeelen.
Niet alleen de anodestroom verandert bij draaien aan den afstemcond. C12 (anodekring EV), doch ook de antennestroom en de roosterstroom veranderen.
Voor één bepaalde waarde van de antennekoppeling hebben we
volledig opgenomen, hoe deze stroomen varieeren en dit geteekend
in fig. 105.
Deze krommen zijn opgenomen voor antennekoppeling 4 windinJ<j. Ja,
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gen. De anodestroomkromme (I„u) is dus precies dezelfde als
kromme 4 in fig. 104.
De antennestroomkromme (I ant.) heeft juist een tegengesteld
verloop als de anodestroomkromme. Precies in afstemming, waar
de anodestroomkromme een minimum vertoont, treedt het maximum
van den antennestroom op.
Van deze wetenschap uitgaande, zien we dus, dat een antennestroommeter voor het afstemmen van den zender niet bepaald
vereischt is, daarentegen wel de anodestroom meter.
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In fig. 105 is ook nog liet verloop van den roosterstroom (Lu)
geteekend. Ook de roosterstroom vertoont een maximum, dat echter
niet precies behoeft samen te vallen met het maximum van den
antennestroom.
De schaalwaarden voor den antennestroom zijn betrekkelijk wille
keurig; het zijn getallen, welke evenredig zijn met den antenne
stroom, maar overigens geen beteekenis hebben. Anodestroom en
roosterstroom zijn in milliampères uitgezet.
We zagen reeds uit fig. 104, dat de anodestroom in de afstemR
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Fig. 106.
ming grooter wordt, naarmate de antenne sterker aangekoppeld
wordt.
Ook dit verschijnsel kunnen we in een grafiek vastleggen. Daar
voor zetten we uit, de waarden van den anodestroom in de minima
(d.w.z. bij juiste afstemmingen) van fig. 104, in afhankelijkheid van
de antennekoppelingen (uitgedrukt in windingen).
Dit is nu gedaan in fig. 106 (kromme Lu). We zien duidelijk,
hoé de anodestroom toeneemt bij toenemende antennekoppeling.
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Hetzelfde is gedaan voor den antennestroom: ook deze neemt toe
bij toenemende antennekoppeling (kromme I ant.). (Bij zeer
sterke antennekoppeling zou de antennestroom ten leste weer af
nemen).
De roosterstroom neemt daarentegen een weinig af (kromme K m).
We zien, dat de anodestroom aanvankelijk langzaam toeneemt;
bij sterke antennekoppeling is de toename evenwel vrij snel (steil
heid is groot). Daarentegen neemt de antennestroom maar weinig
toe. Hieruit volgt, dat b ij sterke antennekoppeling
het rendement afneemt.
Hoe precies het rendement verloopt bij verandering van de
antennekoppeling, is weergegeven door de kromme R (de getal
len, die bij deze kromme hooren, vormen een willekeurige schaal,
evenals die van den antennestroom, doch zijn telkens evenredig
met het rendement).
We zien, dat het rendement aanvankelijk nul is, hetgeen voor de
hand ligt, want zonder aankoppeling van de antenne wordt er geen
nuttige antenne-energie ontwikkeld, en dient alle ontwikkelde hoogfrequent-energie om de verliezen in den trillingskring te dekken.
Aanvankelijk neemt het rendement toe, vertoont een maximum en
neemt daarna weer af.
We zien hieruit het volgende: stelt men de antennekoppeling zóó
in, dat het rendement het grootst is (ca. 1 /2 winding), dan is de
antenne-energie maar gering. Stelt men zóó in, dat de antenneenergie zoo groot mogelijk is (bijv. koppeling 5 windingen), dan is
het rendement heel gering.
Men moet dus trachten een compromis te sluiten.
Zoolang het plaatspanning-apparaat groot genoeg is, en de anode
van de lamp niet overbelast wordt, zal men allicht niet naar het
rendement behoeven te kijken en instellen op maximum antenneenergie.
Bij lage anodespanning op een vrij groote zendlamp is dit bijna
steeds wel het geval.
Heeft men echter reeds bijna de maximum-anodedissipatie be
reikt, dan kan van opvoeren van de energie alleen sprake zijn, als
het rendement tevens verbeterd wordt. Dit kan men dus gedaan
krijgen, door de antennekoppeling losser te maken. Hierdoor gaat
in eerste instantie de anodestroom terugloopen, en, blijkens fig. 106,
ook de antennestroom. Men kan nu toch weer grootere antenneenergie verkrijgen — en nu dan bij beter rendement — door'de
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anoclespanning te verhoogen, zooals hieronder zal
blijken.
Alle voorgaande grafieken zijn toch opgenomen bij constante
anodespanning, nml. 280 Volt.
In fig. 107 hebben we nu uitgezet, hoe de anodestroom en de
antennestroom afhangen van de anodespanning. De getrokken lijnen
zijn opgenomen bij vrij sterke rooster-excitatie (anodespanning
stuurlamp ca. 235 Volt), en antennekoppeling 4 windingen.
We zien, dat bij deze instellingen zoowel antenneJant.Jaz
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stroom als anodestroom recht evenredig ver
anderen met de anodespanning — dit is meetal wel
het geval bij vreemd-gestuurde zenders, wanneer de excitatie vol
doende sterk is, en de emissie van de zendlamp ruimschoots vol
doende is (hetgeen bij het gebruikte lamp-type inderdaad voor vrij
wel alle voorkomende belastingen het geval is).
Deze evenredigheid van antennestroom en van anodestroom is van
zeer groot belang, wanneer anode-modulatie wordt toegepast,
waarbij door middel van den modulator (lamp) de anodespanning

