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VOORWOORD
Een boek voor jongens? — Ja.
Maar ook voor ouderen en dus niet in den stijl'van een kinderboek.
Van den lezer worden twee dingen verwacht: de lust om met
eigen handen iets te maken en belangstelling voor de vraag waarom
het op een bepaalde manier moet worden gemaakt.
Er 'wordt geen voorafgaande kennis van radio en electriciteit ’
verondersteld.
Als de schrijver een degelijk docent was, zou hij dus moeten
beginnen met een heelen cursus te laten voorafgaan om die kennis
bij te brengen. Maar dat is een grondigheid, die vrij zeker den
belangstellenden lezer zijn pleizier in de zaak zou ontnemen. Daarom
volgt de schrijver maar liever de ondegelijke methode van het eenigszins te hooi en te gras inlasschen van uiteenzettingen omtrent fundamenteele begrippen op momenten, dat men het er beslist niet
zonder kan doen. Wil de lezer enkele gedeelten, die hem nog wat
lastig lijken, voorlopig overslaan, dan wordt hem zelfs dat niet kwa
lijk genomen.
Een uitvoerig alphabetisch register zal later het naslaan van ver
klaringen omtrent technische termen en van uiteenzettingen van
elementaire begrippen voor hen, die dit noodig hebben, stellig
vergemakkelijken.
Als regel is aangenomen, theoretische feiten enkel kort en zakelijk
te formuleeren, zoodat zij tot een zekere begripsvorming kunnen •
dienen, zonder dat er uitvoerig bij stilgestaan wordt. Wiskundige
uiteenzettingen zijn geheel vermeden. Alleen worden enkele een
voudige formules gegeven voor practische berekeningen.
Intusschen is het doel voor oogen gehouden om den gebruiker
van dit boekje, als hij daar later lust toe gevoelt, het lezen van
meer grondige technische handleidingen te vergemakkelijken. Overi
gens is het in zichzelf een compleet en afgesloten geheel.
De ontwerpen, die het geeft, zijn alle grondig beproefd en deug
delijk om er practische resultaten mede te bereiken.
Moge het voor velen een inwijding zijn in de eerste geheimen
van één der meest belangwekkende takken van de moderne techniek.
Hilversum 1946.

J. OORVER.

De figuren voor dit boek zijn meerendeels geteekend door den
heer L. Streijvers te Den Haag.
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HOOFDSTUK I.
EEN ONTVANGINRICHTING, DIE WEINIG WERK KOST

•«*

Willen wij eens een „ontvangtoestel" maken, dat in minder dan
een kwartier klaar is?
Natuurlijk moet daartoe vooraf eenig materiaal bij elkaar worden
gebracht en er is dus ook wat geld noodig, dat wij in onze onder
neming kunnen steken. Goed materiaal is het halve werk. Maar dan
moeten wij met een zekere kennis van zaken naar den winkel kun
nen gaan, waar dit materiaal te koop is. Wij willen het geld, dat
wij moeten besteden, toch goed besteden.
Daarom zullen we eerst het geheele plannetje voor ons „ontvang
toestel” bespreken. Dan kunnen we daarna overzien wat wij ervoor
noodig zullen hebben.

Fig. 1. De complete onderdeden voor de allereenvoudigste opvang
inrichting: kristaldetector, koptelefoon en een 2-voudige tusschensteker
voor de onderlinge verbindingen.
Kijk maar eens naar de foto (fig. 1). Daar ligt op tafel een
koptelefoon met snoer, waarmee men kan luisteren als men
de telefoon aan het oor houdt; verder ligt er een kristal
detector, dat is een instrumentje, waarover straks nog wel
wat meer te vertellen valt; en dan is er een z.g. tweewegsteker, zooals die anders gebruikt wordt om in één stopcontact
van het lichtnet twee lampen te kunnen aansluiten.
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Fig. 2. De allereenvoudigste ontvanginrichting werkingsklaar met antenne- en
aarddraad verbonden aan den tusschensteker, die ook detector en telefoon met
elkaar verbindt.
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Het telefoonsnoer en de kristaldetector zijn van normale stekers
voorzien en kunnen daardoor, zooals de tweede foto (fig. 2) te
zien geeft, beide in den tweewegsteker aangesloten worden. Van
de twee pennen van den tweewegsteker wordt de eene verbonden
met een a n t e n n e-draad en de andere pen met een koperdraad,
die met de waterleiding is verbonden en daardoor een a a r d 1 e i ding vormt.
Htfuden we nu de telefoon aan het oor, dan zal — wanneer onze
antenne een voldoende opvangend vermogen bezit — na
eenig morrelen aan den kristaldetector om dezen gevoelig in te stel
len, al dadelijk zwakke draadlooze telephonie hoorbaar worden
van één der Nederlandsche zenders, misschien ook van twee zen
/
ders tegelijk.
Met zoo heel weinig onderdeden als wij hebben noodig gehad,
verkrijgen we dus al werkelijke ontvangst. Als alles klaar ligt, kost
het in elkaar zetten niet eens een kwartier.
Wat wij voor onze proef hebben aan te schaffen, is: een telefoon,
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een kristaldetector en wat koperdraad voor de antenne en aardleiding.
Het mooist is eigenlijk een z.g. dubbele koptelefoon met twee
hoorschelpen, zoodat men met twee ooren kan luisteren, terwijl
de schelpen met een beugel op het hoofd blijven zitten, en men beide
handen vrijhoudt. Dit wordt wel het kostbaarste stuk van onze
uitrusting; indien wij die telefoon enkel zouden koopen voor dit
ééne doel, zou de proef misschien wat te duur betaald moeten heeten.
Maar als we ons met radio wat meer denken bezig te houden,
komt een koptelefoon ons nog heel vaak te pas. Daarom is het wel
de moeite waard, er een te nemen van behoorlijke kwaliteit. In de
allergoedkoopste bruikbare uitvoering betaalt men er ongeveer 3
gulden voor. Dat vormt zoowat een maatstaf, waarnaar men kan
beoordeelen, dat voor ruim het dubbele of drievoudige van dien
prijs iets behoorlijks is te vinden. Werkelijk eerste klasse koptele
foons kosten eenige tientallen guldens.
De eerste, meestal door een eenvoudige proef te controleeren
eisch, waaraan een koptelefoon moet voldoen om voor ons doel
gevoelig genoeg te kunnen zijn, is de aanwezigheid van een sterke
permanente magneet. Bij de meeste telefoons zal, na het afschroeven
van de hoorschelpen, het weekijzeren trilplaatje, dat in elke telefoon
aanwezig is (zie ook hoofdstuk VII), los komen te liggen op de
metalen doos; het plaatje wordt echter vastgehouden op den rand
van de doos door de aantrekking van de magneet. Is nu de mag
neet behoorlijk van sterkte, dan mag het niet mogèlijk wezen, het
plaatje door schudden of door ondersteboven houden van de doos,
er af te laten vallen; het laat zich wel met de hand van de doos
afschuiven, maar daarbij moet men duidelijk kunnen voelen, dat de
magneet tegenstand hiertegen biedt. Valt het plaatje gemakkelijk
van de doos af, dan is de magneet te zwak en de telefoon niets
waard.
Bij de meer kostbare telefoons van hooge kwaliteit is de proef
zoo niet te doen, omdat het trilplaatje daar vaak, inplaats van
los op den rand der doos te liggen, vastgeschroefd zit in de hoorschelp, waardoor de juiste afstand tot de magneetpooltjes fijn inge
steld kan worden. Bij zulke telefoons is de kwaliteit van de mag
neten gewoonlijk wel boven alle verdenking.
Een andere eenvoudige proef, waardoor men zich van de gevoe
ligheid van een telefoon kan overtuigen, is de volgende. Zorg daar
voor een zilveren potlood bij de Hand te hebben; nadat de kop-
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telefoon op het hoofd is gezet, neemt men den steker, die aan het
verbindingssnoer zit, in de hand, met de stekerpennen naar boven;
één der pennen bevochtigt men met de tong; dan wordt het zilveren
potlood tegen de niet-bevochtigde stekerpen gehouden en men laat
het potlood een paar maal zoo wippen, dat het telkens óók de
bevochtigde plaats van de andere pen even raakt, dus daarbij even
verbinding maakt tusschen de pennen. Dit moet in de telefoon
aanleiding geven tot een goed hoorbaar tikje. Hoe gevoeliger de
telefoon, des te duidelijker hoort men het tikken.
De koperen stekerpen, het vocht en het zilver van het potlood vormen n.1.
een zwakke electrische batterij, die bij deze proef gedurende de momenten
van aanraking stroom levert; dit hoort men in de telefoon als deze gevoelig
genoeg is.
Op vele telefoons staat aan de achterzijde dikwijls behalve het
fabrieksmerk nog een aanwijzing, die ook voor de te verwachten
gevoeligheid nog wel iets zegt. Dan staat er bijv. 1500 Q of 1500
ohm, soms ook 2000 of 4000; hoe hooger getal hoe beter; voor ons
doel moeten we in elk geval zulk een hoog-ohmige telefoon
hebben.
De kristaldetector wordt niet zoo duur. Die is in den handel ver
krijgbaar voor prijzen tusschen een paar kwartjes en een rijks
daalder. Hierbij zegt de prijs ons echter heel weing omtrent de
gevoeligheid; die kan ook van de allergoedkoopste wel heel goed
wezen; de prijs hangt hoofdzakelijk samen met de meer of minder
soliede uitvoering en meer of minder fijne instel-inrichting.
- De deelen van een kristaldetector, waarop het voor de werking
aankomt; zijn: een stukje kristal en een dun draadje, dat met zijn
punt een gevoelig plekje van het kristal moet raken. De verschillen
in uitvoering zijn in hoofdzaak verschillen in de manier, waar
op het draadje versteld kan worden, terwijl soms ook' het kristal
nog draaibaar is. Onze foto’s laten een heel eenvoudige uitvoering
zien. Dat de duurdere altijd beter zullen blijken, is niet zeker.
Een stofkapje over de 'gevoelige deelen van den detector is zeker
wel van belang. Verder is erop te letten of niet alleen het instellen
van het draadje op het kristal gemakkelijk is uit te voeren, maar
ook of het draadje dan niet door elk stootje weer van plaats ver
andert.
In dat laatste opzicht verdient één bepaald type van kristaldetec
tor, als men dat krijgen kan, wel sterk de voorkeur. Bij deze con
structie is aan het kristal de vorm gegeven van een cylindertje of

/

---- -r

HOOFDSTUK II

13

schijfje. Het draadje ligt dan veerend daartegenaan en het kristal
kan men onder het veerende draadje door verdraaien. Zulke detec
toren heeten rotordetectors („roteeren" beteekent n.1.
draaien). Gevoeliger dan andere zijn deze niet, maar zij blijven
beter ingesteld staan als er eens aan de tafel wordt gestooten.
Aan deze gegevens zal men voldoende hebben om met eenig in
zicht een kristaldetector en een koptelefoon in een winkel te gaan
uitzoeken.
Het kan intusschen gebeuren, dat men ook zelf eerst nog een
antenne en aardleiding moet aanleggen, waarvoor men draad en
misschien nog ander materiaal moet gaan koopen. Dit is een werkje,
dat wij in een apart hoofdstuk gaan bespreken. Lezen moet men
dit volgende hoofdstuk in elk geval, ook al heeft men al een antenne,
die men kan gebruiken.
HOOFDSTUK II
WIJ WILLEN EEN ANTENNE EN EEN AARDLEIDING MAKEN
Wanneer wij met een goed Nederlandsch woord willen uitdruk
ken wat een antenne eigenlijk is, dan kunnen we de antenne aan
duiden als opvangdraad of kortweg vangdraad.
Vangen willen wiL daarmee de draadlooze telefonie, die door
bepaalde omroepzenders wordt uitgestuurd. Hoe dat uitsturen ge
beurt en wat daarbij eigenlijk wordt uitgestuurd, is niet zoo maar
in een paar woorden te zeggen en uit te leggen. Wij moeten ons
echter iets dergelijks voorstellen als het uitstralen van licht door
een vuurtoren, die overal in het rond lichtstralen uitzendt. Zoo
zendt een radiozender radiostralen uit naar alle kanten.
En evenals een lichtstraal in werkelijkheid bestaat uit een zeer
snelle opeenvolging van trillende golfjes, is een radiostraal ook een
golfvormig trillingsvercchijnsel. Om de trillingen uit een lichtstraal
waar te nemen, heeft ons lichaam een apart, eigen zintuig, het
oog, terwijl wij voor radiostralen niet zelf een orgaan of zintuig
bezitten. En terwijl lichtstralen door allerlei voorwerpen als plan
ken, steenen enz. worden tegengehouden, gaan radiostralen daar
bijna ongehinderd dw’ars doorheen; planken en steenen zijn voor
radiostralen zoo „doorzichtig" als glas is voor lichtstralen. Heel
erg o n doordringbaar voor radiostralen zijn echter metalen platen.
Wij kunnen zeggen, dat dit komt doordat de radiostralen of
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radiogolven zich bij het treffen van metalen voorwerpen omzetten in electrische stroomen. Dat zij dit doen in metaal en niet in glas, steen of hout, komt doordat electrische stroo
men in die laatste stoffen niet kunnen bestaan en in metalen wel.
Die eigenschap van metalen, dat er electrische stroomen in kun
nen bestaan, wordt zoo aangeduid, dat men metalen voor electriciteit geleidend noemt, terwijl hout, steen, glas, rubber en
vele andere stoffen niet-geleidend zijn, of met een vreemd woord:
isoleeren. Alle metalen zijn dus geleiders en de andere
genoemde stoffen zijn isolatoren.
Wij moeten daar direct bijvoegen, dat vele isolatoren tamelijk
goed geleidend worden door vocht. Droog hout is isoleerend, maar
vochtig, levend hout van een boom is een vrij goede geleider en
natte muren zijn dit ook.
Heel belangrijk voor alle toepassingen van radio en van electriciteit is nog, dat de 1 u c h t een zeer goeden isolator vormt, terwijl
de vochtige bodem (en daardoor de geheele aardbol) als één
reusachtig geleidend lichaam kan worden beschouwd.
Daarbij herhalen wij nog eens, dat radiostralen juist gemakkelijk
passeeren door isoleerende stoffen, dus door stoffen, waarin
geen electrische stroomen kunnen optreden en dat omgekeerd
stoffen, die den electrischen stroom goed geleiden, altijd de radio
stralen min of meer tegenhouden.
Om te begrijpen hoe wij een antenne moéten aanleggen, is het
noodig, deze dingen goed te weten.
Wij brengen een antenne van metaaldraad aan, omdat die meta
len draad een klein beetje van alle passeerende radiostralen tegen
houdt; de straling doet electrische spanningen in den draad
ontstaan en die spanningen zijn de directe oorzaak van den op
tredenden stroom. Die
stroom wordt uit de an
tenne toegevoerd aan het
ontvangtoestel. Het beste
effect ontstaat daarbij als
het toestel tusschen de
antenne en de geleidende
aarde wordt geschakeld.
Bij voorkeur gebruiken
' wij voor de antenne ko• Fig. 3. Hoe men een antenne spant,
perdraad en wel om meer
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dan één reden. In de eerste plaats zijn niet alle metalen even goede
geleiders voor electrische stroom en. Alle geleiders bieden aan den
electrischen stroom een zekeren weerstand, de eene stof meer,
de andere minder. En nu is de electrische weerstand van roodkoper
het geringst van alle niet al te kostbare metalen. Overigens zou
men ook aluminiumdraad, of zelfs ijzerdraad kunnen gebruiken. De
tweede reden echter, waarom wij aan koper de voorkeur geven,
is daarin gelegen, dat ijzer bijv. op den duur doorroest, terwijl koper
draad wel ook roest (oxydeert), waarbij het overdekt raakt
met een zwartgroene laag, maar na de vorming van die oxydlaag
vreet deze slechts heel langzaam dieper in.
Een nare eigenschap van koperdraad is alleen, dat. wanneer het
over wat grooten afstand
horizontaal uitgespannen
a
2»
moet worden, tusschen
schoorsteenen bijv., de
draad door zijn eigen ge
wicht rekt en doorhangt.
Voor het spannen over
meer dan 3 a 4 meter kan
men daarom beter bronsFig. 4. Hoe het ook nog kan.
draad nemen, dat harder
is en minder rekt.
Koperdraad is in den handel verkrijgbaar in blanken toestand of
geïsoleerd met rubber, zijde- of katoenomspinning, of geëmailleerd.
Voor een antenne heeft het gebruik van een dier soorten geïsoleerd
draad geen nut; bovendien is blank draad het goedkoopst. Dat
gebruiken we dus.
Wat de dikte betreft, is men volstrekt niet aan een bepaalde
maat gebonden. Meer dan 1. mm is echter onnoodig zwaar. Elke
dunnere maat is goed zoolang die stevig genoeg lijkt. Onder 0,5 mm
zal men wel niet gaan.
En nu moeten wij het huis eens gaan bekijken, waar de antenne
moet worden aangelegd. Voor elk huis, waar men woont, zijn de
omstandigheden en mogelijkheden toch weer anders dan in andere
huizen.
De mooiste antenne is een koperdraad of bronsdraad, die van
den top van een hoogen paal boven op het dak naar beneden loopt
tot in de kamer en tot op. de tafel, waar de ontvangproeven moeten
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plaats hebben. Ook wanneer
<2.
de antenne van een paal in
2>
een tuin naar binnen wordt
gevoerd, is de beste toestand
altijd die, waarbij de draad
zoo hoog mogelijk boven
eigen en andere omringende
huizen uit komt en ook bo
Fig. 5. Hoe het niet moet.
ven boomen in de omgeving.
Bij een buitenanten
ne moet vooral goed nagegaan worden, hoe en waar de draad
geschikt naar binnen kan worden gevoerd.
Maar ook als er geen gelegenheid is om een antenne te maken,
die lijkt op het ideaal van een buiten vrij en open uitgespannen
draad, is dat nog geen reden om de zaak op te geven. Ofschoon
het welslagen van de eerste proeven, die wij willen nemen, geheel
van de deugdelijkheid der antenne afhangt, kunnen we het met
minder ook nog wel doen. In een tamelijk vrijstaand huis met pan
nen dak kan een draad binnenshuis, die van een zoo hoog mogelijk
punt op zolder naar beneden loopt, nog een vrij goede antenne
vormen. En op een bovenkamer in een huis kan zelfs een i n de
kamer zelf aan een koperen gordijnroe verbonden draad nog bruik•baar blijken als antenne. Soms is een aan den rand van de dakgoot
verbonden draad zeer werkzaam.
Zoek in elk geval het beste uit, dat in de gegeven omstandig
heden beschikbaar lijkt. Denk steeds aan den regel: een antenne
moet zooveel mogelijk vrij uitzicht hebben. En daarbij moet
het vanaf het hoogste punt tot op de toesteltafel liefst een aan
één stuk doorloopende draad zijn. Kan het aan elkaar lasschen
van verschillende stukken niet vermeden worden, dan moeten de
lasschen in elk geval gesoldeerd zijn.
De figuren 3 tot 5 hebben de bedoeling om de aandacht te ves
tigen op enkele in acht te nemen regels. Laat, als dit eenigszins
mogelijk is, het vrije, doodloopende einde der antenne tevens het
hoogste punt zijn. Hoogte is van meer belang dan lengte, maar
als men geen aanmerkelijke hoogte aan de antenne kan geven, wordt
haar opvangend vermogen toch ook door verlenging wel vergroot.
Scherpe heen- en weer-gangen in den draad moet men liefst ver
mijden; de grootere lengte, die daardoor zou worden verkregen,
doet meer kwaad dan goed.
✓
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HOOFDSTUK III.
DE UITVOERING VAN DEN ANTENNE-AANLEG
Wij hebben gezegd, dat voor de antenne blank, niet-geïsoleerd
draad zal worden gebruikt.
Dat beteekent echter niet, dat een antenne geheel zonder ‘isolatie
zou mogen blijven. Het doel van het gebruik van een metalen geleiddraad voor electrische stroomen is, dat wij die stroomen langs of
door den draad voeren naar een plaats, waar wij ze kunnen gebrui
ken. Dan moeten die stroomen evenwel ook geen gelegenheid krij
gen om onderweg ergens van den draad af te vloeien; met „i s o le eren” bedoelen wij altijd: beletten dat de electriciteit wegvloeit
naar andere plaatsen dan die, waarheen wij willen, dat de
stroom zal gaan.
In gewone omstandigheden kan een electrische stroom niet uit
een metalen geleider overspringen op een anderen geleider. Hij
kan alleen verder stroomen naar punten, waarheen een nietonderbroken metalen weg. (of andere geleidende weg) hem
kan voeren.
Wanneer wij een antennedraad vrij in de lucht konden aanbren
gen, zou die prachtig geïsoleerd zijn, want lucht is — zooals in het
vorig hoofdstuk werd gezegd — een goede isolator. De draad zal
echter met het vrije boveneind ergens aan opgehangen moeten
worden en waarschijnlijk ook nog bevestigd aan steunpunten. Dat
worden allemaal gevaarlijke punten voor afleiding van den stroom.
Vastgezet aan metalen schroeven of spijkers in droog hout, zou
de antenne nog géén last hebben van afleiding, want de spijkers
zouden den stroom niet ergens heen voeren, vanwaar hij verder
zou kunnen vloeien; de zijweg zou eindigen op het droge hout,
dat isoleert (het kan geen stroom geleiden). Bij vochtig weer zou
het hout evenwel geleidend kunnen worden en wél afleiding ge
ven, zoodat van den stroom, die door radiostraling van zend
stations in de antenne wordt opgewekt, slechts een gedeelte onze
ontvanginrichting zou bereiken. Om dat te voorkomen, moeten wij
alle bevestigingspunten zoo inrichten, dat zij ook door vocht niet
geleidend kunnen worden. Dat is mogelijk door den blanken an
tennedraad uitsluitend aan speciaal daarvoor vervaardigde isolators
7. Radio door zelf doen.
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van porselein of glas vast te maken, die voorzien zijn van een gat,
waar een schroef of spijker doorheen kan, zonder den draad op
den isolator te raken.
Figuur 6 laat zien hoe men het boveneinde van
den antennedraad op den met de schroef in het mid
den bevestigden isolator kan vastzetten door den
draad om den porseleinen kop heen te slaan en het
eind eenige malen stevig om den verder naar bene
den hangenden draad heen
te slaan. Fig. 7 geeft een
idee voor de bevestiging op
C
0
een isolator, die voor steun
)
ergens in het midden moet
dienen: de antennedraad
Fig. 6.
Fig. 7.
is gewoon los en rechtuit
over den isolator gelegd; een apart eindje koperdraad is on
der den kop van den isolator aangebracht en aan weerszijden
om den antennedraad heen geslingerd. Als men de einden er wat
stijf omheen windt, kan de antennedraad niet losraken en ook niet
meer verschuiven.
Moet men met een van buiten komenden antennedraad naar
binnen, dan kan de methode van fig. 8 gevolgd worden. De trek
van den van buiten komenden draad werkt uitsluitend op de isola
toren, terwijl het overgebleven stuk draad, dat voor invoer1 e i d i-n g dient, ruim blijft hangen, zoodat daar geen trek op
komt. Kan men een gat door het houten kozijn boren, dan kan de
draad hier geïsoleerd worden door een glazen buisje of een stuk
pijpesteel in het gat te steken. Overigens zijn er ook speciale invoergeleidingen voor dit doel in den handel. Helpt men heelemaal zich
zelf volgens fig. 8, dan zorgt men, dat de draad lang genoeg is om
binnenshuis tot op de toesteltafel te
reiken.
Voor een binnenshuis-antenne kan
i
men — ook bij gebruik van blank
draad — het desnoods wel geheel
zonder isalatoren stellen, wanneer de
antennedraad overal vastgemaakt
3
kan worden aan schroeven, die in het
hout
van de huisbetimmering worden
Fig. 8. De invoerleiding.
gedraaid. Het houtwerk binnenshuis
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zal toch in den regel droog genoeg zijn om dit hout al als voldoende
isolatie te kunnen beschouwen. Maar blijf met den antennedraad
uit de buiirt van gas-en waterleidingbuizen en ook van de buizen
der centrale verwarming!
Moet de draad bijv. van de trap naar beneden door een deur
naar een kamer, dan behoeft niet bepaald een gat te worden ge
boord; men kan zonder veel bezwaar den draad met kleine spijker
tjes in het houtwerk door de sponning van de deur heen halen. Een
vakman vindt zooiets lang niet goed, maar het gaat eigenlijk toch
heel best.
Hoe minder hoeken en bochten men behoeft te maken om van
het ondereind der antenne bij het toestel te komen, des te beter.
En nu de aardleiding. Die moet vanaf het ontvangtoestel
als één doorloopende draad naar de waterleiding of naar een in
het grondwater reikende pompbuis voeren, zoo kort en direct moge
lijk. Zelf een aardplaat aanleggen diep in den grond in het grond
water, is meestal buitengesloten en ook niet noodig.
De aardleiding moet nergens dicht langs de antenne-invoerleiding loopen, maar direct vanaf de toesteltafel zoo laag mogelijk
beneden de antenne worden gehouden. De draad naar aarde kan
bijv. langs de plinten van de kamer beginnen of daar onder de
vloerbedekking loopen en daarna op dezelfde wijze door de gang
naar de waterleiding in een slaapkamer of W.C., waaraan de draad
verbonden wordt.
Een geïsoleerde aanleg van de aardleiding is voor onze eenvou
dige ontvangproeven niet noodig.