:

■

:

236

wordt gevarieerd in laagfrequent rhytme. Men kan dus zeggen, dat
de vreemd-gestuurde zender zich in het algemeen (bij inachtneming
van bovengenoemde voorwaarden) bijzonder goed leent, juist tot
anodemodulatie. In ons geval moet men daarvoor den energieversterker instellen in het midden van de anodespanning-antennestroomkarakteristiek, dus bij ongeveer 280 Volt. Wanneer het geheel
zeker is, dat bij nog hoogere anodespanningen dan de gemetene,
de antennestroom evenredig blijft toenemen, kan men ook op nog
hoogere anodespanning instellen.
Met een geschikten modulator is het dan mogelijk tot zelfs 100 %
modulatiediepte vervormingsvrij te moduleeren !
De gestreepte lijnen in fig. 107 zijn opgenomen bij zwakke rooster-excitatie (anodespanning stuurzender ca. 110 V.). Bij hoogere
anodespanningen is de roosterexcitatie zelfs te zwak, want de anodestroom neemt daar sneller toe dan de antennestroom, zoodat het
rendement daarbij afneemt, hetgeen natuurlijk juist bij deze hoogere
belastingen een minder gewenschte toestand is. Dit snelle toenemen
van den anodestroom kan men voorkomen, door extra negatieve
roosterspanning toe te passen, maar dan neemt de antennestroom
niet meer evenredig toe (de lijn buigt dan naar beneden), zoodat
niet meer voldoende diep vervormingsvrij gemoduleerd zou kunnen
worden. We zien hieruit, dat te zwakke excitatie meestal minder
gewenscht is. Te sterke excitatie kan niet zoo gauw kwaad.
In het algemeen bereikt men goede resultaten, wanneer de exci
tatie zóó sterk is, dat de roosterstroom 10 a 25 % van den anode
stroom bedraagt. Voor telefonie exciteere men dus vooral niet
te zwak.
Nu nog een enkele opmerking over den lekweerstand. Groote
lekweerstand maakt hoog rendement mogelijk, doch de energieopname is dan gering. Bij den stuurzender is zooveel energie meestal
niet noodig en is een hooge lekweerstand gunstig, aangezien deze
bijdraagt tot de frequentie-constantheid. Voor den energieversterker,
met lampen tot 50 Watt input, bij anodespanningen tusschen 300
en 1000 Volt, kieze men den lekweerstand tusschen 2000 en 10.000
Ohm, zelden tot 25.000 a 50.000 Ohm (alleen bij gebruik van ontvanglampen).

Een draagbare zen d-o ntvanger.
De beschrijving van een zeer eenvoudig en practisch met succes
beproefd apparaatje, dat als transportabel station dienst kan doen
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en bovendien zeer geschikt is voor beginners, verscheen van de hand
van L. Lindeman, PAoMAR in R.-E. 1932 no. 22. Als constructievoorbeeld willen we die beschrijving hier, wat de hoofdzaken betreft,
weergeven.
Het station bestaat uit een completen zender en een completen
2 lamps-ontvanger.
Het schema fig. 108 laat zien, dat de schakeling practisch geen
bizönderheden biedt.
De zender is een normale Hartley-schakeling met serievoeding. De zendspoel bestaat voor 3/2 MHz werk uit 20 windingen
montagedraad, gewikkeld op een z.g. „Becol-former” van 78 mm.
middellijn over de ribben gemeten. De ebonieten koker heeft onder
aan 2 stekerpennen, die er door middel van 2 haaks omgezette
koperen plaatjes aangezet zijn. De spoel is dus uitwisselbaar. Het
terugkoppelcontact is een platte klem, zooals vroeger gebruikt werd
om zaklantaarnbatterijtjes aan elkaar te bevestigen. Condensator
350 tot 500 jutuF.
Als zendlamp kan een B 405, A 409, A415 of overeenkomstig
type worden gebruikt. Doorgaans zal men voor een toestelletje als
hier beschreven, geen speciale lampen gaan aanschaffen en men
doet daarom het beste om de lampen, die men heeft, te probeeren.
Dit gaat zeer snel en eenvoudig als volgt: Een zaklantaarnlampje
(liever nog een 40 mA lampje zooals in roode achterlichten voor
rijwielen gebruikt worden), door een winding geïsoleerd draad van
10 cm. diameter kortgesloten, legt men op de spoel (bij verwijderde
antenne). Aan het oplichten van het lampje beoordeelt men, welke
lamp de meeste hoogfrequent energie afgeeft. Bij gelijke output
kieze men die lamp, die den laagsten anodestroom heeft en den
kleinsten gloeistroom. De B 405 kan men wel 4 a 5 Watt laten op
nemen gedurende het bedrijf, de A lampen wat minder. Hooger dan
200 Volt moet men daarbij liever niet gaan.
Trouwens, wanneer men buiten met batterijen werkt, zal de
plaatspanning uit financiëele overwegingen wel beneden de 200 Volt
blijven !
Een toestel als dit kan men met voordeel met kristal
sturen volgens de Tulleners schakeling. Dat wil zeg
gen, dat men eenvoudig een kristal zet op de plaats van den roostercondensator. Voor een transportabel station is dit een zeer prettige
methode om de frequentie constant te houden, aangezien deze door
de min of meer gebrekkige antennes, die hier en daar worden op-
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gehangen, extra gevaar loopt te variëeren. Het verdient daarom
aanbeveling, den roostercondensator op stekers te monteeren, zoodat de condensator door een kristalhouder kan worden vervangen.
Wanneer men géén kristalbesturing toepast, zal bij de eenvoudige
antennekoppeling via den kleinen variabelen condensator C4 de
golflengte alleen goed bepaald zijn, wanneer men als antenne een
volledige dipool gebruikt, dat wil dus zeggen: een draad ter lengte
van y2 X of van een willekeurig geheel aantal halve golflengten.
Dat wordt voor 3y2 MHz werk een antenne van minstens 40 m.