Vf

HOOFDSTUK IV.
ELECTRISCHE VERBINDINGEN. — GESLOTEN EN OPEN
STROOMKRINGEN. — HOOGE FREQUENTIES. —
DE GELIJKRICHTENDE DETECTOR.
Bij het voorschrift, dat de van de toesteltafel komende aard
leiding aan een goed geaarden geleider, zooals pomp- of water
leiding verbonden moet worden, dient goed te worden ver
staan, dat dit een elec/trische verbinding moet zijn. Dat wil
zeggen, dat het blanke-metaal van den draad in deugdelijke aan
raking moet zijn met het blanke metaal van de waterleiding
buis, op een wijze, die blijvend is. Een goede electrische ver-
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binding door aanraking noemt men contact. De stroom moet
ongehinderd kunnen doorgaan en daartoe is het noodig, metaal op
metaal te soldeeren, of draad en waterleidingbuis met een klem
op elkaar gedrukt te houden. Daar bestaan in den handel speciale
klemmen voor, die op een waterleidingbuis passen. Een slecht con
tact in de aardleiding (en elk slecht contact in een toestel) geeft
aanleiding tot plotselinge veranderingen in de ontvangsterkte en
tot storend gekraak in de telefoon.
Bij alle electrische toestellen is het maken van goede verbindin
gen, die wezenlijk „contact” verzekeren, van het hoogste belang.
In de beschrijving onzer eerste proef in hoofdstuk I hebben wij het
ons gemakkelijk gemaakt door de verbindingen tusschen detector
en telefoon tot stand te laten brengen met behulp van een tweewegsteker, die zoo is gemaakt, dat het niet anders kan gebeuren
dan op de goede wijze. Alleen over de verbinding van antenne en
aardleiding met de pooten van den tweewegsteker is toen nog niets
gezegd. Toch moeten antenne èn aardleiding ook weer goed electrisch verbonden worden aan de ontvanginrichting.
Om dit t ij d e 1 ij k tot stand te brengen voor de ontvangproei
van Hoofdstuk I, kunnen wij het blanke einde van den antenne
draad eenvoudig in een spiraaltje om één der pooten van den
tweewegsteker heen buigen
en het blanke einde van den
aarddraad evenzoo om den
anderen stekerpoot
Wanneer wij geen twee
wegsteker hadden gebruikt,
maar de onderdeelen met los
se draden aan elkaar hadden
moeten verbinden, zouden wij
Fig. 9. De allereenvoudigste ontvang- datgene verkregen hebben,
inrichting, gelijk aan die van fig. 2. dat in fig. 9 is geteekend. In
fig. 10 is het zelfde nog eens
. voorgesteld in den vorm van een schema. Let op hoe detector,
telefoon, antenne en aarde dan worden geteekend. Men ziet in fig. 9
een kristaldetector, die voor het maken van verbindingsaansluitingen van aansluitklemmen is voorzien, waaronder men de
draden van antenne, aardleiding en telefoon stevig op elkaar kan
schroeven, zoodat deugdelijk contact ontstaat. De figuur doet dui
delijk uitkomen, hoe bij deze schakeling de stroomen uit de antenne
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door den detector heen naar de aardleiding
kunnen vloeien; men noemt dit s e r i e scha
keling van antenne, detector en aardleiding.
Met serieschakeling wordt dus een schakekeling bedoeld, waarbij de stroom de verschil
lende geleiders achtereenvolgens moet
doorloopen.
De telefoon in fig. 9 blijkt mede aangesloten
te zijn op de klemmen van den detector, zoodat
de stroomen, die uit de antenne naar aarde wil
len afvloeien, behalve den weg door den
detector óók dien door de telefoon zouden kun
nen kiezen. Men noemt dit parallel Fig. 10. Schemateekening, hetzelfde
schakeling van detector en telefoon.
voorstellende als fig.
Met parallel-schakeling wordt steeds een 2 en fig. 9.
schakeling bedoeld, waarbij de stroom zich over
de parallel geschakelde geleiders moet vertakken.
De detector is in deze redeneering eenvoudig ook als een geleider
voor den stroom genoemd. Het kristal, dat door klemming of met
soldeer aan het metaal van den kristalhouder is bevestigd, is n.1.
van een geleidende soort. De detector kan echter pas stroom door
laten, als het veerende draadpuntje, dat in contact staat met de
andere aansluitklem, ook op het kristal contact maakt. En dan vor
men het kristal met het daarop rustende draadpuntje een heel bij
zondere soort van een geleider; als het draadpuntje op een gevoelig
plekje van het kristal is ingesteld, is het contact tusschen draadpunt en kristal een gelijkrichtend contact.
Om te doen begrijpen hoe belangrijk dit is voor ons doel, moet
daar eerst nog iets meer bij verteld worden.
De stroomen, die door de van een omroepzender komende radiostraling in een ontvangantenne worden veroorzaakt, zijn van een
heel andere soort dan bijv. de stroom, die door een zaklantarenbatterij aan het lampje van de zaklantaren wordt geleverd. De
stroom van een batterij is g e 1 ij k s t r o o m. Die heet zoo, omdat
hij steeds gelijk in één richting loopt. Aan een zakbatterij zitten
altijd twee geelkoperen contactveertjes; het langste zit aan de
negatieve „pool" van de batterij en het kortste aan de
positieve pool. De electrische stroom, die de batterij kan leve
ren, wordt gevormd door onzichtbaar, kleine electrische deeltjes,
die electronen heeten en die door de negatieve pool van de
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batterij worden uitgestooten, zoodra men er een metalen weg voor
maakt, waardoor zij naar de positieve pool kunnen vloeien. *)
De atomen (allerkleinste stoffelijke deeltjes) van alle
stoffen bestaan voor een gedeelte uit electronen en in de atomen
van metalen zijn die electronen bijzonder bewegelijk. Dat is de
eigenlijke reden, waardoor metalen zoo goed geleidend zijn voor
electrische stroomen.
Nu bestaat intusschen nog een andere stroomsoort dan gelijk
stroom. Terwijl bij gelijkstroom de electronen in de geleiders steeds
in één richting rondstroomen, dus ook alleen in een gesloten
kring kunnen bestaan (van een batterij door een lamp naar de
andere pool van de batterij terug bijv.) zijn er ook stroombronnen, .
die wisselstroom leveren; die stroomsoort heet zoo omdat de
stroomrichting daarbij voortdurend en regelmatig wisselt, zoodat
de electronen in de geleiders heen en weer stroomen. Dat
kan óók in gesloten kringen gebeuren. Een rijwieldynamo levert
bijv. aan de fietslamp wisselstroom. En in de meeste plaatsen van
ons land wordt ook door het lichtnet wisselstroom geleverd. In
het geval van het lichtnet keert de stroomrichting 50 maal
per seconde om en daarom spreekt men daarbij over stroom van
50 perioden. Vijftig maal per seconde lijkt al heel veel, maar
de radio werkt met wisselstroom, waarbij het aantal stroomwisselingen zeer veel grooter is; voor de omroepzenders tusschen
150.000 en 20.000.000 per seconde. Dat aantal stroomwiss e 1 i n g e n of perioden per seconde noemt men ook de f r e q u e n t i e. De radiotechniek is dus de techniek der hooge frequen
ties of hoogfrequpntietechniek.
De zenders gebruiken die hooge frequentie omdat gebleken is,
dat die aanleiding geven tot uitstraling van radiostralen, ter
wijl stroomen van lagere frequenties, die men in geleiders opwekt,
een enorm veel zwakkere of bijna geheel geen straling veroorzaken.
Stellen wij ons de van een zender uitgaande radiostraling voor
als een golfverschijnsel, dat op en neer trilt, dan ligt het wel eenigszins voor de hand, dat de electrische spanningen, die hierdoor in
een antenne worden opgewekt, ook telkens van richting wisselende
spanningen zullen zijn, waardoor ook wisselstroomen ontstaan.
Iedereen weet wel, dat de radiozenders van elkaar zijn onderschei1) Vroeger meende men, dat de stroom van positief naar negatief vloeide en
zoo staat het ook nog in vele boeken. Wij zullen ons liever maar dadelijk eraan
houden, hoe het werkelijk is. Van zoo heel veel belang is dit overigens niet.
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den' doordat zij zooveel mogelijk alle met verschillende golflengten werken. Die golflengte en het aantal stroomwisselingen
per seconde in de antenne hangen direct samen.
De snelheid, waarmede radiogolven zich door de ruimte ver
breiden, is toch dezelfde als die van het licht; dat is 300 millioen
meter per seconde. Wordt dus een golf uitgezonden, die 150.000
trillingen per seconde uitvoert, dan is de eerste golfberg 1/150.000ste
seconde op weg voordat de tweede komt. In dien tijd heeft de golf
1/150.000ste van 300 millioen meter afgelegd, hetgeen 2000 meter
is; de golfbergen komen dus telkens 2000 m achter elkaar aan en
dan noemt men die 2000 m de golflengte. Wij zien dus, dat
300 millioen m
lichtsnelheid
golflengte =
frequentie
aantal trillingen per sec.
Hoogfrequente wisselstroomen vertoonen eenige zeer bijzondere
eigenschappen, waaronder deze, dat zij in „schijnbaar" open
ketens kunnen bestaan, zooals een antenne er een is, waarvan
de draad boven op een isolator doodloopt, zonder verder doorloo
penden metalen weg voor den stroom. Wij zeiden hierboven:
schijnbaar open ketens, omdat daar later nog iets naders over
te zeggen zal zijn. (Zie hoofdstuk XIX)
Voorloopig behoeven we nog slechts te onthouden, dat de stroomen, die de van een zender afkomstige radiostraling in een ontvangantenne opwekt, wisselstroomen zijn van dezelfde frequentie,
als die welke de zender gebruikte.
Om telefonie uit te zenden, laat men bij den zender de uitstraling
in het rythme der spraak- of muziektrillingen sterker en zwakker
worden. Hetgeen wij ontvangen, onderscheiden wij daarom in de
draaggolf van de straling en de sterktevariaties in die draaggolf, die wij als m o d u 1 a t i e aanduiden.
In de ontvangantenne blijken wij dus in elk geval met wissel
stroomen te doen te hebben en wel van zeer hooge frequentie en
gemoduleerd door sterktevariaties.
Voor het hoorbaar maken van deze verschijnselen in de telefoon
is de gelijkrichtende detector noodig. Daarover zullen wij pas
later wat meer zeggen.