%

Y E
&

I

mSlTU—©
i
U, L ïlPmm,- a

p.
Sl

A

V/

Fig. 108.
Z
Lw
Ci
Ca
Cy
C,
Cs
Co
Cr
Cs
Co
S
S,n
Si
A
W

=
=
=
=

Zendlamp.
Royalty 0—100.000 O.
350—500 jifiF.
Mica condensator 300-1000 ju/li?- uitwisselbaar tegen
kristalhouder.
= Mica condensator, ca. 1000 ^/«F.
= Pilot 100
= Koppelcondensator, zie tekst.
= Pilot 50 fxjjF.
=2 juF.
= 100—200 'jijuF.
= Terugkoppel condensator 150
F•
= Zend-ontvangschakelaar, capaciteitsvrij.
= H.F. smoorspoel.
= Seinsleutel.
= Accuschakelaar.
= Royalty 100.000 Q met vasten weerstand van ca. 100.000
O in serie.

Het schema is ontworpen met een afzonderlijke aftakking op de
h.s. batterij voor den ontvanger. Wanneer het toestel met plaatspanningapparaat wordt gebruikt, kan natuurlijk met voordeel
een passende drukweerstand worden toegepast.
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Men verkrijgt daarop dan de stroomverdeeling zooals die in fig. 40
is aangegeven voor den straler eener Zeppelin-antenne (spanningsvoeding). Elke andere lengte van den antennedraad zal ten
gevolge hebben, dat bij verandering van de koppelcapaciteit. C4
ook de golflengte sterk wordt beïnvloed.
Kristalbesturing brengt het voordeel mede, dat hoe de antenne
ook uitvalt, de golflengte nooit noemenswaardig kan afwijken van
de kristalfrequentie, zoodat de instellingen van C! en C4 alleen
invloed hebben op de mate der trillingsopwekking en uitstraling,
maar niet op de frequentie. Ook hierbij zal de eene antenne veel
gunstiger nuttig effect blijken te geven dan de andere, maar elke
min of meer geïsoleerde geleider kan als straler gebruikt worden.
Voor het draagbare toestel, dat altijd met hulpantennes zal moeten
werken, is de kristalbesturing dus vrijwel onontbeerlijk.
De ontvanger is van het handige type, zooals Ir. Pomes in
dertijd in Radio-Expres beschreef, n.1. uitgevoerd met lamphulsspoeltjes en capacitieve antennekoppeling direct aan de roosterspoel.
Overigens is gebleken, dat men bij zulk een ontvanger, waarbij
het uitprobeeren der juiste terugkoppelwikkelingen wat lastig kan
zijn als men enkel met den weerstand W (zie schema) de terug
koppeling regelt, in soepelheid nog veel wint als men er een draaicondensator voor terugkoppeling volgens Schnell bij aanbrengt
(C0 in het schema). Het koppelcondensatortje C5 is een draad, die
meer of minder diep geschoven wordt in een stukje isolatiekous met
een 4 cm lang busje van latoenkoper er om heen.
Na den detector volgt 1 X transformatorversterking. Een 4-VoIts
batterijtje voor neg. roosterspanning is ingebouwd. Den compacten
bouw van het geheel ziet men op de foto van de achterzijde. De
totale diepte van het toestel is 14/2 cm.
Kleine afmetingen en gering gewicht waren de eerste eischen. Ten
einde de draagbaarheid te verhoogen, is de voeding niet ingebouwd,
maar in een afzonderlijke „batterijkist” ondergebracht, zoodat twee
draaglasten ontstaan van niet te grooten omvang. Ten einde nu de
bediening en in-werking-stelling eenvoudig te maken, wordt een
5-aderig snoer gebruikt, dat eindigt in de huls van een defect ge
worden 5-pootlamp, waarna het snoer met één handbeweging in
een lampfitting op den zender kan worden aangesloten. Na soldeering van de 5 aders van het snoer aan de lamppootjes kan de
huls met pek volgegoten worden.
De voorzijde van het toestelkistje, die wanneer het toestel geI
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sloten is, de frontplaat bedekt, dient gedurende het bedrijf als
schrijflessenaar. Tevens zit op dit plankje de seinsleutel vastge
schroefd. Bij het opklappen van het plankje verdwijnt de sleutel in
de ruimte onder het toestel. Op de foto is tevens te zien, dat in die
ruimte ook het aansluitsnoer en de telefoon een plaatsje vinden.
Sleutel en telefoon blijven dus voortdurend aangesloten. De tijd voor
het in werking stellen van het station is ook hierdoor tot een mini
mum beperkt.

Foto PAOHAN.
Het station geopend. Het kastje meet uitwendig 33 X 28 X 19
cm en rust op rubberdoppen. Onder het eigenlijke toestel de
bergruimte voor sleutel, telefoon en aansluitsnoer.
Zender en ontvanger zijn gebouwd achter één frontplaat van
30 X 18 cm. Op ca. 3 cm. van de onderzijde van de frontplaat
bevindt zich een horizontaal plaatje pertinax van 3 mm dikte; ook
de frontplaat is van 3 mm pertinax. Het verdient aanbeveling, voor
het z.g. grondplankje dun pertinax te gebruiken, ten eerste omdat
het lichter is dan hout en bovendien practisch onbreekbaar; ten
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tweede, omdat allerlei niet geïsoleerde onderdeden erop gemon
teerd kunnen worden, waardoor opnieuw ruimte en gewicht wordt
uitgespaard.
Door middel van een omschakelaar wordt de accu beurtelings op
de zendlamp en de ontvanglampen aangesloten. Dezelfde schakelaar
schakelt tevens de antenne om. Als eenig meetinstrument wijst een

Foto PAOHAN.
De achterzijde van het inwendige. Links het ontvanggedeelte,
rechts de zender. De zend-condensator bevindt zich achter de
spoel. Rechts boven: de antenne seriecondensator voor den
zender. Het ontvangspoeltje staat achter de middelste (detector)
lamp. (32 roosterwindiiigen en ca. 7 voor terugkoppeling).
Voorts ziet men het aansluitsnoer met lamphulssteker.

milli-ampèremeter den plaatstroom van de zendlamp en in den ontvangstand van den zend-ontvangschakelaar het totale verbruik van
de ontvanglampen aan.
Een zeer groot voordeel is gelegen in het overigens absoluut ge
scheiden houden van zender en ontvanger. Het zou inderdaad moge
lijk zijn om den afstemkring van den zender ook voor ontvangst te
benutten; echter kan men dan slechts zeer beperkt werken, m.a.w.
men kan in dat geval alléén eerst den band afzoeken naar een roe
pend station en dan op dezelfde golf antwoorden. Zelf oproepen
en vervolgens den band af zoeken is onmogelijk.
Door gescheiden kringen te gebruiken, ontgaat men al dien last.
ZcudstulIon
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Men is volkomen vrij en kan met één handbeweging overgaan van
zenden op ontvangen en omgekeerd, wanneer men een driepoligen
omschakelaar gebruikt, waarvan het derde contact in den ontvangstand den sleutel kortsluit. Het stationnetje laat dus uitermate snel
verkeer toe.
Het is aan te bevelen om het horizontale pertinax plaatje zoo te
monteeren, dat ca. 1 cm. ruimte overblijft tusschen genoemd plaatje
en de frontplaat. Dit is zeer gemakkelijk om verbindingen door te
laten, die onder het horizontale plaatje moeten worden vastgemaakt.
De foto van het geopende station toont links op de neergeslagen
klep den seinsleutel, rechts de telefoon. Links boven op de front
plaat is de antennestop, verder van links naar rechts: antenne con
densator van den zender, zend-ontvangschakelaar, niA.-meter,
terugkoppelweerstand van den ontvanger, potentiometer over den
gloeidraad. Deze is niet absoluut noodzakelijk, doch voor sommige
detectorlampen zeer prettig om soepel genereeren te krijgen. De
potentiometer is hoog gekozen (800 Ü) voor een zoo gering mogeIijk stroomverbruik uit de accu. De onderste rij knoppen zijn voor:
links condensator zender; variabel roosterlek zendlamp (zeer be
langrijk voor een goeden toon !); condensator ontvanger; accu uitschakelaar. Onder dit knopje bussen voor aansluiting van 2 tele
foons. Links 2 steekbussen voor den seinsleutel. De sleutel is in
de negatieve leiding geplaatst om onaangename aanraking van
de hoogspanning te voorkomen.
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Constructie van transformatoren en smoorspoelen.
XIV.

T ransf ormatorrecept.
Een transformator bestaat uit een gesloten ijzeren kern,
opgebouwd uit blikjes, met, meestal om één der beenen* de
wikkelingen. In elk geval is er minstens één primaire
wikkeling, die in ons geval aan het wisselstroomnet
aangesloten wordt — en voorts minstens één secundaire
wikkeling, waaruit we den gewenschten stroom en de span
ning halen. Er kunnen ook meer secondaire wikkelingen zijn; bijv.
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een voor voeding van de gloeidraden van gelijkrichterlampen, een
voor anodevoeding van die gelijkrichterlampen, en bijv. nog een
voor gloeidraadvoeding van de versterkerlampen of zendlampen.
Deze secondaire wikkelingen kan men alle afzonderlijk berekenen;
de primaire wikkeling kan pas berekend worden, als men alle
secondaire wikkelingen bepaald heeft, omdat de primaire wikkeling
afhangt van het totale vermogen, waarvoor de transformator
moet dienen.
Er bestaan twee soorten transformatoren:
le. Kerntransformatoren, waarvan de kern er uitziet
volgens fig. 109; bij voorkeur wikkele men hier alle wikkelingen
(primaire en secondaires) om één der beenen.
2e. Manteltransformatoren, waarvan de kern er uit-

Fig. 109. Kerntransformator.
ziet volgens fig. 110. De wikkelingen zijn hierbij gewikkeld om het
middenbeen, dat tweemaal zoo breed is, als de zijbeenen.
Voor den amateur zijn kerntransformatoren wel het gemakke
lijkst te maken.
We merkten reeds op, dat de ijzeren kern uit blikjes bestaat.
Deze moeten onderling geïsoleerd zijn, met zeer dun papier of door