HOOFDSTUK V

24

HOOFDSTUK V.
DE MATEN, WAARIN STROOM, SPANNING EN ELECTRISCH
ARBEIDSVERMOGEN WORDEN UITGEDRUKT
De stroomen, die in een ontvangantenne optreden, zijn zeer zwak
ke stroomen. De maat, waarin men stroomsterkten uitdrukt, heet
ampère (naar André Marie Ampère, 1775-1836, Fransch na
tuurkundige). Bij verkorting wordt de ampère aangegeven door
de hoofdletter A. Een duizendste ervan heet milli-ampère (mA)
en een millioenste micro-ampère (pA). De p is de Grieksche letter
mu.
Een idee van de grootte van een ampère kunnen we geven door
te. vermelden, dat het kleinste verlichtingslampje, voor het achter
licht van een fiéts, 40 a 60 mA neemt. Bij grootere lampen voor
kantoorverlichting kan de stroomsterkte 0,5 a 2 A bedragen. In een
antenne komen bij ontvangst hoogstens stroomen voor van enkele
tientallen pA. Dat is duizend maal zwakker dan voor het achter
lichtje van de fiets noodig is.
Om een electrischen stroom in een geleiding te doen ontstaan,
moet ergens in die geleiding een electrische spanning optre
den, zooals die bijv. geleverd wordt door een batterij, door het lichtnet, of door een andere spanningsbron. De maat, waarin men elec
trische spanningen uitdrukt, heet volt (naar Alessandro Volta,
1745—1827, Italiaansch natuurkundige). Bij verkorting wordt de
volt aangegeven door de .hoofdletter V. Een duizendste volt =
mV; een millioenste volt = pV; 1000 V = 1 kilovolt = 1 kV.
Een enkel rond batterij celletje heeft een spanning van 1J^ V;
een plat zaklantarenbatterijtje bevat 3 cellen in serie en levert 4J^ V;
een accucel bezit een spanning van gemiddeld 2 V; het lichtnet
heeft in de meeste plaatsen 220 V, in enkele gemeenten 127 V.
Hoe groot de stroom zal worden, die in een geleiding optreedt,
wanneer men er een spanningsbron op aansluit, hangt af van de
spanning dezer bron (batterij bijv.) èn van den electrischen
weerstand van de geleiding. De stroom wordt evenredig grooter als de spanning grooter wordt en evenredig kleiner als de
weerstand grooter wordt. De maat, waarin men weerstanden uit- •
drukt, heet ohm (naar Georg Simon Ohm, 1787-1854, Duitsch
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hoogleeraar), bij verkorting aangeduid door de Grieksche hóófd
letter Q (omega). Men kan ook weer spreken van microhm (pQ) ==
één millioenste ohm, kilo-ohm (kQ) = duizend ohm, terwijl ver
der veel gebruik wordt megohm (MQ) = een millioen ohm.
Het verband tusschen de drie genoemde grootheden wordt uit
gedrukt door de w e t van Ohm, die luidt:
Stroom in A = spanning in V: weerstand in Q.
In het algemeen:
I amp. =

E volt
R ohm

Aangezien de electrische stroom moet worden gedacht als een
beweging van electronen door de geleiding, kan men zich ook af
vragen, hoeveel electronen wel noodig zijn om een stroom van 1 A
te vormen. Dat wordt een geweldig groot getal. Bij een stroomsterkte van 1 ampère passeeren door de doorsnede van den geleider
per seconde 6 millioen x millioen x millioen electronen.
Deze enorme hoeveelheid electronen vormt de maat, waarin wij
een ,,lading” of „hoeveelheid electriciteit" uitdrukken
en die den naam draagt van coulomb (naar Charles Augusto
de Coulomb, 1736-1806, Fransch natuurkundige), bij verkorting
aangeduid door de hoofdletter C.

Een spanningsbron van E volts, die een stroom geeft van I am
père, levert daarbij een arbeid van E x I joule per seconde
(naar James Joule, 1818-1889, Engelsch natuurkundige), bij ver
korting aangeduid met hoofdletter J. De joule komt ongeveer over
een met den arbeid, die verricht wordt door een gewicht van 1 kg
tot een hoogte van 10 cm op te heffen.
Voor de arbeidspraestatie of het arbeidseffect van 1 joule
per seconde gebruikt men de maat van 1 watt (naar James
Watt, 1736-1819, Engelsch technicus), afgekort 1 W. De watt
is l/736ste paardekracht.
In plaats van de joule kan men ook spreken van de wattseconde, waarmee men dan bedoelt 1 watt gedurende' 1
seconde. Een watt-uur is een 60x 60 = 3600 X grootere maat
en een kilowattuur, af gekort kWh, is nog eens 1000 X grooter.
Een kWh, dat is dus een verbruik van 1000 watt gedurende een
uur of 100 watt gedurende 10 uur of 2000 watt gedurende Yi uur
en komt overeen met 1,34 paardekracht gedurende een uur.
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Alleen reeds voor het drijven van den stroom door een geleiding
moet de spanningsbron arbeid verrichten. Bestaat die geleiding
zuiver en alleen uit gewone weerstanden, zoodat I = E:R, dan is
de arbeidspraestatie van E I watts ook gelijk aan E2:R en even
eens gelijk aan I2R.
Het arbeidsvermogen, dat aangewend wordt om een stroom door
een weerstand te doen vloeien, wordt in dien weerstand in warmte omgezet.
—o—
Voor wisselstroom geldt al hetgeen hierboven voor gelijkstroom
is opgesomd, zoolang men met ketens heeft te doen, waarin enkel
Ohmsche weerstand voorkomt en wanneer men zich ten aanzien
van de grootte der wisselspanningen en wisselstroomen aan de
daaromtrent bestaande afspraken houdt.
De voortdurend veranderende sterkte van spanning of stroom
stelt men voor door een golflijn zooals afgebeeld in figuur 11, die
90°
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Fig. 11.

tevens aangeeft, hoe men met behulp van een verdeelden cirkel de
punten kan uitzetten, die het verloop der golflijn (sinuskromme
genoemd) bepalen.
Het gedeelte abcde van de golflijn stelt één periode voor. Van
a tot b is de stroom toenemend positief, van b tot c afnemend posi
tief, van c tot d toenemend negatief (beneden de dik geteekende
nullijn) en van d tot c afneménd negatief. Het arbeidsvermogen,
dat aangewend moet worden om dezen stroom door een weerstand
R te doen vloeien, is hetzelfde, dat noodig is om er een gelijkstroom
ter grootte van aa’ door te sturen.
Men noemt ob de topwaarde of amplitude van wissel
stroom (of wisselspanning) en aa' de effectieve waarde.
Deze is 0.707 X de topwaarde en wordt ook wel middelbare
waarde genoemd. (Dat is iets anders dan ,.gemiddelde”
waarde),.
■
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Zeer belangrijk is het inzicht, dat de wet van Ohm ook geldt
voor elk gedeelte van een stroomkring. Wanneer een batterij
van E volt stroom zendt door twee in serie geschakelde weer
standen Ri en R2, is de stroom I overal in den kring, dus in beide
weerstanden, dezelfde. Een stroom I kan in RL alleen vloeien als
aan Ri een spanning ex heerscht, zoodat I = ^ , dus ex =

1

I x Rx. Evenzoo moet aan R2 een spanning e2 = I x R2 heerschen.
Aan die twee tezamen hebben wij de spanning E, dus is ei + e2 =
E. De totale spanning verdeelt zich dus over de weerstanden
zoodanig, dat de spanning aan den grootsten weerstand evenredig
grooter is dan aan den kleinsten. Men spreekt in dit verband van
den totalen spanningsval over de geheele keten, die gelijk
is aan de batterijspanning en van spanningsverdeeling
over de afzonderlijke weerstandstukken, waardoor aan eiken
weerstand een spanningsval optreedt, evenredig
met de grootte van den weerstand.
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HOOFDSTUK VI.
EEN AFSTEMBAAR KRISTAL-TOESTEL.
DE SPOEL MAKEN WIJ ZELF
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Fig. 12. Ontvanger met
kristaldetector en inductieve
antennekoppeling. Zie sche
ma fig. 13. De afstemspoel
is een cylinderspoel met
middenaftakking; de antennekoppelspoel is een mandbodemspoel. Beide uitwis
selbaar.
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Het wordt tijd om nu eens een beter en echter toestel te gaan
maken.
Onze foto (fig. 12) toont er één,, dat wel ongeveer het beste
mag heeten, dat met een kristaldetector bereikbaar is en daarbij
gelegenheid biedt tot velerlei proefnemingen. Het schema toont
fig. 13..
Detector en telefoon zijn nu niet meer direct tusschen antenne
en aarde verbonden. Er zijn nieuwe onderdeden bij gekomen, waar
van wij eerst alleen de spoel en den draaicondensator in beschouwing nemen. Het doel van het aanbrengen
van die onderdeelen is tweeledig. Wij krijgen er sterkere ontvangst
mee en bovendien de mogelijkheid om de uitzendingen van een
bepaalden zender beter
'V
gescheiden van andere
1
uitzendingen te hooTa
ren. De eigenschap
2 van een toestel om bij
het luisteren een be
paalden zender te kun
nen uitkiezen, noemt
men selectiviteit
(selecteeren beteekent
uitkiezen). Spoelen en
condensatoren zijn de
Fig. 13. Schema van het toestel volgens fig. 12.
onderdeelen, waarmee
wij selectiviteit doen ontstaan en daarom behooren zij tot de be
langrijkste onderdeelen in de radiotechniek.
Hoe het komt, dat wij hiermede selectiviteit verkrijgen en tevens
grootere ontvangsterkte, is een vraag, die wij maar even laten rusten
om eerst nader te bespreken hoe wij het doen.
Een spoel kunnen wij maken door een zekere lengte koperdraad
netjes winding naast winding op een koker te wikkelen. Als wij nu
willen, dat de stroomen uit de antenne den geheelen draad op de
spoel zullen doorloopen, moeten wij er geïsoleerd draad
voor gebruiken, dus koperdraad, dat met isoleerend lak is geëmail
leerd of dat omsponnen is met zijde of met katoen. Als wij blank
% draad gebruikten, zouden bij het wikkelen van winding naast win
ding al de blanke windingen elkaar raken en zouden de stroomen
direct dwars over de spoel heen. van de eene winding op de andere
overvloeien.
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De spoel, die wij het eerst noodig hebben, kunnen wij vervaardi
gen van katoenomsponnen draad met 0,3 mm koperkern, gewikkeld
op een kartonnen kokertje uit een W.C.-rol, waarvan de middellijn
normaal 4 cm is. Legt men hier 90 windingen omheen, goed slui
tend tegen elkaar, dan wordt de bewikkelde lengte ongeveer
cm en is er krap 12 m draad voor noodig. In overeenstemming met
het schema maken wij een middenaftakking op de spoel.
De bewikkeling kan heel goed uit de hand geschieden wanneer
men maar niet den draad telkens met één hand om den koker heen
legt (de draad krinkelt dan en krijgt kinken) maar den koker
in de hand ronddraait en den draad zoodoende erop laat loopen.
Men begint met bij het eene einde twee kleine gaatjes in den ko
ker te maken (1 en 2 in fig. 14), waardoorheen men het eind van
den draad een paar maal heen en weer steekt, zoodat die daar is
vastgezet, terwijl een centimeter of tien uitsteekt, om later als verbindingsdraad te dienen. Daarna
worden 45 windingen opgelegd en
naast de laatste aldus verkregen
winding maakt men weer twee
gaatjes (3 en 4); ongeveer 10 cm
van den in zijn geheel gelaten
Fig. H.
draad worden nu dubbel geslagen
tot een lus, die men samenknijpt of in elkaar draait en ook heen en
weer door de gaatjes steekt, bij 3 naar binnen en bij 4 naar buiten.
Hierbij moet gezorgd worden, dat de laatste reeds opgelegde windin
gen intusschen goed strak gehouden worden. De lus kan men na het
strak trekken wat scherp ombuigen; als de gaatjes niet te groot
zijn, zit de. lus stevig genoeg om ons in staat te stellen, van den
overgebleven draad opnieuw 45 windingen op te leggen.
Is daarmee de geheele wikkeling voltooid, dan wordt de draad
wat ruim afgesneden en het eind door de gaatjes 5 en 6 nogmaals ter
bevestiging eenige malen heen en weer gestoken. Een dun laagje
schellakvemis over de gehele wikkeling kan van nut zijn om deze
voor goed op haar plaats te houden ( goed laten drogen!) Abso
luut noodig is het vernissen niet.
De spoel kan afgewerkt worden door den koker tusschen twee
eindplankjes vast te klemmen op een grondplankje, waarop tevens
drie koperen draadklemmen worden bevestigd, waarmede de spoeleinden en de middenaftakkingslus worden verbonden nadat zij met
een mesje zijn ontdaan van de isolatie en dus blank gekrabt. In-
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plaats van draadklemmen kunnen ook stekerbussen in het
houten grondplankje geschroefd worden om de drie draden daaraan
te bevestigen. Die stekerbussen zullen onder het grondplankje uit
steken zoodat dit op een paar houten klosjes verhoogd gemonteerd
zal moeten worden. Dit zijn dingen, die afhankelijk zijn van het ma
teriaal dat men toevallig heeft kunnen krijgen en waarvoor men dus
als knutselaar zelf de passende oplossingen bij de montage heeft
te zoeken.
Het andere nieuwe onderdeel dat wij noodig hebben, zal een
amateur gewoonlijk niet probeeren om het zelf te maken. Een
draaicondensatorisin verschillende voor ons doel passende
uitvoeringen in den handel verkrijgbaar en de eenvoudigste vor
men zijn ook niet kostbaar.
Onze foto (fig. 12) laat een 1 u c h t-draaicondensator zien. De
platen yan het eene pakket, die tusschen de platen van het andere
pakket in gedraaid kunnen worden zonder deze te raken,
zijn er alleen door de 1 u c h t van gescheiden.
Bij andere modellen wordt een groote ruimtebesparing verkregen
doordat de op zichzelf kleinere platen veel dichter bij elkaar zijn
gebracht, maar met dunne blaadjes isolatiemateriaal ertusschen,
bijv. mica, trolituul of pertinax. Het goedkoopst zijn
pertinax-draaicondensatoren, maar zij zijn electrisch niet zóó goed
als de andere en bovendien zijn de kleine uitvoeringen vaak min
der stevig.
De draaicondensator, dien wij voor ons doel moeten koopen,
moet er een zijn van 500 micromicrofarad; in den handel zegt men
ook wel: 500 „centimeter" Wat dat eigenlijk beteekent, bespreken
wij nu nog niet.
De op onze foto afgebeelde condensator is van een model dat
vrijstaand op het grondplankje kan woren vastgeschroefd. Met de
meeste modellen is dat niet het geval en met de kleinere typen met
mica enz. heelemaal niet. Die moet men op een loodrecht op het
grondplaatje staand frontplaatje bevestigen. Daartoe wordt
de met een klein schroefje vastgezette knop er af genomen en de
moer, die daaronder zit, er af gedraaid, de bus met schroefdraad,
waarin de as van den condensator loopt, door een passend gat in
het frontplaatje of frontplankje gestoken, en daarna met de moer
weer vastgezet en de knop op zijn plaats teruggebracht. De bus
met schroefdraad is bij de meeste modellen maar juist lang genoeg
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om door een frontplaatje van hoogstens 6 mm dikte te worden ge
stoken.
Achter aan een draaicondensator vindt men steeds twee draadklemmen voor de aansluiting. De eene klem staat in verbinding met
het eene platenpakket, de andere met het andere pakket.
Uit fig. 13 zal zonder veel moeite gezien worden hoe wij de ver
bindingen moeten maken. De einden van de pas vervaardigde spoel
komen aan de klemmen van den draaicondensator. Men moet den
vasten regel volgen, dat het draaibare platenpakket, dat in
verbinding staat met de as en met het frame van den condensator,
aan de a a r d z ij d e van de spoel wordt verbonden.
Verder staan in fig. 13 de kristaldetector en telefoon niet meer
parallel aan elkaar doch in serie, met de telefoon aan de a a r dz ij d e van de spoel. Inplaats van den kristaldetector vast te ver
binden, maken wij aan één zijde een soepel snoertje eraan vast,
aan welks einde een alligatorklem (krokodillenklem) is
verbonden; dat is een soort van dasseklem, die heel gemakkelijk is
om verbindingen tot stand te brengen, die men gemakkelijk wil kun
nen veranderen.
Wanneer ook de antenne-invoer,draad van zulk een krokodilklem wordt voorzien, kunnen we zoowel den detector als de an
tenne öf aan punt 1 öf aan punt 2 op de spoel van fig. 13 ver
binden. Is het toestelletje niet met draadklemmen, maar met stekerbussen uitgevoerd, dan moet men aan de genoemde draden
enkelvoudige stekerpooten bevestigen inplaats van alligatorklemmen.
Detector aan 1 en antenne aan 2 zal voorloopig het beste zijn.
Zoodra de detector gevoelig is gesteld, zal nu weer ontvangst
verkregèn worden en door draaien aan den draaicondensator zal
voor eiken zender dien men hoort, op één bepaalden condensatorstand die zender het hardst doorkomen. Overdag zullen het door
gaans slechts de twee Nederlandsche omroepzenders zijn, maar des
avonds is er kans op het hooren van nog een aantal zwakkere.
Het instellen van den condensator op sterkste geluid voor een be
paalden zender noemt men afstemmen op een zender.
Wij hebben dus hiermede ons eerste toestel met afstemming vol
tooid.
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HOOFDSTUK VII
TELEFOON EN DETECTOR
Waarom hebben wij een detector noodig om in een telefoon de
radiosignalen hoorbaar te maken?
Een telefoon (elk van de hoorschelpen van een dubbeltelefoon)
bevat een ijzeren trilplaatje (membraan) waaronder, op kleinen
afstand van dit plaatje, de twee pooltjes liggen van een staalmagneet. Om die pooltjes heen zijn kleine klosjes met vele windingen
geïsoleerd koperdraad aangebracht.
In fig. 15 links is afgebeeld wat men hiervan te zien krijgt, indien
men de schelp van de telefoon afschroeft en de triplaat door weg
schuiven verwijdert. Dit moet altijd schuivend gebeuren, om te
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Fig. 15.