*
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een laagje vernis, aan één zijde van ieder blikje. De kern mag
beslist niet uit massief ijzer bestaan. Meestal worden zóó
veel blikjes gebruikt, dat de doorsnede van de
kern juist vierkant is. De windingen zijn dus ook bijna
vierkant; met afrondingen om de hoeken natuurlijk.
* * *
Wat ons aan de kern interesseert is:
le. het oppervlak van de doorsnede, uit te drukken
in vierkante centimeters.
2e. Het oppervlak van het z.g. venster, uit te drukken in
vierkante millimeters. Dit toch bepaalt, hoeveel windingen er om
de kern hoogstens gewikkeld k u n n e n worden, zoodat de
kern net „vol” is. En we moeten natuurlijk ervoor zorgen, dat het
benoodigde aantal, zooals we dat uit de berekening vinden,
er ook werkelijk op kan !
twee getallen
Wanneer we bovengenoemde gegevens hebben

\
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Fig. 110. Manteltransformator.
dus — dan weten we voorloopig van de kern genoeg af, en interes
seert het ons voor de verdere berekening niet meer, of we met een
kern- dan wel met een manteltransformator te maken hebben.
Over de juiste verhoudingen van kernbreedte tot venstergrootte
zou veel te schrijven zijn. Daarvoor zijn geen bindende regels te
geven. Maar men komt altijd tot goede resultaten, wanneer men
ongeveer de verhoudingen in fig. 109 en fig. 110 opvolgt. Bij kern-

245
transformatoren make men clus de breedte van het venster ongeveer
gelijk aan de breedte van het been. De hoogte van het venster make
men gelijk aan twee a drie maal de breedte.
Voor manteltransformatoren geldt hetzelfde en men rekene hier
met de breedte van het middenbeen. (De andere beenen zijn
maar half zoo breed).
Wat ons aan de wikkelingen interesseert is:
le. de windingtallen;
Natuurlijk moeten we ervoor zorgen, dat deze wikkelingen alle
op de kern passen.
Wat we totaal aan een transformator moeten berekenen, komt dus
neer op het vinden van slechts vier gegevens:
le. het oppervlak van de doorsnede (kortweg: doorsnede) van
de kern;
2e. het oppervlak van het venster van de kern;
3e. de windingtallen van primaire en secondaire(s);
4e. de draaddikten van primaire en secondaire(s).
Als gegeven kunnen we beschouwen:
le. de netspanning, dus de spanning, waarop de primaire aan
gesloten moet kunnen worden;
2e. de spanningen, welke de secundaire wikkelingen moeten
geven;
3e. de maximale (de grootste) stroomen, die we uit de secondaire
wikkelingen wenschen af te nemen.
Hoe hangen nu de te vinden getallenwaarden samen met hetgeen
we weten en wenschen ? Dit verband is heel eenvoudig, en wel
als volgt:
Eerstehoofdregel.
De spanningen hangen alléén af van de door
snede van de kern en van de windingtallen. Hoe
grooter kerndoorsnede, des te minder windingen heeft men noodig
voor een bepaalde spanning.
Tweede hoofd regel.
De toelaatbare stroom sterkten hangen alléén
af van de draaddikten. Hoe dikker draad, des te meer
stroom mag men afnemen, zonder dat de wikkeling overmatig warm
wordt.
•
Verder onthoude men, dat de stroomsterkte door de primaire wik
keling zich automatisch regelt naar de stroomsterkte, die men de
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secondaire laat leveren ! Het heeft dus geen zin, alléén de secondaire
met dik draad te wikkelen, om veel stroom te kunnen afnemen,
aangezien dan de primaire te warm zou worden, wanneer deze niet
ook met voldoende dik draad gewikkeld is.
Wanneer de transformator secondair onbelast is, en alleen de
primaire op het net is aangesloten, is de stroomsterkte door de
primaire maar heel klein !
Bovenstaande twee hoofdregels geven in het kort feitelijk de
hoofdzaak, waar het bij de berekening om gaat: ze zijn dus „om
te onthouden” !
Hoe precies de bovengenoemde „afhankelijkheden” zijn, is uit te
drukken door slechts twee getallen. Wanneer men dus bovenstaande
twee regels en onderstaande twee getallen onthoudt, kan men feite
lijk uit het hoofd iederen willekeurigen transformator berekenen en
zijn geen formules meer noodig !
Eerste te onthouden getal:
De spanning per vierkanten centimeter kerndoorsnede en per winding is 10 m i 1 1 i-V o 11 (dus
tien duizendste deelen van een Volt). Dit geldt voor een kern van
kachelblik. Voor een bestaande kern van werkelijk transformatorblik mag men 15 a 20 mV. rekenen.
Tweede te onthouden getal:
De maximale stroomsterkte is 2 Ampère per
vierkanten millimeter draaddoorsnede.
Voorbeeld:
Wanneer de secondaire wikkeling moet kunnen leveren 100 Volt
bij 100 milli-Ampère, en als gegeven is, dat de doorsnede van de
kern van behoorlijk transformatorblik 5 vierkante centimeters is, dan
mogen we stellen:
Spanning van één winding is 5 X 15 = 75 milli-VoIt; ’t benoodigde windingtal is dus 1300.
De stroomsterkte is maximaal i/io Ampère; draaddoorsnede
moet dus zijn: 1/20 vierkante mm. dus 0,05 mm2. Dit komt overeen
met een draaddikte van 0,25 mm. (het verband tusschen draaddoorsnee en draaddikte volgt uit het verband tusschen oppervlak en
diameter van den cirkel; wij geven straks een tabel).
Bij het toepassen van de bovenstaande twee hoofdregels en de
twee te onthouden getallen, valt nog het volgende in aanmerking te
nemen: de uit de windingtallen berekende spanningen zijn die,
welke optreden, wanneer de transformator onbelast is. Bij volle
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belasting zakken de secondaire spanningen wat (de primaire span
ning is steeds gelijk aan de netspanning). Om hieraan tegemoet te
komen, neme men bij de berekening, voor de secondaire spanningen
ongeveer 10 % méér, dan men bij vollast noodig heeft.
Wanneer de secondaire wikkeling moet dienen voor anodespanning voor gelijkrichtlampen, dan kan men twee gevallen onder
scheiden:
Bij enkelfazige gelijkrichting moet door de secondaire wikkeling,
behalve de wisselstroom, ook nog de volle gelijkstroom vloeien. De
draaddikte wordt dus berekend uit twee maal de gewenschte
gelij kstroomsterkte.
Bij dubbelfazige gelij krichting moet iedere helft de volle
spanning kunnen leveren. Door iedere helft vloeit slechts de
halve gelijkstroom, maar, evenals zooeven, ook nog de wisselstroom.
De draaddikte vindt men dus door te rekenen, dat door iedere
helft twee maal de halve stroom, d.i. de heele gewenschte gelijkstroomsterkte gaat !
Bij enkelfazige gel ij krichting ontstaat bovendien gelijkstroommagnetisatie van de kern; daarmee houdt men rekening door voor
,,het eerste te onthouden getal” niet 10 milli-Volt, doch slechts
7 m-V. te nemen (resp. 10 a 15).
Om de draaddikte van de primaire wikkeling te kunnen vinden,
moeten we den primairen stroom weten. Daarvoor is noodig, de
som te bepalen van alle door de secondaire wikkelingen tezamen te
leveren energieën (in Watts). In verband met het rendement, dat
nooit 100 % is, en de fazeverschuiving, telle men bij de gevonden
som ca. 40 % op. Dit is het produkt van Volts en Ampères aan de
primaire zijde. Door dit getal te deelen door de primaire netspan
ning, vindt men vanzelfsprekend den primairen stroom, en hieruit
de primaire draaddikte.
Wanneer een der secondaire wikkelingen moet dienen voor anodevoeding voor een of meer gelijkrichterlampen, is het te leveren
vermogen hiervan te vinden uit het produkt van de spanning
en de gewenschte gelij kstroomsterkte (deze is praktisch gelijk aan
den wisselstroom). Dit dus in afwijking met het bovenstaande om
trent de berekening van de draaddikte!