zorgen, dat het dunne plaatje, dat door de magneetpolen wordt vast
gehouden, niet verbuigt. Men ziet de hoefmagneet M liggen en
de spoeltjes S, waar in het midden de op de magneet bevestigde
weekijzeren poolstukjes uitsteken. Fig. 15 rechts laat een doorsnede
van de telefoon met opgeschroefde schelp zien, waaronder de tril
plaat t, die de pooltjes juist niet mag raken en de spoeltjes S, die
de pooltjes omgeven. De uitwendige verbindingsklemmen K, waar
aan het dubbeladerig snoer moet worden bevestigd, zijn van het metalen huis en van de magneet geïsoleerd en staan inwendig in con
tact met de draadwikkelingen op de spoeltjes, die in serie zijn door
verbonden.
Wanneer men de telefoon aansluit op een batterij en daarmee
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een gelijkstroom stuurt door de draadspoeltjes, zal het van de
stroomr i c h t in g afhangen of het magnetisme in de pooltjes wordt
versterkt of verzwakt en of dus de trilplaat méér of minder wordt
aangetrokken. Op de momenten van aansluiten en verbreken van
den stroom ontstaat door die verandering in de aantrekking een
hoorbaar klikje. Verder veroorzaakt evenwel een gelijkstroom, die
ononderbroken door de telefoon vloeit, geen geluid.
Sluit men de telefoon aan op een zwakke wisselspanning, dan
' wordt de trilplaat afwisselend meer en minder aangetrokken
in de frequentie der wisselspanning, dat wil zeggen: zooveel
malen per seconde als die frequentie aangeeft. De plaat gaat dus tril
len en dit doet een geluid ontstaan van een bepaalde toonhoogte, die
van genoemde frequentie afhankelijk is. Hooge wisselspanningsfrequenties geven hooge tonen. Ons oor bezit evenwel slechts een
beperkt vermogen om tonen te hooren. Beneden ongeveer 30 tril
lingen per seconde en boven ongeveer 20000 trillingen per seconde
hoort het niets meer.
Ofschoon dus juist wissel stroomen in de telefoon geluid ge
ven, (kunnen hoog frequente wisselstroomen niet gehoord
worden. Ook wanneer deze stroomen door sterktevariaties gemo
duleerd zijn, leveren zij in een telefoon niets hoorbaars.
Hier komt de detector ons te hulp, waarvan wij al vermeld heb
ben, dat hij werkt als een gelijkrichter. De bijzondere aard van den
weerstand van een detector zit n.1. hierin, dat die weerstand voor de
eene stroomrichting zeer hoog is en voor de andere stroomrichting
zeer laag. Van een wisselstroom worden dus bijv. alle positieve
helften tbijna ongehinderd doorgelaten en de negatieve helften na
genoeg heelemaal. niet. Achter een detector blijft van een hoogfrequenten-wisselstroom enkel een serie stroomstootjes over, die
alle dezelfde richting hebben.
Wij mogen ons voorstellen, dat de bij hoogfrequenten stroom na
g^lijkrichting overblijvende p'u Iseerende stroomstootjes zóó
snel achter elkaar volgen, dat zij geheel het effect hebben alsof
zij een ononderbroken gelijkstroom vormden. In werkelijkheid
is hetgeen er gebeurt nog wat ingewikkelder, maar het resultaat
is inderdaad, dat een detector van een hoogfrequenten wisselstroom
een gelijkstroom maakt. Die gelijkstroom blijft een in de telefoon
onhoorbaar verschijnsel. Maar een t e 1 e f o n i ê-zender veroor
zaakt in onze antenne — zooals reeds werd gezegd — hoogfrequente
stroomen, die door sterktevariaties gemoduleerd zijn. Bij
3. Radio door zelf doen.
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het detecteeren van een gemoduleerde electrische trilling krijgen wij
dan ook een gelijkstroom jnet sterktevariaties. De modu
latie is bij den xzender aangebracht met hoorbare geluidstrillingen
, en de frequentie der sterktevariaties in den door detectie verkregen
v gelijkstroom zijn daardoor ook in een telefoon hoorbaar.
Dit is — eenvoudig voorgesteld — de wijze, waarop een detec
tor voor ons uit een gemoduleerde hoogfrequente trilling de modu
latie tot hoorbaarheid doet komen.
Wij krijgen stroömwisselingen in den door de detectie verkregen .
gelijkstroom; die vormen dus wisselstroomen welke met den gelijk
stroom zijn gemengd, maar nu hoorbare, laagfrequente
wisselstroomen. Men noemt ze ook wel a u d i o frequent (audio
komt van een latijnsch woord dat hooren beteekent) in tegenstel
ling met de hoogfrequente stroomen, die ook wel radi o-frequent
worden genoemd.
De gegeven voorstelling van de detectie past heel goed op het
schema van fig. 13, waar de telefoon in serie met (achter) den
detector is geschakeld. Gevraagd zou nog kunnen worden, hoe men
het zich dan heeft voor te stellen bij de schakeling van fig. 10,
waar de telefoon parallel aan den detector was aangebracht.
De eenvoudigste wijze om zich te denken hetgeen hierbij gebeurt, is
wel, dat de eene stroomrichting der hoogfrequente trillingen door
den daarvoor bestaanden lageh weerstand van den detector geheel
buiten de telefoon om wordt geleid, terwijl de andere, niet door den
detector doorgelaten richting, den weg vindt door de telefoon,
die dus ook zoo een. gelijkstroom met de sterktevariaties van de
modulatie toegevoerd krijgt.

*
HOOFDSTUK VIII
GEBRUIK VAN INDUCTIEVE ANTENNEKOPPELING
Ofschoon wij met één spoel al een afstembaar toestel hebben ,
verkregen, dat zenders met verschillende golflengten met merkbaar
effect eenigszins uit elkaar kan halen, zal de beproeving spoedig
leeren, dat het vermogen van het toestel om de uitzendingen goed
gescheiden te ontvangen — de selectiviteit van het toestel
dus — nog lang niet ideaal ist
Daarin kan op., betrekkelijk eenvoudige wijze nog eenige verbe
tering worden gebracht. Hiervoor dient de in figuur 13 aangegeven
spoel met aansluiting 3 te worden aangebracht, die ook op de foto
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is te zien. Voor die spoel passen wij bij voorkeur een anderen vorm
toe- dan voor de hoofdspoel. Inplaats van een cylinderspoel
maken wij er een vlakke mandbodemspoel van. Daarvoor
geven we het volgende recept.
Maak eerst van 4 mm dik triplexhout met de figuurzaag een
cirkelrond schijfje van 3J/£ cm diameter. Boor in den smallen buiten
rand 15 regelmatig over den omtrek verdeelde gaatjes van ongeveer
2 mm diameter, alle Y2 cm diep in het hout. Om het goed te doen,
moet de boor tijdens het boren telkens precies naar het middelpunt
van het houten schijfje wijzen. De gaatjes komen dan straalsgewijs
(radiaal) in het hout. In die gaatjes lijmen we 15 lucifers vast, die
dus als spaken uit het schijfje steken. Zie fig. 16.
Van eènzelfde soort geïsoleerd draad als voor de eerste
spoel werd gebruikt (dus 0,3 mm koperdikte) gaan we nu wikkelen.
Eerst wordt het eind van den
draad om één der spaken vast
gezet; waarbij eenige cm draad
blijven uitsteken. Daarna gaan we
verder: links van no. 2, rechts van
no. 3, links van no. 4 enz., tot
dat wij, rechts van no. 15 passeerende, links van no. 1 de
eerste winding voltooien.
Voortgaande, komt voor de
tweede winding de draad: rechts
van no. 2, links van no. 3, rechts
van no. 4 enz. De draden der
opeenvolgeiide windingen krui
sen elkaar op die manier tusschen de spaken en komen nergens over
eenigen afstand pal op elkaar te liggen. Daartoe was een oneven
aantal spaken noodig.
Zoo maken wij een spoel van 60 windingen. Het laatste draadeinde wordt weer een paar keer om een spaak gedraaid om het
voorloopig vast te zetten en men laat weer een paar cm vrij hangen.
Nu schroeven of spijkeren wij (met sigarenkistdraadnageltjes)
het ronde schijfje hout, waarop de spoel zit, op een vierkant plankje,
3J/£ cm breed en zoo lang, dat het net even buiten de spaken uit
steekt. Te lange spaken kan men tevoren wat afknippen. Aan het
eind van het plankje kan een koperen scharniertje bevestigd wor
den, en het tweede blad van dat scharniertje komt met schroefjes
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op de grondplaat in ons toestel in zulk een stand, dat de nieuwe
spoel, als zij rechtop staat, bijna tegen het aardeinde van de cylinderspoel rust. De mandbodemspoel kan men laten wegduikelen,
zoodat zij ook verder van de cylinderspoel kan worden verwijderd.
Eén der twee draadeinden van de mandbodemspoel wordt
verbonden met de draadkiem, waaraan het aardeinde van de
cylinderspoel zit. Het andere draadeinde zet men vast aan een
schroefje in het houten schijfje of in het plankje, waarop wij dat
schijfje hebben vastgemaakt en dat schroefje nemen we lang ge
noeg om het uit het hout te laten steken, zoodat het 't aansluitpunt
3 van fig. 13 vormt.
Deze uitbreiding van ons toestel maakt het mogelijk om de an
tenne, die wij van een alligatorklem hadden voorzien, inplaats van
aan 1 of 2, ook aan 3 aan te sluiten. De in de antenne door aan
komende golven opgewekte wisselstroomen doorloopen dan op den
weg naar aarde niet meer de hoofdspoel, waaraan de detector is
verbonden, maar alleen de andere. Toch treden dan óók wissel
stroomen op in de eerste; de gemeenschappelijke verbinding met
aarde heeft daar niet eens iets mee te maken; alleen door de nabij
heid van de nieuw aangebrachte spoel zullen, wanneer in die spoel
wisselstroomen optreden, ook in de hoofdspoel stroomen ontstaan.
Die werking op afstand van spoelen op elkaar noemt men i n d u ct i e of nauwkeuriger en vollediger; „electromagnetische” inductie.
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Electriciteit en magnetisme vertoonen in hun werkingen een wederzijdsch ver
band. De voornaamste verschijnselen, waaruit dit blijkt, zijn de volgende.
Men kan een stuk ijzer magnetisch maken door er een spoel omheen aan te
brengen en een gelijkstroom (dus van een batterij bijv.) door de spoel
te zenden. Staal wordt hierdoor blijvend magnetisch. Week ijzer verliest zijn
magnetisme weer na het ophouden van den stroom.
Keert men de richting van den gelijkstroom om, dan keeren ook de polen
om van de magneet, die ontstaat.
Zendt men wisselstroom door de spoel, dan. zal dus tijdelijk met het aan
houdend orakeeren van den stroom ook de richting van het magnetisme omkeeren.
Ook wanneer men gelijkstroom laat gaan door een spoel zonder dat er
een stuk ijzer in gestoken is, vertoont die spoel, zoolang de stroom aanhoudt,
yeeds de eigenschappen van een magneet. Men drukt dit uit door te zeggen,'
dat zich in en ,om de spoel een magnetisch veld bevindt, evenals rond
om een- magneet.
Omgekeerd kan men met een magneet stroom opwekken in een spoel, die zich
in een gesloten electrische keten bevindt. De stroom houdt dan evenwel slechts
aan zoolang de magneet nadert tot de spoel of zich ervan verwijdert. Er is dus
(een bewegende magneet noodig om dè spanning in een spoel op te wekken,
die daarin stroom doet ontstaan, als de spoel in een gesloten kring is opgenomen.
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Het bewegen van een magneet in de nabijheid eener spoel brengt natuurlijk
mede, dat de spoel telkens in andere deelen van het veld van de magneet
wordt gebracht, zoodat het veld rondom de spoel ste'rkte-verandering ondergaat.
Een stilstaande spoel, waar gelijkstroom door vloeit, werkt als een stilstaande
magneet en kan dus geen spanning opwekken in een andere spoel.
Een stilstaande spoel, waar wisselstroom doorheen vloeit, veroorzaakt in haar
omgeving een wisselend magnetisch veld, evenals een bewegende magneet, en
kan dus wel spanning opwekken in een andere stilstaande spoel, hetgeen weder
wisselspanning zal zijn.
Dat is wat men electromagnetische inductie noemt. Gelijkstroom in een stil
staande spoel veroorzaakt geen inductieverschijnselen van dezen aard, omdat het
magnetsch veld niet verandert. Wisselstroom veroorzaakt wèl inductie, juist
omdat het veld voortdurend verandert.
Inductieverschijnselen doen zich bij gelijkstroom alleen voor bij het sluiten
en verbreken van een stroomkring. In den zeer korten tijd, dat de stroom begint
te loopen, dus nog bezig is om tot volle sterkte aan te groeien, is het inderdaad
een veranderende stroom en nog geen gelijkstroom. Bij het ophouden
van den stroom is hij weer veranderend.
Men moet zich ons geval zoo voorstellen, dat de wisselstroomen
in de antennespoel een wisselend magnetisch veld rondom de spoel
doen ontstaan; dit wisselend magnetisch veld werkt op zijn beurt
op de hoofdspoel en induceert daarin wisselstroomen van de
zelfde frequentie als die der stroomen in de antennespoel.
Wij krijgen dus ,.overdracht” van stroom van de eene spoel op
de andere, al raken ze elkaar nergens. Men noemt dit induc
tieve koppeling en koppeling ontstaat overdl; waar
spoelen zóó in eikaars nabijheid worden gebracht, dat het door
wisselstroomen in de eene spoel opgewekte magnetische wisselveld uitwerking heeft op andere spoel.
Van bijzonder belang is nu voor ons, dat wij de inductieve kopling tusschen de spoelen losser (zwakker) kunnen maken door
de scharniering van de antennespoel en dat de selectiviteit beter
wordt bij lossere koppeling. Helaas wordt spoedig ook het geluid
in de telefoon er zwakker door, zoodat men de selectiviteit ook op
deze wijze maar niet willekeurig ver kan drijven.
Als regel ontstaan, wat de selectiviteit betreft, de beste resultaten
met antenne aan contact 3 en detector aan contact 2.
Bij het doen van proeven met aansluiting van de antenne aan de
contacten 1, 2 of 3, zal men bemerken, dat de condensatorstand,
waarmee afstemming wordt verkregen op de golflengte van den
zender, dien men wil ontvangen, niet voor al die aansluitingen geheel
dezelfde blijft.
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Met antenne aan 2 of 3 zal de condensator verder ingedraaid
moeten worden dan met de antenne aan contact 1. En is de antenne
met 3 verbonden, dus inductief gekoppeld, dan zal blijken, dat men
den condensator telkens iets verder moet indraaien wanneer de
koppeling losser wordt gemaakt. Dat is ten minste waar, koo lang
men spoel 2 niet meer dan de voor de constructie aangegeven 60
windingen geeft.
De mogelijkheid zou nog bestaan om met behulp van een tweeden
draaicondensator ook de antennespoel af te stemmen op de golf
lengte, die men hebben wil. Hiermede bereikt men grootere geluid
sterkte bij zeer zwakke koppeling tusschen de spoelen, dus werkelijk
nog een verbetering.
Maar er is een bezwaar aan verbonden. Men kan voor de twee
draaicondensatoren, die dan noodig zijn, geen constructie gebruiken,
waarbij de condensatoren op één as zijn verbonden en met één
knop worden bediend. Er zijn' twee geheel afzonderlijke condensatoren noodig, waarvan de standen niet gelijk verloopen. Dit komt
doordat de antenne sterken invloed heeft op de afstemming van
de antennespoel, terwijl de invloed op de hoofdspoel veel geringer is.
Maakt men de koppeling niet uiterst los, dan krijgt verder de af
stemming van den eenen kring invloed op die van den anderen en
kan men denzelfden zender met allerlei verschillende combinaties van
condensatorstanden ontvangen. Dit is verwarrend en lastig. Daarom
zullen wij dit idee niet verder uitwerken, ofschoon lang geleden,
heel in het begin van de radio, het systeem veel is toegepast.
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HOOFDSTUK IX.
SPOELEN BEZITTEN ZELFINDUCTIE.
CONDENSATOREN BEZITTEN CAPACITEIT

*.

.

De afstembaarheid van een radiotoestel is, wanneer men er even
over nadenkt, eigenlijk een zeldzaam wonder.
In onze ontvangantenne worden door de stralingen van massa’s
radiozenders wisselstroomen veroorzaakt, in een wirwar door elkaar.
Die wisselstroomen verschillen in het aantal hunner stroomwisselingen per seconde (hun frequentie). En nu hebben we mhar aan
een knopje te draaien om de uitzending van een bepaalden zender
naar voren te halen.
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Om eenigszins te kunnen begrijpen hoe dat met een condensator
in verbinding met een spoel kan worden verkregen, is het noodig
eerst van de eigenschappen dier onderdeden iets meer te weten.
Wat de spoel betreft, hebben wij al vermeld, dat die een mag
netisch veld vormt als er stroom door vloeit en dat veranderingen
in de sterkte van dit veld (bijv. doordat de stroom van sterkte
verandert) spanningen doen optreden in een andere spoel, die zich
in het veld bevindt, zoodat daar eveneens stroom in gaat vloeien
als die tweede spoel in een gesloten keten is opgenomen.
Nu bevindt elke spoel zich natuurlijk ook in haar eigen veld
en als de in de spoel aanwezige stroom een veranderende stroom
is, moet dus ook in de spoel zelf een inductie-spanning ont
staan. Dat is ook werkelijk het geval en men noemt dit verschijnsel
zelfinductie. Te onthouden is, dat de door zelfinductie geïn
duceerde spanning altijd tegengesteld is aan de spanning, die den
stroom in de spoel opwekte. Het gevolg zal dus zijn, dat de op
gewekte stroom zwakker zal wezen, dan zonder de werking der
zelfinductie het geval zou zijn.
Voor gelijkstroom, die door de spoel vloeit, treedt die ver
zwakking niet op, want gelijkstroom veroorzaakt geen inductiespanning. Het is een speciaal voor wisselstroom optredende ver
zwakking. De zelfinductie doet zich dus voor als een bijzonder soort
weerstand,'enkel voor wisselstroom. Men spreekt dan ook van den
wisselstroomweerstand der zelfinductie. Ook wordt de spoel zelf
wel zelfinductie genoemd.
De speciale weerstand, dien de zelfinductie aan wisselstroom
biedt, kan men beschouwen als een werking, die zich verzet tegen
het optreden van veranderingen in den stroom. Daarmede hangt
samen, dat dit is een weerstand, die toeneemt voor
stroomen van hoogere frequentie, omdat die een
grooter aantal malen per seconde van richting veranderen.
Het gevolg is, dat de spoel voor de stroomen uit de antenne van
een op 250 m golflengte werkenden zender 2 x hoogeren weerstand
heeft dan voor de stroomen, opgewekt door een op 500 m wer
kenden zender.
De zelfinductie eener spoel is grooter naar mate de doorsnede
en het aantal windingen grooter is. De maat, waarin de zelfinductie
wordt uitgedrukt, heet henry (naar Joseph Henry, Amerikaansch
hoogleeraar), terwijl één duizendste daarvan millihenry (mH) heet
en één millioenste henry als microhenry (jxH) wordt aangeduid.
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De beschreven cylinderspoel heeft ongeveer 160 pH, de mandbodemspoel ongeveer 100 jxH.
Noemt men L de in henry uitgedrukte zelfinductie, dan is voor een wisselstroom
van frequentie f de wisselstroomweerstand 2 n f L ohm, (;t, de Grieksche letter
pi, stelt het getal 3,1416 voor), waarvoor ook wel geschreven wordt (o L
(co = kleine Grieksche letter omega).
En nu gaan wij den condensator nader in beschouwing nemen.
De allereenvoudigste condensator, dien men zich kan denken,
zou kunnen bestaan uit twee geïsoleerd van elkaar opgestelde en
evenwijdig aan elkaar geplaatste metalen platen. Wanneer men
van een batterij de eene pool zou verbinden met de eene plaat en
de andere pool met de andere plaat, zou geen stroom kunnen door
gaan, omdat de platen van elkaar geïsoleerd zijn. Toch zou op het
oogenblik van de aansluiting zeer kortstondig wel iets gebeuren.
Aangezien positieve en negatieve electriciteit
elkaar aantrekken, zal uit de batterij gedurende een en
kel moment een ladingsstroom naar de condensatorplaten
vloeien. Is na het verbinden der batterij, die gelijkstroom levert,
de lading van den condensator voltooid, waardoor hij
de spanning van de batterij heeft aangenomen, dan houdt de
stroom verder op. Keert men nu evenwel de batterij om, dan zal
bij het andersom aansluiten eerst een ontladingsstroom uit den
condensator vloeien, gevolgd door een nieuwen ladingsstroom uit
de batterij om de omgekeerde lading te doen ontstaan. Als men
de batterij telkens opnieuw omkeert, herhaalt zich dat spelletje,
en gaan er voortdurend heen en weer gaande stroomen naar
den condensator. Op deze wijze kan men begrijpen, dat een con
densator wèl schijnbaar wisselstroom doorlaat.
Hoe grooter de platen zijn, des té grooter worden de ladingen
en de schijnbaar doorgelaten ladingsstroomen. Eveneens worden
de ladingen grooter naarmate de platen dichter bij elkaar worden
gebracht. Dit wordt uitgedrukt door te zeggen, dat de capa
citeit van den condensator dan grooter is. Het woord capa
citeit zou men kunnen vertalen door „bevattingsvermog e n"; een groote condensator kan grootere ladingen bevatten
en laat tengevolge hiervan een wisselstroom gemakkelijker door;
dat komt erop neer, dat hij minder weerstand biedt aan wis
selstroom.
De weerstand van een condensator voor gelijkstroom is oneindig
groot; zijn weerstand voor wisselstroom neemt af als de capaciteit
grooter is. Bovendien zal er méér wisselstroom doorgaan als de
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stroom zeer vaak per seconde van richting wisselt. Dat wil zeg
gen, dat wij hier hebben een wisselstroomweerstand, die kleiner wordt naarmate de wissel
stroom hoogere frequentie b e z i, t.
Nu kunnen wij de capaciteit van een condensator gemakkelijk
veranderlijk (varieerbaar) maken als wij den afstand tusschen
de platen veranderen. En om in kleine ruimte een tamelijk groote
capaciteit te verkrijgen, kunnen wij in plaats van slechts twee pla
ten te nemen, aan beide zijden heele paketten platen nemen, waar
van het eene stel tusschen de platen van het andere stel kan
worden gebracht.
Op die laatste manier zijn de variabele draaicondensatoren ge
maakt van het type, dat op onze foto (fig. 12) is afgebeeld. Men
noemt dit 1 u c h t-draaicondensatoren, omdat de isolatie tusschen
de platen door lucht wordt gevormd.
Men kan draaicondensatoren in nog veel kleineren vorm .maken
door de veel dichter bij elkaar staande platen met tusschengevoegde
blaadjes geprepareerd papier, mica,' pertinax, trolituul, of een an
dere geschikte isolatiestof gescheiden van elkaar te houden. Men
spreekt dan van mica- of pertinax-draaicondensatoren. Zij zijn in
prijzen vanaf 75 ets in den handel, maar electrisch en ook mecha
nisch wel wat minder goed dan luchtcondensatoren.
De grootte der capaciteit wordt uitgedrukt in een maat, die
farad heet (naar Michael Faraday, 1791-1867, Engelsch na
tuurkundige), afgekort aan te geven met hoofdletter F. In de radio
techniek werken wij met veel kleinere capaciteiten dan 1 farad;
1 millioen X kleiner is 1 microfarad en millioen X millioen X kleiner
de micromicrofarad. Normaal gebruikt men voor draaicondensatoren
in een ontvangtoestel waarden van 500 micromicrofarad, 1) hetgeen
geschreven wordt: 500 |.ij.iF.
Dc wisselstroomweerstand van een condensator van G farad is voor een wissel
1
1
= —— ohm.
stroom van frequentie f gelijk aan
2tc f G coC
1
Is C in /tF uitgedrukt, dan wordt dit
megohm en is C in // ,n F uitge(o G

drukt, dan wordt het —tt millioen megohm.
C0V_I

I

s

1) Inplaats van micromicrofarad zegt men ook wel picofarad en in den handel
praat men vaak over condensatoren van zooveel „centimeter”. Dat is echter
een verwarrende en verkeerd te pas gebrachte schijngeleerdheid.
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HOOFDSTUK X.
AFSTEMMING IS EEN RESONANTIEVERSCHIJNSEL VAN DEN
TRILLINGSKRING

/

Het opvangend vermogen eener antenne wordt door
het inschakelen van spoel en condensator niet grooter. Toch geeft
de schakeling van fig. 13 niet alleen betere selectiviteit, maar ook
grootere geluidsterkte dan die van fig. 10. Hoe dit kan geschieden
door het aanbrengen van onderdeden, die wij als een bijzonder
soort van weerstanden hebben leeren kennen, vereischt wel
eenige nadere verklaring.
Een spoel met een parallel daaraan geschakelden condensator,
zooals we in het schema van fig. 13 hebben gebruikt, vormt namelijk
een trillingskring en die vertoont resonantie, wan
neer die wordt af gestemd.
Om eenigszins in te zien, wat dit beteekent,
CD?
kunnen wij ons een oogenblik in fig. 17 een
b<><
v /s6 a
in een blokje vastgeklemde stalen veer V
voorstellen, die door een gewichtje P is be
//
v
zwaard. Als de veer uit het midden in stand a
//
\/
wordt gebracht en daarna losgelaten, gaat zij
' f
trillen en tusschen a en b heen en weer
zwaaien. De frequentie waarin dit ge
beurt (aantal malen per seconde) wordt groo
Fig. 17.
ter als V korter (stijver) wordt genomen en
kleiner als P zwaarder wórdt gemaakt. Om
de veer in beweging te brengen, kan men —: inplaats van die in
eens een groote uitwijking te geven, — ook een aantal kleine tikjes
ertegen geven, die de veer al sterker en sterker doen opslingeren.
Om met zwakke tikjes het sterkste effect te bereiken, moeten
die tikjes gegeven worden in de frequentie waarin de veer
uit zichzelf wilde trillen, en die men de eigenfrequentie
van de veer noemt.
Iets dergelijks gebeurt op electrisch gebied, wanneer wisselstroomen van bepaalde frequentie worden toegevoerd aan een uit spoel
en condensator samengestelden kring. De condensator, die door
het opnemen eener lading een zekere spanning verkrijgt, speelt
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de rol van de veer. Afstemming van den kring op de fre
quentie van de wisselstroomstootjes blijkt verkregen te worden,
wanneer de wisselstroomweerstanden van condensator en spoel
voor de betreffende frequenties juist aan elkaar gelijk zijn. De kring
is dan afgestemd op de golflengte van den zender, die
de antennestroomen veroorzaakt en dat noemt men resonan
tie x). Daarbij worden de spanningen aan de uiteinden van den
kring zoo groot mogelijk. En aangezien het een resonantieverschijnsel is, waarmee men dat bereikt, geldt die voordeelige toestand
alleen voor die eene golflengte (eene frequentie), die men ook juist
wilde ontvangen.
Voor elke golflengte moet hiertoe tusschen de capaciteit van den
condensator en de zelfinductie van de spoel een bepaald verband
bestaan. Dat verband wordt gegeven door de formule:
golflengte in m =: 1885 l/CL,
waarbij C in pF en L in pH is uitgedrukt, of
golflengte in m = 1,885 J/CL
indien C in yjiF en L in pH is gegeven.
Golflengten worden in formules gewoonlijk aangegeven met de
Grieksche letter X (lambda). De hierboven gegeven uitdrukking
voor de golflengte schrijft men dan:
Am = 1885 l/Cftp. L/*h.
Nemen wij als voorbeeld onze spoel van. 160 pH, dan vinden
wij, dat die met een variabelen condensator, die tot 500 ppF gaat,
hoogstens een golflengte haalt van
1,885 X 1/80000 m = 533 m.
Draaien wij een condensator terug totdat de wijzer op de schaal
nul aanwijst, dan is de capaciteit niet nul, want er blijft altijd
eenige capaciteit bestaan tusschen de platen. Vrij zeker mogen
wij echter aannemen, dat de capaciteit in den nulstand, die nulcapaciteit wordt genoemd, niet meer dan 1/9 van de maximum
capaciteit bedraagt.
s
Uit onze formule met het daarin voorkomende wortelteeken zien
i

1) Resonantie beteekent eigenlijk: „medeklinking". Ook op het gebied der
geluidstrillingen doen toch dergelijke verschijnselen zich voor. Als twee snaren
gelijk zijn gestemd en de eene wordt met een strijkstok in trilling gebracht, dan
gaat n.1. ook de andere snaar trillen.
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we direct, dat als de capaciteit 9 X kleiner wordt, de golflengte,
waarop men afgestemd raakt, op V3 komt.
De kortste golflengte waarop wij met onze spoel en den conden
sator van 500 pjxF kunnen afstemmen, zal dus ongeveer 533 : 3 =
177 m zijn.
De onmogelijkheid om variabele condensatoren te vinden, die
een veel grootere verhouding van kleinste (minimale) tot grootste
(maximale) capaciteit vertoonen dan ongeveer 1 : 9, noodzaakt ons,
als wij ver uiteenliggende * golflengten willen ontvangen, telkens
andere spoelen te gebruiken, dus spoelen van verschillende grootte
uitwisselbaar of omschakelbaar te maken. Losse
spoelen, die met pennen en bussen of met draadklemmen in het
toestel gezet en er weer uitgenomen kunnen worden, noemt men
uitwisselbaar. Als alle spoelen in een toestelkast zijn ingebouwd
en met behulp van een schakelaar beurt om beurt met den conden
sator verbonden kunnen worden, noemt men ze omschakelbaar. De
laatste methode wordt in alle fabriekstoestellen toegepast. Voor
den zelfbouwenden amateur zijn — zeker in den aanvang — ver
wisselbare spoelen gemakkelijker wat de constructie betreft en ook
. overzichtelijker en begrijpelijker.
Zoo verkrijgt men toestellen met verschillende golfbereiken; de afstemcondensator blijft steeds dezelfde, maar voor elk
ander bereik krijgt de kring telkens een andere spoel.
De grootste golflengten, die ooit voor radioverkeer zijn gebruikt,
liggen tusschen 15000 en 20000 m (frequenties 20000 en 15000)
en de kortste, die practisch voor speciale doeleinden in aanmerking
komen, liggen in de buurt van 3 cm (frequentie 10000 millioen). Het
heeft echter geen zin, één toestel te willen maken, dat voor al
deze golflengten zou kunnen dienen. Omroeptelefonie vindt men
hoofdzakelijk op golflengten van 2000 tot 1000 m (lange gol
ven), 550 tot 180 m (middengolven) en 50 tot 13 m
(korte golven).
Vroeger noemde men de middengolven al ,,korte golven” en
alles wat daaronder lag ,.ultra kort”. Tegenwoordig duidt men al
léén de golflengten beneden 10 m met ultra kort aan.
Een toestel met kristaldetector is in hoofdzaak beperkt tot de
middengolven. De beschreven spoelen zijn daarom juist daarvoor
bestemd. Voor de lange golven is het opvangend vermogen eener
betrekkelijk kleine antenne zooveel slechter, dat ontvangst van lange
golven met kristaldetector niet veel oplevert. Voor de korte golven
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beneden 50 m is de ontvanger met kristaldetector tot op zekere
hoogte wèl bruikbaar te maken.
Wanneer wij bij het toestelletje volgens fig. 13 de antenne ver
binden aan punt 2 en met de spoel L1 een passende kortegolfspoel
(zie Hoofdstuk XX) parallel schakelen, zullen sterke kortegolfzenders hoorbaar kunnen worden, vooral wanneer men vol
gens Hoofdstuk XIV of XVI een versterker achter den ontvanger
gebruikt.
Helaas vertoonen die korte golven de nare eigenschap van zeer
veranderlijke sterkte en de ontvanger is er uit zijn aard ook eigenlijk
te weinig selectief voor.
De oorzaak der onvolkomen selectiviteit is gelegen in de d e m ping, die de trillingskring ondergaat. Om te vatten, wat daar
mee bedoeld wordt, kunnen we weer even het voorbeeld der tril
lende veer van fig. 17 erbij halen. Als die veer in trilling wordt
gebracht en aan zichzelf overgelaten, blijft zij een tijd natrillen,
maar met telkens kleiner wordende uitslagen. De natrillingen zijn
dus aanhoudend afnemende trillingen en dit noemt men ge
dempte trillingen. Bij het in trilling brengen door het
geven eener uitwijking aan de veer, werd arbeidsvermogen aan de
veer medegedeeld. In stand a (fig. 17) is dat arbeidsvermogen op
genomen in den vorm van veerspanning; in den middenstand is het
geheel omgezet in arbeidsvermogen van beweging; in stand b is het
arbeidsvermogen van beweging weer omgezet in veerspanning. Als
dat nu allemaal ,, verliesvrij" plaats vond, zou de veer eeuwig blijven
.verder trillen, zonder dat de uitslagen kleiner werden. Er is echter
verlies: de veer wordt door de wrijving verwarmd en ook de wrij
ving tegen de lucht heeft een omzetting van arbeidsvermogen in
warmte ten gevolge, die aan de lucht wordt meegedeeld. In dit
verloren-gaan van arbeidsvermogen zit de oorzaak der demping.
Bij onzen electrischen trillingskring is er in de eerste plaats de
altijd aanwezige demping doordat de spoel in elk geval electrischen
weerstand bezit, zoodat bij stroomdoorgang ook arbeidsvermogen
verloren gaat in verwarming. Maar bovendien ontleent de telefoon
via den detector al het arbeidsvermogen, dat noodig is om de tril
plaat in trilling te brengen, aan den kring, die dit arbeidsvermogen
uit de antenne toegevoerd moet krijgen.
Het afnemen van arbeidsvermogen om de telefoon geluid te doen
geven, is juist ons doel. Maar dan zal na het voorafgaande ook
duidelijk zijn, dat onze tweede wensch, om den trillingskring zoo
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dempingsvrij te houden als mogelijk is, ten einde hooge selectiviteit
te bereiken, inx regelrechten strijd komt met het doel om arbeids
vermogen voor de telefoon af te nemen.
Dit verklaart waarom bij den kristalontvanger alle pogingen om
tot hoogere selectiviteit te geraken, ten slotte schipbreuk moeten
lijden op het bezwaar, dat niet voldoende signaalsterkte overblijft.

HOOFDSTUK XI.
ANDERE DETECTOREN
De gewone kristaldetector bezit het voordeel, dat als men er een
toestelletje eenmaal mee heeft uitgerust, hij onbeperkten levens
duur heeft en in gebruik verder niets kost. Zijn voornaamste
bezwaar is gelegen in het wankele contact tusschen het draadpuntje en het kristal; de ‘instelling vereischt geduld en oefening en
dikwijls moet de detector opnieuw worden ingesteld.
Als resultaat van de pogingen van
fabrikanten om een volkomen con
stanten detector te maken, versche
nen de „Westector" van de Amerikaansche
Westinghouse-fabrieken
en de „Sirutor" van de Duitsche
radiofirma Telefunken. Deze detec
toren berusten op de gelijkrichterI
Fig. 18. Kristaldetector.
eigenschappen van dunne laagjes van
een op bepaalde wijze verkregen koperoxyd op koper als onderlaag. Een heel klein schijfje van niet
veel meer dan* een vierkanten mm is het werkzame deel, dat zich
in den Westector en Sirutor bevindt. Voor lange golven levert het
een vrij goeden detector op, maar de gevoeligheid neemt voor korte
golven snel af. Dit is een gevolg van de capaciteit van zulk een
'gelijkrichter; hij vormt een klein condensatortje en aangezien een
condensator des te kleineren wisselstroomweerstand bezit, naar. mate
de wisselfrequentie hooger is (de golflengte korter), voert deze capa
citeit op korte golf het signaal om den detector heen. Dat een
gewone kristaldetector zelfs op zeer korte golven nog goed werkt,
komt juist doordat de draadpunt op het kristal een contact vormt
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van zóó gering oppervlak, dat de capaciteit uiterst klein blijft.
Er is trouwens ook nog een echte kristaldetector, die zeer con
stant en niet ontregelbaar is. Als kristal gebruikt men dan carborundum, bij voorkeur de soort, die grijsachtig van kleur is
(niet de mooie blauwe of groene, al zijn daar ook^el eens goede
stukjes bij). Een splinter carborundum met een scherp puntje wordt
in een koperen huisje met soldeer vastgezet en gemonteerd op zoo
danige wijze, dat de punt krachtig drukt tegen een veerend plaatje
van staal of messing (geel koper).
Uit zichzelf is zulk een detector niet gevoelig voor zwakke sig
nalen, wel heel goed voor zeer sterke signalen. Van een zender op
slechts enkele km afstand kan deze detector zelfs luidsprekersterkte
geven, zonder daar schade van te ondervinden.
Om hem voor zwakke signalen bruikbaar te maken, moet men
hem een hulpspanning geven van een accu of van een zaklantarenbatterij. De manier, waarop men dat doet, is in schema-
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Fig. 19.
vorm aangegeven in fig. 19. Vergelijkt men dit schema met dat van
fig. 13, dan ziet men, dat op de plaats van de telefoon een conden
sator Ct is gezet, waarvoor een vaste condensator van 1000 a
2000 p|iF kan dienen. Men kan dien in den handel krijgen voor
enkele dubbeltjes. De telefoon en een deel van den weerstand W
zijn parallel aan dien condensator geschakeld.
De weerstand W is er een met d r.i e aansluitingen, n.1. voor
de beide einden en voor een sleep- of glij-contact op dien weer-
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stand. Meestal zijn dergelijke weerstanden in ronden vorm uitge
voerd, zoodat het contact verzet kan worden door draaien aan
een knop. De bedoeling zal uit het volgende duidelijk worden.
De hulpspanning voor een carborundum-detector moet gewoon
lijk tusschen 0,25 en 1,5 volt bedragen; hoeveel precies, weet men
nooit van te voren; bovendien geeft een enkel zakbatterijcelletje
nieuw minstens 1,5 volt en een enkele accucel 2 volt; batterijen,
die onderdeelen van een volt geven, bestaan niet. Als men nu ech
ter een batterij van willekeurige spanning aansluit tusschen de
einden van den weerstand, gaat er stroom door dien weerstand
vloeien en daarbij verdeelt de spanning zich over den geheelen
weerstand, zoodat aan elk stukje van den weerstand een evenredig
deel van de spanning optreedt (spanningsval). Tusschen het
einde en de aftakking van den weerstand krijgen wij dus een regel
baar deel van de spanning. Daarom noemt men een op deze wijze
gebruikten weerstand ook spanningsdeeler of met een
. vreemd woord: potentiometer. In den kring, gevormd door
spoel, detector, telefoon en gedeelte van weerstand W hebben wij
dus aan dat weerstandgedeelte een regelbare spanning. Di,e hulp
spanning kunnen we nu instellen totdat de detector de sterkste
signalen hoorbaar maakt, dus op zijn gevoeligste punt is gebracht.
Er moet alleen nog om gedacht worden, dat de richting
der spanning juist gekozen moet worden. Dat moet zoo gebeuren,
dat het carborundum aan de p o s«i t i e v e zijde ligt.
De juiste waarde van weerstand W doet er niet heel veel toe.
Is hij zeer groot, dan werkt dit (in serie met de telefoon) ongunstig
op de geluidsterkte. Is hij zeer klein, dan moet de batterij veel
stroom leveren en is de batterij spoedig uitgeput. Een waarde van
1000 ohm is heel goed; zelfs als de batterij er een is van 4,5 volt,
levert die dan nog slechts 4,5 milli-ampère. Een schakelaar S is
gewenscht om de batterij af te schakelen als het toestel niet
wordt gebruikt.
Intusschen gaat door de noodzakelijkheid van het toevoegen van
een potentiometer en batterij veel van den betrekkelijken eenvoud
van den kristaldetector verloren.
Wanner men ter wille van de meer constante werking tot der
gelijke uitbreidingen wil overgaan, bestaat eigenlijk wel iets nog
beters, dat niet zoo heel veel moeilijker is aan te brengen. Daarbij
hebben wij het oog op de allereenvoudigste radio lamp, n.1. de
diode. Eigenlijk mogen we de benaming ,.lampen" voor radio-
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A

ontvangst niet meer gebruiken; zij heeten tegenwoordig radiobuizen.