Op bovenstaande wijze hebben we dus de windingtallen en draaddikten der verschillende wikkelingen gevonden, uitgaande van een
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bepaalde kerndoorsnede. We hadden ook van een andere kerndoorsnede uit kunnen gaan, en hadden dan andere windingtallen ge
vonden, (maar dezelfde draaddikten). Of we de juiste kern gekozen
hadden, hangt er van af, of de benoodigde windingtallen inderdaad
op de gekozen kern gewikkeld kunnen worden. Dit hangt weer af
van de grootte van het venster van de gekozen kern. Natuurlijk zal
de geheele vensteropening niet uitsluitend gevuld worden met de
koperdoorsnede van alle windingen tezamen, aangezien er door de
isolatie van de windingen, bandages, speling-ruimten enz. ook nog
ruimte in genomen wordt.
In elk geval moeten we allereerst het totale oppervlak van door
snede van de koperkernen van alle windingen tezamen berekenen.
Van elke winding is het oppervlak van doorsnede reeds berekend,
zie boven. We behoeven dus slechts met de bijbehoorende winding
tallen te vermenigvuldigen, om van elke wikkeling de totale koper
doorsnede te bepalen. De som van de aldus gevonden getallen stelt
dus voor: de totale koperdoorsnede van alle windingen van den
transformator te zamen.
Het hangt nu maar van de zorgvuldigheid en strakheid van wik
kelen af, hoeveel maal grooter het oppervlak van de vensteropening
moet zijn. We drukken meestal de totale koperdoorsnede uit als een
percentage van de vensteropening; hoe zorgvuldiger gewikkeld, en
hoe dunner isolatie, des te grooter kan dit percentage zijn. Men kan
de volgende getallen als veilig aannemen:
Emailledraadwikkeling: 40 % maximum.
Dubbelzijomsponnen: 30 % maximum.
Dubbelkatoenomsponnen: 20 % maximum.
Deze getallen gelden in hoofdzaak voor laagspanningwikkelingen.
Voor hoogspanningwikkelingen, waar bij het dunne draad de isolatie
relatief zooveel meer ruimte inneemt, neme men deze getallen tot
slechts half zoo groot, om veilig te gaan. Een juiste schatting van
wat precies op de kern zal kunnen, is zeer moeilijk en vormt wel
den meest onzekeren factor bij de transformatorberekening.
Merkt men, dat de gewenschte draadhoeveelheid niet om de
gekozen kern kan (doordat de totale koperdoorsnede van de win
dingen een grooter percentage uitmaakt van de vensteropening, dan
hierboven als veilig opgegeven is), dan beteekent dit, dat men een
grootere kern had moeten kiezen. Om de keuze van de juiste kern
te vergemakkelijken, dient het volgende lijstje van kerndoorsneden
en vermogens van: transformatoren, welke men ermee kan maken:
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Natuurlijk zijn deze getallen maar zeer benaderend. Het lage getal
van het vermogen heeft betrekking op gebruik als anodespanningtransformator; het hooge getal is te bereiken, wanneer de trans
formator hoofdzakelijk voor laagspanning zal dienen.
Vermogen:
Kerndoorsnede:
5 tot 10 Watt.
5 cm2.
25 tot 50 Watt.
10 cm2.
150 tot 300 Watt.
20 cm2.
Bij de geheele beschouwing is uitgegaan van de veronderstelling,
dat de netfrequentie 50 perioden per seconde is. Heeft men met een
andere frequentie te maken (bijv. 25, 60 of 100 per/sec.) dan be
denke men, dat het „eerste te onthouden getal” evenredig is
met de frequentie. Een hooge frequentie is dus voordeelig: de trans
formator behoeft weinig windingen en is dus klein !
In verband met de isolatie en kans op doorslag daarvan, zorge
men bij het wikkelen, dat windingen, welke meer dan ca. 50 Volt
onderling spanningsverschil hebben, niet direct aan elkaar grenzen.
Bij anodespanningwikkelingen doet men daarom goed, tusschen de
opeenvolgende lagen wat d u n papier te leggen (ter dikte van zeer
dun schrijfpapier, liefst gevernist).
In het algemeen moet met veel zorg ertegen gewaakt worden, dat
twee windingen kortsluiting kunnen, maken, aangezien de kortge
sloten windingen als een sterk belaste secundaire spoel fungeeren.
Zelfs wanneer twee opeenvolgende 'windingen kortsluiting maken,
wordt de transformator hierdoor -praktisch geheel onbruikbaar
(wordt direct heet na inschakelen, ook in secundair onbelasten
toestand).
Daarom mag ook geen metalen spoelgeraamte („spoelkast”)
gebruikt worden, aangezien dit zou werken als een kortgesloten
winding. Ook het afvijlen van de kern, nadat deze gestapeld is, is
ontoelaatbaar, aangezien de „bramen” de blikjes onderling zouden
verbinden en de kern zelf zou gaan fungeeren als één of meer
kortgesloten windingen! In dit verband is ook duidelijk, waarom de
kern bepaald uit onderling geïsoleerde blikjes moet
bestaan !
Toch moeten (bij de montage) de blikjes flink op elkaar geperst
worden, teneinde zooveel mogelijk stootvoegen (d.w.z. „luchtspleten”) te vermijden. Daarom is het van belang, de blikjes zuiver
af te werken.