3
HOOFDSTUK XII.

i

DE DIODE IS DE EENVOUDIGSTE RADIOBUIS
Een diode bestaat uit een zooveel mogelijk luchtledig gepompt
glazen ballonnetje, waarin zich een met bepaalde metaaloxyden
bedekt buisje bevindt, dat door een binnen dat buisje aangebrachten
gloeidraad kan worden verhit, wanneer door den gloeidraad een
electrische stroom wordt gezonden. Verder ligt op kleinen afstand
om het buisje heen een kleine metalen ring. Met behulp van draden,
die door het glas heen zijn gesmolten, kan men van buiten aan
sluitingen maken: aan beide einden van den gloeidraad, aan het
buisje en aan den ring.
Wanneer het buisje met de metaaloxyden tot een voldoend hooge
temperatuur wordt verhit, gebeurt er iets bijzonders met de electronen, die zich in de geleidende oxyden bevinden. Vroeger heb
ben wij gezegd, dat onder normale omstandigheden de electronen
uit een geleider niet in staat zijn om zonder contact op een anderen
geleider over te springen. Bij aanzienlijke verhitting in een
1 u c h 11 e d i g e ruimte worden' zij echter wèl uit den geleider
gedreven; dan heeft emissie (uitstooting) van electronen plaats.
Alle verhitte geleiders vertoonen dit verschijnsel min of meer, maar
de metaaloxyden, waarmee het buisje in de diode is bedekt, doen
het sterker dan andere geleiders.
Nu zijn de electronen negatief electrische deeltjes. Negatieve
ladingen worden door andere negatieve ladingen afgestooten, even
als positive ladingen door andere positieve ladingen worden afge
stooten (gelijknamige ladingen stooten elkaaraf).
Maar negatieve ladingen worden door positieve aangetrokken en
omgekeerd ook (ongelijknamige trekken elkaar
)
aan).
Wanneer wij dus den om het buisje in de diode aanwezigen ring
positief zouden maken ten opzichte van het buisje, door een batterij
met de positieve pool aan den ring aan te sluiten en met de nega
tieve pool aan het buisje, zouden de electronen, die uit het buisje

.
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treden (geëmitteerd worden) door de luchtledige ruimte naar
den ring getrokken worden, zoodat er stroom door de diode zou
gaan. Neem intusschen deze proef nooit zonder voorzorgen om
den stroom zeer klein te houden, want de diode zou erdoor ver
nield kunnen worden!
Indien de batterij omgekeerd wordt aangesloten met de positieve
pool aan het buisje en met de negatieve aan den ring, dan stoot
de ring de geëmitteerde electronen af en kan er géén stroom door
de diode gaan.
Wordt nu een wisselspanning aangesloten tusschen het
buisje en den ring, dan is gedurende de eene helft van den tijd
de ring positief en gedurende de andere helft negatief. Dan wordt
de eene stroomrichting doorgelaten en de andere niet.
De diode is dus een g e 1 ij k r i c h t e r, evenals een kristaldetector en aangezien de ring maar klein behoeft te zijn, zoodat die
tegenover het buisje maar een heel klein condensatortje vormt
(geringe capaciteit bezit) is het ook een goede gelijkrichter voor
hoogfrequente stroomen, dus voor radiosignalen.
Met een aan het Grieksch ontleend woord noemt men gelei
dende stiften of anders gevormde geleiders, die van buiten af naar
binnen in een electrisch apparaat steken: electroden (beteekent: wegen voor de electriciteit) en wel de electrode, waar de
positieve stroomrichting intreedt: anode (beteekent: van hooger
komende weg) en die waar de positieve stroomrichting uittreedt
of de negatieve stroomrichting intreedt: kathode (beteekent:
van lager komende weg).
Zoo spreekt men ook van de electroden eener diode; het emitteerende buisje is de kathode; de ringvormige tegenelectrode is de
anode.
Diode is een afkorting voor twee-electrodenbuis.
De in den handel zijnde dioden zijn in het algemeen duo-dioden
(dubbel-dioden); zij hebben niet één anodering om de buisvormige
kathode heen, maar twee anoden, waardoor men over twee van
elkaar onafhankelijke gelijkrichters beschikt. Dat is alleen voor
meer ingewikkelde toestellen van belang. Wij hebben er voorloopig
maar één noodig.
De verschillende typen van dioden, die in den handel zijn, on
derscheiden zich in hoofdzaak door uiteenloopende spanningen en
stroomen voor de voeding hunner gloeidraden. De gloeidraad telt
bij deze typen als „electrode” niet mee, want hij is slechts een een-
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voudig verwarmingselement, dat aan de gelijkrichterwerking verder
niet deelneemt.
Van de voor ons thans in aanmerking komende typen noemen wij:
AB I, gloeidraad 4 volt; 0,65 ampère
AB 2,
4
; 0,65
CB 1,
13
; 0,2
CB 2,
13
„ ; 0,2
99

Dit zijn tevens de goedkoopste. De AB 1 is uitgevoerd met 5
aansluit pennen, de CB 1 en CB 2 met 5 korte aansluit nok"
j e s, die aan den voet of sokkel van de buis zijn bevestigd en passen
jin speciale buisfittings (in den handel ook wel lampvoetjes ge
naamd, ofschoon het wat eigenaardig is, van ,.voeten" te spreken,
die juist niet aan het lichaam vast zitten!). De AB 1 en CB 1 heb
ben bovendien een blank aansluitdopje boven op den kop van de
buis.
Hoe de aansluitingen aan de sokkels verdeeld zijn als men er
van onderen tegen aankijkt, is te zien uit figuur 20. De let
ters hebben de volgende beteekenissen:
f-f = einden van den gloei
draad;
dl = anode van diode no.
1;
d2 = anode van diode no.
2 (bij AB 1 en CB 1
het dopje op den
kop);
k = gemeenschappelijke
nathode van de beide
dioden.
m = metalliseering.

dl
D

0
AB2

CBS
Fig. 20.

Wat de metalliseering betreft, moeten wij vermelden, dat de gla
zen ballons met een dun laagje metaal zijn bekleed, dat tegen sto
rende electrische velden rondom de diode, wanneer het met,.aarde"
wordt verbonden, een z.g. afscherming vormt. In het geval van
de AB 2 is de metalliseering inwendig in de sokkel doorverbonden
met de kathode. Uitwendig is de metalliseering van den ballon tegen
beschadiging beschermd door een laagje goudkleurige of roode lak-
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verf. Voorloopig heeft voor onze toepassing de metalliseering nog
niet veel beteekenis.

HOOFDSTUK XIII.
VERVANGING VAN DEN KRISTALDETECTOR
DOOR EEN DIODE
Wanneer 'wij een AB 1 of AB 2 gebruiken en den gloeidraad
voeden met behulp van een 4-volts accu (2 cellen), waarop wij
dien gloeidraad veilig mogen aansluiten, is de vervanging van den
kristaldetector in het schema van fig. 13 door de diode heel een
voudig. Dan heeft men slechts den kristaldetector weg te nemen,
dl van de diode met punt 1 of 2 van de spoel te verbinden en k
(de kathode der diode) met de zijde van de telefoon, waarmee eerst
het kristal verbonden was.
Alleen blijkt de aldus geschakelde diode voor eenigszins zwakke
signalen veel minder gevoelig te zijn en minder geluid te geven
dan een goed ingestelde
| _ kristaldetector. Die achter~ stand kan volledig worden
ingehaald, wanneer vol
-----rööö00000öö000ö
gens fig. 21 een weerstand
R van 20000 a -40000 ohm
wordt ingeschakeld, met
AB1
een overbruggingscondensator Cb van minstens 0,5
microfarad. De weerstand
R
'iruuuuuinr
moet bepaald tusschen de
aangegeven, waarden blij
11
ven; de condensator mag
- Cb
Fig. 21.
gerust ook 1, 2 of 4 pF
zijn. Deze maatregel is
' voor .een diode, die direct op een telefoon moet werken, werkelijk
zeer belangrijk.
In plaats van de 4 volts accu zou ook een 4 volts zaklantarenbatterij voor de gloeidraadvoeding zijn te gebruiken, maar de span
ning daarvan is nieuw eigenlijk 4,5 V, dus te hoog en bij een ver
bruik van 0,65 A wordt zulk een batterij spoedig uitgeput.
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Overigens is de constructie der diode feitelijk gemaakt voor voe
ding met wisselstroom uit het lichtnet. Het lichtnet geeft echter een
spanning van 220 volt (in enkele gemeenten 127 V). Daarom moet
op een of andere manier gezorgd worden, dat men een lagere span
ning verkrijgt; anders zou de gloeidraad direct doorbranden.
De meest gebruikelijke methode om de spanning van het.wisselstroomnet tot een kleinere waarde terug te brengen, is toepassing
van een transformator. Dit is een onderdeel, dat bestaat
uit een ij z e r k e r n, waaromheen een groote spoel van geïsoleerd
draad is gewikkeld, die op het lichtnet wordt aangesloten, en een
tweede, kleinere spoel van geïsoleerd draad, waarvan men de lagere
spanning kan afnemen. Om van 220 volt op 4 volt neer te
transfor meeren, moet de kleine spoel ??? = 55 X min
der windingen hebben dan de groote.
4

1
00ÖOÖO00Ö QÓ000

n i£~i ABl
~
' 220 | iMpV)
R
ojuuuuinnr

?

If

Cb
Fig. 22.
Een transformator is geheel te beschouwen als een samenstel
van twee met elkaar gekoppelde spoelen, die door hun mag
netisch veld op elkaar induceeren (zie hoofdstuk VIII), waarbij de
ijzerkern het magnetisch veld versterkt en daardoor een zeer vaste
koppeling veroorzaakt. Aangezien inductieverschijnselen al
leen door veranderende stroomen worden veroorzaakt, kan men
wèl wisselspanning op deze wijze trarisformeeren, maar gelijk
spanning niet. Dit is een voorname reden waarom, bij d.e
stroomvoorziening uit een centrale, wisselstroom sterk de voorkeur
verdient, zoodat gelijkstroomnetten slechts weinig voorkomen.
Men noemt de transformatorwikkeling, die aan de spanningsbron wordt aangesloten (in ons geval het lichtnet) de pri-
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maire wikkeling (eerste wikkeling) en die waarvan de getrans
formeerde spanning wordt afgenomen, de secondaire
wikkeling (tweede wikkeling).
Bij het koopen van een transformator moet men er goed op let
ten, dat beide wikkelingen voor de verlangde spanningen zijn
gemaakt.
De speciaal voor gloeidraadvoeding van radiobuizen vervaardig
de gloeistroomtransformatoren zijn gewoonlijk van
een middenaf takking op de secondaire wikkeling voor
zien. De bedoeling hiervan is om de schakeling van fig. 22 te kun
nen toepassen, waarbij de middenaftakking m is verbonden met
het punt k (kathode van de diode).
Wisselstroomvoeding van den gloeidraad brengt toch altijd ge
vaar mede, dat eenig wisselstroomgebrom (50-periodentoon) overgedragen wordt in de leiding naar de telefoon. De ver
binding van kathode aan de middenaftakking vermindert dit gevaar.
Een schakeling, die in het algemeen nog bromvrijer is, wordt
verkregen, waneer men het zoo'kan inrichten, dat de kathode
direct aan aarde komt te liggen. Als men dan — zooals
gewenscht is — ook de telefoon aan de aardzijde van den afgestemden kring wil houden, moet de serieschakeling van detector en
- telefoon worden opgegeven en teruggekeerd worden tot de parallel
schakeling. Dit kan geschieden volgens het schema van fig. 23,
waarin een condensator Ca moet worden opgenomen om te
voorkomen, dat de tej
lefoon voor de hoor— bare,
laagfrequente
wisselspanningen, die
door de detectie wor
c.
=*= Ca
den verkregen, door de
—p-nimrifh
afstemspoel
wordt
kortgesloten.
Geeft
Cb.
men Ca een waarde
van 50 a 250 ppF, dan
laat deze de hoogfre
AB1
quente trillingen vol
doende door naar den
detector en blokkeert
toch de laagfrequente
I------ • 220 •------ I
trillingen.
Fig. 23.
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^Vij maken daarbij gebruik van den lagen weerstand, dien een
condensator bezit voor hooge frequenties en den hoogen-weerstand
voor lage frequenties; 50 ftjxF heeft voor een golflengte van 300 m
(frequentie 1 millioen) een weerstand van ongeveer 3200 ohm en
voor een hoogen hoorbaren toon van frequentie 5000 een weer
stand van 640 0Ö0 ohm.
Voor de geluidsterkte is deze schakeling iets minder dan die van
fig. 22, maar de bromvrijheid is zeer goed.
Bij gemis van een transformator kan ook nog op andere wijze
de gloeidraad eener diode op het wisselstroomnet worden aange
sloten, n.1. door den gloeidraad in serie te schakelen met den
gloeidraad van een gewone verlichtingslamp, die ongeveer voor
dezelfde stroomsterkte is gemaakt. De lichtlamp doet dan dienst als
stroombegrenzende serie weer stand.
Wanneer men dit met een AB 1 of AB 2 zou willen doen, zou
dus een lamp noodig zijn, die 0,65 A neemt, dat zou op een 220
volts net een lamp zijn van 220 X 0,65 = 143 watt (of een 100
watt lamp parallel met een van 40 watt) of op een 127 volts net
met een lamp van 127 X 0,65 = 82 watt (of twee van 40 watt
parallel). Hiervan worden de stroomkosten nogal hoog.

T
c

=== Ca

Cb.
40 WATT.

220

-

©

CB 1.

\

Fig. 24.
• -1

Daarom is voor d i t doel een CB 1 meer geschikt, met een
gloeistroom van 0,2 A, hetgeen ons brengt tot een lichtlamp in
serie van 44 watt op 220 volts net of van 25 watt op 127 volts net.
Lichtlampen van precies 44'watt voor 220 volt bestaan niet, wel
40 of 37 watt, die wat minder stroom doorlaten. Die zijn intusschen,
zooals de proef kan leeren, voor het doel ook nog goed te gebrui
ken met een CB 1.
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De schakeling wordt zooals aangegeven in fig. 24. Wat de bromvrijheid betreft, zal blijken, dat de manier, waarop de lichtnetsteker
in het stopcontact wordt gestoken, daar invloed op heeft. Is er dus
brom, dan keere men den steker in het stopcontact andersom.
Dit werken met een voorschakelweerstand is de eenige manier
om ook een gelijkstroomnet voor de voeding te gebruiken.
Heeft men een wisselstroomnet tot zijn beschikking, dan is een
uit een oogpunt van electriciteitsverbruik veel voordeeliger methode
denkbaar, als men de lichtlamp vervangt door een condensator, die
voor de CB 1 op 220 volt iets minder dan 3 pF en op 127 volt precies
5 pF moet zijn. De voorzorgen tegen doorbranden der diode bij de
inschakeling, die hierbij genomen moeten worden, maken het geval
evenwel wat ingewikkeld. De methode is daarom eigenlijk slechts
goed in . handen van werkelijk deskundigen.

HOOFDSTUK XIV.
LAAGFREQUENTVERSTERKING MET TRIODE
De mogelijkheid der versterking van uiterst zwakke sig
nalen, zooals een kristaldetector of diode ons van de meeste zen
ders slechts kan leveren, is één der meest ingrijpende uitvindingen
van de moderne techniek.
Hiervoor wordt gebruik gemaakt van buizen, die een kathode
en een anode bevatten, evenals een diode, maar waarbij t u s s c h e n die twee electroden een derde electrode is aange
bracht, die den vorm kan hebben van
KATHODE
een de kathode omvattende, maar de
a
ze niet rakende draadspiraal, die
2:
rooster wordt genoemd. Zie fi
BOOSTER
guur 25.
De anode is in deze figuur door
U
zichtig aangegeven. In werkelijk
%
heid is het een cylindertje van dun
metaal, dat als een kokertje weer het.
geheele' rooster omgeeft.
Door de openingen in de spiraal
kunnen de door de kathode geëmit
teerde electronen heenvliegen naar
Fig. 25.
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de anode, maar als men de draad spiraal een negatieve spanning
geeft, zal deze de eveneens negatieve electronen afstooten en dus
hinderen op hun weg; geeft men aan de anode intusschen een
hoogere positieve spanning, dan zal deire tóch een deel der elec
tronen door de negatieve draadspiraal heen blijven trekken. En
brengt men nu variaties aan in de spanning van de draad
spiraal, zoodat deze afwisselend méér en minder negatief wordt,
dan zal de electronenstroom van kathode naar anode overeenkom
stige variaties ondergaan.
Dit alles moet weer gebeuren in de luchtledige ruimte van een
de electroden omsluitenden glazen ballon. Aanwezigheid van lucht
zou de electronen te veel hinderen.
Een aldus ingerichte buis noemt men een drie-elect.roden-buis of triode.
In fig. 26 is aangegeven hoe men in schema’s een triode gewoon
lijk teekent met kathode, rooster en anode (die ook wel de plaat
wordt genoemd) in den luchtledigen ballon. De kathode wordt met
behulp van den gloeidraad in fig. 26
door een batterij A verhit. Tusschen
/" 'N
kathode en anode is een batterij B
aangebracht, die de anode positief
maakt. Tusschen kathode en rooster
S
is een batterij C geteekend, met de
"‘K )
positieve of plus-zijde aan kathode,
zoodat de verbinding van het roos
ter met verschillende punten van die
H'l'l'l#—
batterij altijd het rooster meer of
minder negatief maakt.
Fig. 26
Als nu de spanning van B vol
doende is en die van C niet al te hoog, zal er stroom vloeien door
de buis en door den mA-meter. Men moet hierbij de electronen,
die door de luchtledige ruimte in den ballon vliegen, beschouwen
als de voortzetting van den electrischen stroom, die door de batterij,
de geleiddraden en den meter vloeit. De luchtledige ruimte in de
buis tusschen kathode en anode vormt een soort van weerstand, die
in den uitwendigen anodekring is ingeschakeld; deze weerstand
wordt grooter als het rooster meer negatief wordt en kleiner als het
rooster minder negatief wordt. De batterij C levert hierbij géén
stroom en deze sturing van den anodestroom kost dus geen
electrisch arbeidsvermogen.
\
Anode

Pookt Cr
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Het is deze energielooze sturing, die de versterkerbuis tot zulk een buitengewoon belangrijk hulpmiddel maakt. Wan
neer bij S in fig. 26 bijv. een spoeltje wordt aangebracht, waar
aan zwakke wisselspanningen optreden, die het rooster afwisselend
meer en n|inder negatief maken, zonder zoo groot te worden, dat
het rooster gedurende zekere oogenblikken positief zou kunnen
worden, dan zal ook dit signaal stroomwisselingen in den anodekring veroorzaken, zonder dat dit signaal electrisch arbeidsvermogen
behoeft af te staan.
Het zal duidelijk zijn, dat de voorwaarde voor die energielooze
werking is, dat de door het signaal aan het rooster geleverde
wissel spanningsamplitude kleiner blijft dan de negatieve

I

—

—'OOOOQOöWÜÜ

.+

!

j
.. -- .Vv\v--~V

! Lj > J

0

1

Fig. 27.

g e 1 ij kspanning, die batterij C aan het rooster geeft. De nega
tieve roosterspanning moet met andere woorden steeds
g r o o’t e r zijn dan de topwaarden van de toegevoerde signaalspanningen.
Men ent als het ware een signaalwisselspanning op de roostergelijkspanning en verkrijgt daardoor in den anodekring wisselstroomen, geënt op den anodegelijkstroom. Men noemt dit gesuperponeerde wisselspanningen, die op den gelijkstroom
gesuperponeerde wisselstroomen opleveren.
Laat men nu die stroomen arbeid verrichten aan een telefoon of
luidspreker, dan is het de batterij B, die dezen arbeid levert en
niet hét signaal.
Een voorbeeld van de wijze, waarop de versterker werkelijk zal
worden uitgevoerd en met den kristalontvanger verbonden, geeft

‘

'Sr-

••
.

'
*

HOOFDSTUK XIV

59

fig. 27. Den gloeidraad voeden we, evenals bij de diode, met wis
selstroom uit een transformator op het lichtnet. Die transformator
zal voor een thans wel wat verouderde, maar toch nog verkrijg
bare triode als de E 424 een spanning van 4 volt moeten geven.
Daarmee vermijden wij de batterij A. Ook de batterij C kunnen
we door iets anders 'vervangen, zooals we dadelijk zullen zien.
De aansluiting aan den ontvanger moet zoo geschieden, dat de
versterkerleiding, die aan de negatieve pool (minus of minpool)
van batterij B is verbonden, doorloopt naar de aardleiding van het
toestel. Het vroegere telefooncontact 1 wordt direct met het roos
ter verbonden. Dit rooster staat door een weerstand Rl in verbin
ding met het vroegere telefooncontact 2 (aardleiding) en de weer
stand Rl vervult hier de rol van het in fig. 26 geteekende spoeltje
S. Aan Rl worden de gedetecteerde signaaKvisselspanningen
uit het toestel toegevoerd. Rl kan 50 000 a 500 000 ohm zijn (0,05
a 0,5 MQ) en soms is overbrugging gewenscht door een condensator
Cl van 500 a 2000 ppF.
En nu de negatieve roosterspanning, die wij noodig hebben voor
de goede werking. Die wordt hier niet van een afzonderlijke batterij
verkregen, maar met behulp van den kathodeweerstand
R2. De anodegelijkstroom van de buis moet toch door R2 vloeien
en als wij de positieve stroomrichting beschouwen, treedt de stroom
bij de kathode u i t de buis om via R2 tot het negatieve eind der
batterij terug te keeren. Aan R2 treedt door den anodestroom een
spanningsval op, die de kathode positief maakt tegenover
aarde. De kathode wordt dus ook positief ten opzichte van het
door Rl met aarde verbonden rooster, zoodat wij omgekeerd kun
nen zeggen, dat het rooster negatief wordt ten opzichte van kathode.
En aangezien een negatief rooster geen stroom opneemt, loopt
hierbij door Rl geen stroom en treedt dus ook geen spanningsval
aan dien weerstand op. De g e h e e 1 e aan R2 door spanningval
ontstaande spanning werkt dus als negatieve roosterspanning.
Voor het bereiken van maximale versterking is het noodig, R2
te overbruggen met een zoo groot mogelijken condensator C2, waar
voor liefst niet minder dan 4 pF wordt genomen.
Het hangt van de grootte van R2 af, hoe veel roosterspan
ning wij krijgen bij een bepaalde waarde van den anodestroom.
Daarom moet de kathodeweerstand voor elk lamptype een zeer
bepaalde waarde hebben. Voor een triode zooals de E 424 kun
nen wij die waarde voorloopig op 1000 Q stellen.
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Nu moeten we voor de werkelijke uitvoering van een en ander
de sokkelaansluitingen van de buis nog kennen. Die zijn daarom
in een bijfiguurtje afzonderlijk geteekend. De buis past in dezelfde
fitting als een diode AB 1. Het rooster is aangeduid met g (van
het Fransche grille, Engelsche grid, Duitsche Gitter), de anode
met a, kathode met k, gloeidraadeinden met f.
Het resultaat met den versterker hangt nu enkel nog af van
batterij B. Een buis als de E 424 is gemaakt voor een anodespanning van hoogstens 200 volt (meer moderne buizen 250 volt);
terwijl de stroom daarbij 5 a 6 mA kan worden. Het bij elkaar
brengen van 200 volt aan droge batterijen wordt echter kostbaar.
Voor een voorloopige proef zou men met 40 volt kunnen volstaan,
dus 10 stuks 4 volts zakbatterijen, waarbij de positieve pool (het
korte koperen lipje) van no. 1 aan de negatieve van no. 2, posi
tieve van no. 2 aan negatieve van no. 3 wordt gesoldeerd, enz.
Dit spanningsprobleem kunnen we evenwel, door er voor één
maal wat meer geld voor uit te geven, voor goed voor al onze ver
dere proeven oplossen op een wijze, die op den duur een groote
besparing geeft.
Maar dat eischt een nieuw hoofdstuk.

HOOFDSTUK XV.
HET PLAATSTROOM-APPARAAT

■

Vrijwel elk huis in Nederland is aangesloten op het wisselstroomlichtnet. Om de spanning daarvan te kunnen gebruiken voor
de anodevoeding van een radiobuis, moeten wij er g e 1 ij k span
ning van maken."
Bij de bespreking der detectie hebben wij reeds opgemerkt, dat
de wisselspanningen, waarmede wij daar te maken hadden en die
hoog frequent waren, met behulp eener diode als gelijkrichter
ons een soort van gelijkstroom konden opleveren, in dat geval een
gelijkstroom met snelle en daardoor in een telefoon onhoorbare
pulsaties.
De wisselspanning van het lichtnet met de 1 a g e frequentie van
50 stroomwisselingen per seconde, kan eveneens met een diode
>•
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gelijkgericht worden; dat geeft ook een soort van gelijkstroom,
maar nu met veel langzamer pulsaties, die in een telefoon een zeer
onaangenaam gebrom veroorzaken. Overigens is een kleine detectiediode niet in staat, stroomen van zelfs maar eenige mA te leveren.
Wij gaan dus nu in de eerste plaats een grooter type van diode
gebruiken, dat in den handel bekend is als plaatstroomb u i s en bovendien moet er iets gebeuren om het gebrom der
pulsaties kwijt te raken.
De meeste grootere dioden, die als plaatstroombuizen kunnen
dienen, zijn eenigszins anders ingericht dan de detectiedioden, die
wij hebben leeren kennen. Als kathode is hier in de meeste gevallen
niet een afzonderlijk buisje aangebracht, dat door den gloeidraad
wordt verhit, maar de gloeidraad zélf is als kathode
uitgevoerd door de tot sterke electronen-emissie aanleiding gevende
metaaloxyden direct op dien gloeidraad aan te brengen. Men noemt
een buis met zulk een gloeidraad een buis met direct ver
hitte kathode. In tegenstelling daarmede spreekt men in het
geval van het andere systeem van indirect (d.w.z. niet di
rect) verhitte kathoden. Bovendien zijn dan de kathoden voor
plaatstroombuizen gemaakt voor zeer aanzienlijke electronenemissie, zoodat zij desgewenscht vele tientallen mA kunnen leveren.
Eén
der
eenvoudigst
denkbare en goedkoopste
r
inrichtingen van een plaat| Tr
stroomapparaat is in sche- J
ma-vorm afgebeeld in fi- 220V
o
guur 28.
'
?
o
---- y—'WtföW' -f—De gloeidraadkathode van
*—r
de gelijkrichtbuis wordt ge!
Cl J ~Sm~C2j
voed uit een gloeistroomtransformator Tr.
Verondersteld is het ge
bruik eener buis met twee
anoden a, een z.g. dubbe
le gelijkrichter, bijv.
de (thans verouderde) Philips 506, of wel de nieuwere 1851 of
1561 (alle met de sokkel van de 506), en de nog modernere AZ 1
of AZ 4, alle met 4 volts gloeidraad.
In ons geval maken wij van den dubbelen gelijkrichter een en
kelen door de tweede anoden onderling door te verbinden. Verder
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worden zij verbonden aan één zijde der primaire van den trans
formator, dus met één zijde van het lichtnet.
De gloeidraadkathode wordt aan één zijde verbonden met een
smoorspoel SM met ijzerkern, een z.g. afvlaksmoorspoel
en deze met een met -f- gemerkte aansluitklem, waarvan de posi
tieve spanning kan worden afgenomen. De negatieve klem komt
aan een leiding, die van de nog niet gebruikte zijde van de pri
maire transformatorwikkeling komt. Twee condensatoren Cl en
C2 zijn aangebracht vóór en achter de smoorspoel tusschen de posi
tieve en negatieve leidingen. De smoorspoel moet een zelfinductie
van 25 a 30 henry bezitten. Cl en C2 moeten elk minstens 4 jxF
zijn en liever grooter tot een maximum van 32 pF elk.
Wanneer men zoo groote condensatoren noodig heeft, zijn die
goedkoop en in redelijk kleine afmetingen verkrijgbaar als men er
electrolytische condensatoren voor neemt. In tegen
stelling met gewone condensatoren moet men er bij de electrolytische
op letten, dat zij alleen bruikbaar zijn in kringen, waar g e 1 ij k spanningen voorkomen en dat zij een positieve en negatieve „pool"
bezitten; als die polen niet met + en — zijn aangegeven, is meestal
de positieve pool kenbaar aan een rood gekleurden verbindingsdraad.
De vorm dezer condensatoren is dikwijls die van een blanken
aluminium-cylinder, waarbij dan de aluminium-buitenzijde de ne
gatieve pool is en de positieve verbindingsdraad er onder uit
komt. Het kan ook zijn, dat in één cylinder twee condensatoren
zijn ingesloten. Dan is de aluminium-buitenzijde de gemeen
schappelijke minpool en komen er twee verschillend gekleur
de draden onderuit, die de positieve polen der twee condensatoren
vormen.
Electrolytische condensatoren moet men zoo verbinden, dat de
positieve stroomrichting bij de positieve pool van den condensator
binnentreedt. Eigenlijk laat een volmaakte condensator geheel geen
gelijkstroom door, maar de electrolytische heeft altijd een kleinen
„1 e k"-stroom. Wordt hij verkeerdom verbonden, dan is de lek
heel erg en wordt de condensator snél voor goed bedorven.
Verder moet bij de aanschaffing van electrolytische condensato
ren erop gelet worden, dat de spanning, waarvoor zij zijn gemaakt,
beslist niet overschreden wordt. In een plaatstroomapparaat is een
voor 450 volt vervaardigd type gewenscht.
De Cl en C2 in een plaatstroomapparaat noemt men a fvlak-
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condensatoren. Eigenlijk werkt de eerste als opzamelaar
(reservoir) voor de door den gelijkrichter doorgelaten pulseerende
stroomstootjes, terwijl de smoorspoel en de tweede condensator
een spanningsdeeler vormen, die al wat gelijkstroom is, ongehin
derd doorlaat, maar den wisselstroomachtigen „rimpel” tegen
houdt, zoodat ten slotte nagenoeg zuivere gelijkstroom kan wor
den afgenomen.
Helaas is de zoo eenvoudige inrichting van fig. 28 niet zonder
gevaar. Uit het schema is te zien, dat de minleiding direct met
het lichtnet is verbonden. Als men deze inrichting nu doorverbond
met een toestel, waarbij de minleiding aan aarde is verbonden,
zou men dus het lichtnet aan aarde leggen en daardoor zou de
zekering op het schakelbord van het lichtnet kunnen doorslaan
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Fig. 29.
(kortsluiting van het net op aarde). Dat is nu wel te voorkomen,
wanneer men in het toestel kleine vaste condensatoren van bijv.
5000 j.i|aF inbouwt, waardoor zoowed aarde als de an
tenne alleen door die condensatoren heen met het toestel ver
bonden kunnen worden. Maar dan b lij f t toch nog het gevaar, dat
men zelf met zijn vingers bij het werken met het toestel, draden
aanraakt, die direct met het net verbonden zijn. Dat kan zelfs
d o o d e 1 ij k gevolg hebben als men tevens met zijn lichaam
ergens contact met aarde maakt.
Wie zijn leven liefheeft,' geeft dus liever wat meer geld uit
dan voor het schema van fig. 28 noodig zou zijn. Dan komen wij
tot het plaatstroomapparaat van fig. 29. Hiervoor moet een meer
ingewikkelde transformator Tr. worden aangeschaft, meestal uit
gevoerd als complete plaatstroomcombinatie, die behal
ve de transformatorwikkelingen ook de smoorspoel Sm bevat,
De transformator heeft hier 3 secondaire wikkelingen, n.1. 3-4-5
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met 4 als middenaftakking voor dubbele gelijkrichting; 6-7 voor
gloeistroom van den gelijkrichter en 9-10-11 voor gloeistroom van
versterkerbuis (of buizen). Die moet dus 4 volt óf 6,3 volt geven, al
naar het huistype, dat men wil gaan toepassen.
Voor dubbele gelijkrichting geven de wikkelingsgedeelten 4-3
en 4-5 g e 1 ij k e spanningen, dus bijv. elk 250 of 300 volt. De*
minleiding ontspruit nu aan de middenaftakking 4.
Een plaatstroomcombinatie
is veelal uitgevoerd met een
9 •
3. •
klemmenbordje volgens fig.
6 •
2. •
30, waar de cijfers gelijke
ia •
u. m
beteekenis hebben als in fig.
7 •
1 •
29. Aan klem 7 is de eene
11 •
zijde der gloeistroomwikkeling voor den gelijkrichter
Fig. 30.
met de smoorspoel inwen
dig doorverbonden.
Meestal is dat op deze wijze uitgevoerd. Behalve 1-2 voor aan
sluiting van 220 volts lichtnet is er gewoonlijk nog een klem 2a,
waardoor de transformator óók geschikt is om tusschen 1 en 2a
aan een 127 volts net aangesloten te worden.
Ofschoon een plaatstroomapparaat van deze soort veel minder
gevaarlijk is dan dat van fig. 28, moet men er toch voorzicht i g mee zijn! De spanningen zijn hoog genoeg om schrik verwek
kende schokken te kunnen geven. Staat men met droge voeten in
droge schoenen op een drogen vloer, dan zal aanraking van één
enkel punt geen voelbaar verschijnsel opleveren, maar aanraking
van twee punten tegelijk geeft altijd kans op schokken.
Het is ook niet gewenscht, een plaatstroomapparaat als van fig. 29
aan het net aan te sluiten, wanneer geheel geen stroom wordt af
genomen van -J- en —. De spanning loopt dan op tot
topwaarde der secondaire wisselspanning. Geeft de secondaire 2 X 250
V aan den dubbelen gelijkrichter, dan is de topspanning 1,4 X
250 = 350 V en dan wordt dit de gelijkspanning als + en — „open”
staan. Een transformator 2 X 350 geeft zelfs bijna 500 V open
spanning. Dit kan gevaarlijk worden voor doorslag der con
densatoren.
Daarom brengt men tusschen de uitgangsklemmen + en — wel
een draad- of koolweerstand B van bijv. 50 000 Q aan, die in elk
geval steeds ongeveer 5 mA,stroom afneemt en voorkomt, dat de
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spanning ooit zoo heel hoog oploopt. Dit moet dan een weerstand
zijn, die continu belast mag worden met 1,25 watt, zoodat men er,
om veilig te gaan, een weerstand voor 5 watt vermogen voor kan
nemen.
Het aanbrengen van zulk een belastingweerstand, die
het plaatstroomapparaat altijd eenigen stroom doet leveren, is vooral
ook nog van belang als er een buis met direct verhitte kathode in
gebruikt wordt. Bij zulk een buis is de kathode bijna oogenblikkelijk
op temperatuur na aansluiting van het lichtnet; er is dus ook direct
spanning. Indirect verhitte versterkerbuizen hebben daarentegen
ettelijke tientallen seconden noodig om op temperatuur te komen
en beginnen dan pas stroom te nemen. Bij elke inschakeling van het
met den versterker verbonden plaatstroomapparaat zou dus de span
ning eerst te hoog oploopen. De belastingweerstand voorkomt dat.
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EEN VERSTERKER VOOR TELEFOON-ONTVANGST MET
PENTHODE