d
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Teneinde het toch al zoo weinige rekenwerk nog te vereenvou
digen, laten we hieronder een tabelletje volgen, waaruit direct af te
lezen zijn voor iedere daarin voorkomende draaddikte de toelaatbare
maximale stroomsterkte (gebaseerd op een toelaatbare stroomdicht
heid van 2 Amp./mm.2) en de ruimte in vierkante millimeters, welke
de koperdoorsnede van 100 windingen inneemt. Voorts bedenke men
dat 1000 m.A. = 1 Ampère.
draaddikte
in millimeters

0,10
0,12
0,15
0,18
0,20
0,25
0,30
0,35
0,40
0,45
0,50
0,55
0,60
0,65
0,70
0,75
0,80
0,85
0,90
1,00
1,10
1,20
1,30
1,40
1,50
1,60
1,70
1,80
1,90
2,00

koperdoorsnee van 100
windingen in mm2

0,79
1,13
1,76
2,54
3,14
4,91
7,1
9,6
12,6
15,9
19,6
23,8
28,3
33,2
38,5
44,2
50,3
56,7
63,6
78,6
95,0
113
133
154
177
201
227
254
284
314

max. stroomsterkte
in milli-ampères

15
22
35
50
62
98
141
192
250
320
390
475
565
665
770
885
1005
1135
1270
1570
1900
2260
2660
3080
3540
4020
4540
5080
5680
6280
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Het ontwerp van een transformator komt dus neer op het vol
gende:
le. Bepaal ongeveer het totale vermogen. Raadpleeg de tabel
betreffende vermogens en kerndoorsnede. Kies hieruit voorloopig
een kerntype.
2e. Bepaal met het „eerste te onthouden getal” — overeenkom
stig de bijbehoorende aanwijzingen — de windingtallen.
3e. Raadpleeg de tabel; bepaal de draaddikten en controleer of
alle windingen op de gekozen kern kunnen. Zie het tabelletje om
trent de z.g. „vulfactoren” (resp. max. 40 %, 30 % en 20 % voor
emaille-, dubbelzijde- of dubbelkatoenisolatie). Kan het draad er
niet op, dan make men de kern langer (zoodat het „venster”
grooter wordt) of men kieze een grootere kern.
Men houde er rekening mee, dat aftakkingen véél ruimte
innemen !
Ten einde de spreiding van den transformator zoo klein
mogelijk te houden, Iegge men de wikkeling met de kleinste wikkelhoogte het eerst op de kern. De windingsrichting kan men voor
alle wikkelingen gelijk houden.

■

Het smoorspoel-recept.
Onderstaand recept wordt gegeven voor het berekenen van afvlaksmoorspoelen met Iuchtspleet. Men vindt met de gegeven
formules niet zeer nauwkeurige waarden (het zijn vereenvoudigde
formules), vooral niet indien de Iuchtspleet zeer klein is (minder
dan /2 mm.) maar voor de gewone gevallen, zooals die voor plaatspanning-apparaten voor ontvangers, versterkers en kleine zenders
voorkomen, zijn de uitkomsten toch voldoende nauwkeurig om te
weten of men al dan niet tot bevredigend resultaat zal komen.
De grootte van de Iuchtspleet van een afvlaksmoorspoel
hangt in hoofdzaak af van het aantal windingen en van den gelijk
stroom, welke erdoor gaat: hoe grooter beide zijn, des te grooter
moet ook de Iuchtspleet zijn, teneinde verzadiging van het ijzer
van de kern te voorkomen. Natuurlijk speelt het ijzer ook nog een
rol: met goed ijzer (transformatorenblik) kan men een kleinere
Iuchtspleet toepassen (en daardoor meer zelfinductie bereiken) dan
bijv. met gewoon kachelblik.
De formule, waarmee we volgens ons recept de Iuchtspleet be
rekenen, is als volgt:

•I;

I
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luchtspleet (in m.m.) =

3 X mA X windingen

1.000.000

Indien men niet slecht ijzer werkt (bijv. kachelblik) doet men
veiliger, den factor 3 te vervangen door een factor, 3,5 of 4. Onder
„milliampères” verstaan we: den maximalen gelijkstroom waarvoor de smoorspoel nog goed moet werken (waarbij haar zelfinductie nog niet veel achteruit mag gaan).
Hebben we de luchtspleet vastgelegd, dan kunnen we de zelfinductie berekenen. Het windingtal heeft op de zelfinductie een
grooteren invloed dan op de luchtspleet; wordt het windingtal 2 X
zoo groot, zoo wordt de zelfinductie het viervoudige. Maar om bij
dit verdubbelde windingtal verzadiging te voorkomen, zijn we wel
gedwongen, de luchtspleet óók te verdubbelen (zie bovenstaande
formule). Daardoor gaat de zelfinductie met de helft achteruit, zoodat de uiteindelijke winst, die we bereikt hebben, is, dat de zelf
inductie 4/2 = 2 maal zoo groot geworden is.
Het spreekt wel vanzelf, dat het benoodigde dubbele windingtal
ook minstens twee maal zooveel ruimte inneemt (in werkelijkheid
nog meer, aangezien de windingen steeds grooter worden in dia
meter, naarmate er meer zijn). M.a.w. de kostprijs van de wikkeling
is verdubbeld. Bovendien moet de vensteropening van de kern (zie
het transformator-recept) twee maal zoo groot worden, zoodat
ook de kern meer ijzer vergt, en dus duurder wordt.
We hadden ook op andere wijze de zelfinductie kunnen verdub
belen, nml. door het windingtal hetzelfde te houden, doch de door
snede van de kern grooter te maken, en wel twee maal zoo groot,
bijv. door twee maal zooveel blikjes op elkaar te stapelen, of wel
door blikjes te nemen, die twee maal zoo breed zijn. Willen we
een vierkant model van de kerndoorsnede aanhouden, zoo moeten
de blikjes V2 = 1,4 maal zoo breed worden, en daarvan moeten
er 1,4 maal zooveei op elkaar gestapeld worden.
Natuurlijk vergt dit in de eerste plaats een grootere kern, en
ook wat meer draadlengte, aangezien de omtrek der windingen
grooter wordt.
Hadden we aanvankelijk een erg kleine kern, en zeer veel
windingen, dan is het voordeeliger om de kern te vergrooten en
het aantal windingen en de luchtspleet te verkleinen: we sparen
in dat geval meer op den draadprijs, dan we op den ijzerprijs
moeten toeleggen. En omgekeerd.

»
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De zelfinductie kunnen we berekenen met de volgende formule:
(windingtal)2 X (oppervlak doorsnede kern in vierk. centim.)
100.000.000 X luchtspleet in millimeters
We zien daaruit, dat het windingtal in het kwadraat voorkomt,
voorts, dat de kerndoorsnede in vierkante centimeters moet worden
uitgedrukt, en de luchtspleet in millimeters.
We vinden de zelfinductie L in Henries.
De draaddikte wordt op dezelfde wijze berekend als bij een
transformator: deze houdt alleen verband met de maximale stroomsterkte. Hoe dunner het draad, des te warmer wordt de wikkeling.
(Zie tabel bij het transformator-recepO.
Hebben we berekend, welke de kerndoorsnede, het windingtal en
de draaddikte moeten zijn, zoo moeten we natuurlijk nog nagaan, of
het vereischte aantal windingen wel op de kern kan, in verband
met de vensteropening van de kern (zie transformator-recept).
In verband met de hooge spanningen, welke aan een afvlaksmoorspoel kunnen optreden, zorge men vooral voor veel en goede
isolatie (een laagje dun gelakt papier tusschen opeenvolgende
windingslagen; de breedte van deze papierstrooken kieze men zóó,
dat ze buiten het bewikkelde gedeelte aan weerszijden ongeveer
5 mm. uitsteken).
Voor hen, die het wat zonderling vinden, de berekening van de
luchtspleet voorop te stellen en die wenschen uit te gaan van een
bepaalde kern, die bij een vooruit vaststaande stroomsterkte een van
te voren aangenomen zelfinductie moet bezitten, kan de volgende
rekenwijze dienstig zijn:
300 X mA X aantal Henry
Windingtal
kernoppervlak in cm2
waarna:
3 X mA X windingtal
Luchtspleet in mm =
1.000.000.
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kunnen wij de speciale TRANSFORMATOREN
en SMOORSPOELEN fabriceeren, benoodigd voor

AMATEUR-ZENDERS EN ANDERE RADIO-DOELEINDEN.
Levering in weinige dagen. — Vele tevredenheidsbetuigingen!

IV. „IESM”, EIECTID-1RAI10TECHNISCHE FABRIEK.
AMSTERDAM-C. TEL. 51093. - Vraagt GRATIS catalogus.
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