i
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Een nog grootere versterking dan met een triode kan worden
bereikt met een vierelectrodenbuis (tetrode) of v ij f electrodenbuis (penthode). Het is het laatstgenoemde
type vooral, dat tegenwoordig overwegend wordt gebruikt.
.Bij de penthode bevinden zich tusschen kathode en anode 3 roos
ters, n.1. het stuur rooster of signaal rooster, dat het dichtst
bij de kathode ligt en dezelfde functie heeft als bij de triode, een
hulp- of scherm rooster, dat op gelijke of lagere positieve
spanning wordt gehouden als de anode, benevens een remrooster tusschen schermrooster en anode, welk remrooster öf in
wendig met kathode i s verbonden, öf als regel uitwendig ermee
verbonden moet worden.
De voorstelling van een penthode, die in schema’s wordt gebruikt,
ziet men in figuur 31. De roosters worden zoo noodig aangeduid
door een letter g, waaraan een cijfer wordt toegevoegd, dat de rang
orde van het rooster aangeeft, gerekend vanaf de zijde der kathode.
Het dichtst bij kathode gelegen rooster is dus gl, het schermrooster
g2 en het remrooster g3.
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Volledig inzicht in de juiste beteekenis van die verschillende
roosters is alleen door meer ingaande studie van
a
de buizentechniek te verkrijgen. Wij gaan Hier
maar direct tot de practische toepassing over,
waarbij we het schema fig. 32 als handleiding
93
nemen.
—ga
Vooraf moeten wij nog opmerken, dat er zulk
gi een verwarrend groot aantal huistypen bestaat,
ook al bepalen we ons nu tot de eene soort der
penthoden, dat onmogelijk alle typen afzonderlijk
behandeld kunnen worden. Wij moeten ons be
K
perken
tot enkele min of meer willekeurig gekozen
f f
voorbeelden.
Fig. 31.
Er zijn twee klassen van penthoden te onderscheiden. De eerste
klasse is gemaakt om aan een in den anodekring opgenomen grooten weerstand hooge spanningen te ontwikkelen, zonder dat nog
bijzonder groote stroomen geleverd behoeven te worden. Dit zijn
dus spanningsverst'erkers. Voorbeelden zijn E 446, E
447, AF 2, AF 3, AF 7, alle met* 4 volts gloeidraad; EF 6, EF 9,
EF 22 met 6,3 volts gloeidraad; UF 9, UF 21 met 12,6 volts gloei
draad.
N

=rC3
R2

=rCl

R3

fC2

’

P

R2
♦
♦

pOÖOOO^j'
Fig. 32.

r'
De tweede klasse dient speciaal voor de voeding van luidsprekers
en levert bijzonder groote stroomen van eenige tientallen mA. Dit
zijn eindversterkers. Voorbeelden zijn AL 1, AL 2, AL 4
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met 4 volts gloeidraad; EL 3, EL 5, EBL 21 met 6,3 volts gloei
draad; UBL 1, UBL 21 met 55 volts gloeidraad.
Willen wij nu een versterker maken, die enkel zal dienen om
een versterkt signaal voor een koptelefoon te leveren, dan
doen we het best en eenvoudigst met niet een eigenlijke eindversterkerbuis toe te passen, welker anodestroom voor de telefoon
misschien zelfs gevaarlijk zou kunnen worden. In het schema van
fig. 32 kiezen we dus een type van de hierboven het eerst genoemde
soort.
Om aan de hand van het schema te kunnen overgaan tot den
bouw van den versterker, moeten wij van de buis, die,wij zullen
gebruiken, allereerst weer de juiste sokkelaansluitingen kennen en
verder de juiste waarden der onderdeelen, die bij de buisschakeling
behooren. De sokkelaansluitingen voor de E 446 (die gelijk zijn
aan die voor E 447 en AF 2), evenals die voor de AF 7 (gelijk aan
die voor de AF 3, EF 6 en EF 9) zijn naast het schema bijgeteekend,
steeds zooals men er van onderen tegen aankijkt.
Zooals blijkt uit de bij de sokkelteekeningen aangegeven afzon
derlijke hoedjes, gemerkt a en gl, bezitten de genoemde buizen
allemaal topaansluitingen. De aanduiding a bij de E 446
geeft aan, dat de topaansluiting hier de anode is, terwijl gl bij
de AF 7 aanduidt, dat daar het stuurrooster aan de top
aansluiting zit. Men moet bij zulke buizen heel goed hierop let
ten, want de anode wordt aan een hooge positieve spanning aan
gesloten; als men bij ongeluk eens die spanning legde aan den top
eener buis, welker stuurrooster aan den top is verbonden, zou dat
in uiterst korten tijd tot onherroepelijke vernieling van de buis
aanleiding kunnen geven.
In het schema is ditmaal alléén de versterker geteekend, niet
de ontvanger, waaraan de versterker aangesloten moet worden en
niet de batterij of het plaatstroomapparaat, dat de anodespanning
moet leveren. Die aansluitingen zullen, wanneer men fig. 27 en
de figuren 28 of 29 nog eens bekijkt, geen moeilijkheid opleveren.
Sluit men op fig. 32 een plaatstroomapparaat volgens fig. 29 aan,
met een volledige plaatstroomcombinatie, dan kan de wikkeling
9-10-11 van fig. 29 natuurlijk de plaats innemen van den in fig. 32
nog afzonderlijk geteekenden gloeistroomtransformator.
De onderdeelen Rl en Cl kunnen dezelfde zijn als in fig. 27
( 0,05 a 0,5 MQ en 500 a 2000 ppF).
De kathodeweerstand R2 wordt voor de in aanmerking komende
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penthoden 500 Q, terwijl de overbruggingscondensator C2 weer
groot moet zijn. Ook hiervoor is zeer goed een electrolytische con-*
densator te gebruiken. Voor het pkiatstroomapparaat hadden wij er
twee noodig, die voor 450 volt zijn gemaakt. Hier hebben wij met »
veel lagere spanning te doen. De spanningsval aan R2 komt niet
boven enkele volts. Daarvoor bestaan speciale electrolytische con
densatoren, die Hoogstens 10, 12 of 25 volt verdragen, maar bij
zeer geringe afmetingen capaciteiten bezitten van 25, 40 of zelfs
nog meer pF. Een dergelijk type is hier zeer aan te bevelen.
Twee onderdeden, die wij bij den triodeversterker niet aan
troffen, zijn R3 en C3. Hier is R3 een serievoedingsweerstand, die
het schermrooster, dat op positieve spanning moet worden gebracht,
verbindt met de pluspool der spanningsbron. Voor al de genoemde
buizen, die hier voor gebruik in aanmerking komen, kan voor dezen
schermroosterweerstand R3 een waarde van 150 000 Q worden
genomen (niet kleiner; het mag wèl 200 000 Q zijn). Daarbij is
C3 een groote condensator, die het schermrooster met kathode ver
bindt. Een condensator van 2 a 4 (xF is op deze plaats voldoende.
Een electrolytische van grootere waarde zou nog beter wezen, maar
die zou van een type voor hooge spanning moeten zijn (weer voor
450 volt bij voorkeur).
Zoodra de kathode van de buis warm is geworden en electronen
emitteert, 'zoodat de buis plaatstroom neemt, gaat ook het aan
positieve spanning liggende schermrooster een kleinen schermroosterstroom opnemen. Die stroom is ongeveer 1 mA en
veroorzaakt aan R3 een spanningsval (spanningsverlies) van 150
volt. Is de totale-voedingsspanning 250 volt, dan blijft dus 100 volt
aan het schermrooster over.
Zoolang echter de buis nog koud is en géén stroom neemt, vloeit
ook geen stroom door R3 naar het schermrooster, zoodat ook geen
spanningsval aan R3 optreedt. Zoolang staat de volle voedingsspan
ning aan het schermrooster en dus ook op condensator C3. Daar
mede moet men rekening houden.
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Belangrijk voor later inzicht in ingewikkelder toestelschakelingen
is het om na te gaan hoe, ingeval men den versterker zou willen
gebruiken achter de beschreven ontvangers, waar de kristaldetector
werd vervangen door een diode, bij een combinatie van fig. 27 of
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fig. 32 met fig. 23, de diode en de versterkerbuis uit één gloeistroomtransformator gevoed kunnen worden, aangezien middengloeidraad in ontvanger èn versterker aan aarde ligt. Fig. 22 leent
zicht hiertoe niet, omdat de gloeidraad der diode daar niet aan
aarde ligt. Men ziet daaruit, dat een voordeel is verbonden aan
schakelingen, waarbij de gloeidraden alle aan aarde komen te liggen.
Daar behoort dan bij, dat ook de kathoden „zooveel mogelijk”
geaard zijn. Voor zoover men kathodeweerstandeh gebruikt om
automatisch negatieve roosterspanning te ver
krijgen, zooals in fig. 27 en 32 het geval is, zorgt de groote overbruggingscondensator over den kathodeweerstand voor dit „zoo
veel mogelijk” aan aarde leggen der kathoden.

Bij het schakelen van de versterkers der figuren 27 en 32 achter
een diodeontvanger als dien van fig. 23, is het interessant om waar
te nemen, dat de in fig. 23 ter verhooging van de gevoeligheid aan
gebrachte weerstand R met condensator Cl kan vervallen.
Dit hangt samen met het feit, dat bij het aansluiten van den ver
sterker op de telefooncontacten van den ontvanger en het ver
plaatsen van de telefoon naar den versterker, in het ontvangtoestel
de hooge weerstand Rl van den versterker ingeschakeld wordt ter
vervanging van de telefoon. Zoodra de diode op een hoogen weer
stand werkt inplaats van op een telefoon, is de gevoeligheid voor
zwakke signalen vanzelf in orde.

o

HOOFDSTUK XVII.
DE TERUGGEKOPPELDE ROOSTERDETECTOR
Een zeer aanzienlijke verhooging der gevoeligheid van de
ontvanginrichting kan verkregen worden met een enkele triode of
penthode, die gelijktijdig als detector en versterker werkt, wanneer
daarbij tevens een kunstgreep wordt toegepast, die merkwaardige
eigenschappen aan de schakeling verleent.
Wij zullen eerst het gelijktijdige gebruik van één buis als detector
en versterker bespreken aan de hand van het schema fig. 33.
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Als wij beginnen met alléén rooster
en kathode van de buis te beschouwen,
dan is gemakkelijk in te zien, dat die een
-------r ö0000000000000 '—
diode vormen, geschakeld op de manier,
L
die wij kennen van fig. 23, met een con
densator Cg vóór de anode der diode
(hier het rooster), terwijl inplaats van
-i
een telefoon hier de weerstand Rg pa
rallel aan de diode staat. Door de
diode-werking zal dus aan den weer
cg
stand Rg het gedetecteerde signaal ver(>-n schijnen.
Rg!
o--'
Nemen wij nu de verdere schakeling
in beschouwing, dan zien we, dat Rg
i
tevens de ingangsweerstand is tot de nu
als versterkerbuis te beschouwen triode.
Fig. 33.
Het rooster is hier tegelijk anode eener
diode en rooster eener versterkerbuis.
Het eenige, dat ons voor de schakeling der versterkerbuis schijnt
te ontbreken, is de negatieve roosterspanning, want er is geen
kathodeweerstand aangegeven. Toch krijgt de buis ook hier auto
matisch een negatieve roosterspanning, zoodra maar een sig
naal binnenkomt. In hoofdstuk VII, waar wij de gelijkrichting door
een detector bespraken, werd toch al opgêmerkt, dat een detector
in de eerste plaats van den hoogfrequenten stroom, die door het
aankomend signaal is opgewekt, een gelijkstroom maakt, ter
wijl de variaties in den hoogfrequenten stroom, die de modu
latie vormen, laagfrequente (hoorbare) sterkteveranderingen in
dien gelijkstroom opleveren. Men kan ook zeggen: de draaggolf
van een telefoniezender wordt achter den detector omgezet in een
gelijkstroom en de modulatie in hoorbare wisselstroomen, die op
.dien gelijkstroom gesuperponeerd zijn.
De van de detectie afkomstige gelijkstroom doorloopt Rg in zoo
danige richting, dat de spanningsval, die deze stroom aan Rg ver
oorzaakt, het rooster negatief maakt. Dit is géén „vaste"
negatieve roosterspanning; zij is grooter, naar mate de aankomende
draaggolf sterker is. Daardoor is echter die negatieve roos
terspanning ook altijd juist voldoende voor de sterkte van het sig
naal om de buis daarvoor nog goed als versterker te doen werken.
Dat is de verklaring der werking van den detector met
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roosterconde n s ator en lekweerstand, zooals hij
veelal wordt genoemd. Dien ,,lek”-weerstand hebben we nu leeren
kennen in zijn dubbele functie als belastingweerstand voor den
gelijkrichtenden detector en als ingangsweerstand tot den door de
buis gevormden versterker.
Precies hetzelfde kunnen we ook met een penthode uitvoeren.
Alleen moet daarbij dan de voeding van het schermrooster nog toe
gevoegd worden aan het schema.
Tot zoover is de roosterdetector een vereenvoudiging tegenover
de schakeling met diode en afzonderlijken versterker, maar nog
geen verbetering. De gevoeligheid is zelfs iets minder goed, om
dat de diodewerking van het rooster ietwat wordt belemmerd door
de positieve spanning der anode, die alle electronen tot zich
tracht te trekken. Om gelijk te richten, moet ook het rooster in
staat zijn, electronen te vangen. Hier is er concurrentie.
Het verrassend betere effect
van den roosterdetector
wordt pas verkregen met schake
lingen .waarvan fig. 34 een voor
tfWöWöofflftRfiT'----beeld geeft. Hier is enkel in de
L
leiding tusschen de anode der versterkerbuis en de telefoon een be
’T
trekkelijk kleine spoel Lt inge
schakeld, gekoppeld met bij
—Ihvoorkeur de aardzijde van de afCt
U
cg
stemspoel L. Een proef met deze
schakeling is dus weer gemakke
lijk te nemén met het toestelletje
Rg
van fig. 13, waar L2 voor dit doel
kan dienen als we die spoel van
ft
de aardzijde van Ll los maken.
De bedoeling (zie weer fig. 34) is
Fig. 34.
de volgende.
Op het rooster van de buis komen de hoogfrequente wisselspan
ningen van het aankomende signaal. De detectie maakt daarvan
een negatieve gelijkspanning tusschen rooster en kathode, benevens
hoorbare laagfrequente wisselspanningen (modulatie), die in de
buis verrsterkt worden. Maar ook de origineele hoogfreqente
spanningen worden in de bpis versterkt en de plaatkring wordt dus
doorloopen door van die versterking afkomstige hoogfrequente stroo-
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men, die nu mede door de spoel Lt vloeien. Deze hoogfrequente
stroomen in spoel Lt induceeren door de electromagnetische koppe
ling tusschen de spoelen ook weer spanningen in L. Ze worden
terug-gekoppeld op L. Het hangt nu maar van de stroomrichting
in Lt af of de geïnduceerde spanningen in L de origineele signaalspanningen in die spoel zullen versterken of verzwakken. Als zij ze
versterken, is ons doel bereikt, want dan zullen we elk signaal,
waarop we afstemmen, kunnen ontvangen met een kracht, alsof het
signaal veel sterker was, dan het in werkelijkheid is.
De voor dit resultaat vereischte stroomrichting in Lt is altijd te
bereiken, want wij kunnen de verbindingsdraden naar Lt verwis
selen; de eene wijze van verbinding zal verzwakking geven, de
andere versterking. Dat moeten we bij de montage maar probeeren.
Bovendien is dit een selectieve versterking, want de
terugkoppeling van Lt op L is altijd verreweg het sterkst voor de
eene signaalfrequentie, waarop L is afgestemd. Vroeger hebben
wij de demping van den trillingskring door het daaraan ontleenen van electrisch arbeidsvermogen door den detector als een
belangrijke oorzaak van het gemis aan selectiviteit (afstemscherpte)
genoemd. Nu hebben wij een detector, die via zijn versterkerwerking
arbeidsvermogen uit den anodekring, dat ontleend wordt aan de
anodebatterij (het plaatstroomapparaat), terugvoert naar den
afgestemden kring en dus in staat is, de demping te verminderen.
De terugkoppeling wordt daarom ook wel als dempingsreductie (demping-vermindering) aangeduid. De ervaring leert,
dat zij een machtig middel vormt om zoowel de selectiviteit als de
gevoeligheid te verhoogen.
In fig. 34 is een condensator Ct aangegeven, die de met Lt ver
bonden zijde van de telefoon met de minleiding, dus met kathode
verbindt. Door de aanwezigheid van Ct behoeven de hoogfrequente
trillingen in den anodekring, die Lt moeten doorloopen, niet door
de telefoon te passeeren. Ct kan 500 a 2000 |xpF zijn. Grootere
waarden zijn ongewenscht, omdat die ook de hoogste frequenties
van spraak en muziek buiten de telefoon om zouden leiden.
De sterkte der terugkoppeling is regelbaar als men Lt ten op
zichte van L kan draaien. Wanneer Lt nogal groot is en de koppe
ling vrij sterk, gebeurt er n.1. iets, dat de ontvangst van telefonie
geheel bederft. De buis gaat dan genereeren, waarmee be
doeld wordt, dat zij zelf, als een kleine zender, wisselstroomtrillingen gaat opwekken in de frequentie, waarop kring. L-C is afge-
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stemd. Men noemt dit ook wel oscilleeren van de buis. Dit
gebeurt, wanneer de terugkoppeling zóó sterk is, dat de in L teruggeïnduceerde spanningen.grooter worden dan de aanvankelijk
daarin aanwezige. Dan ontstaan er door de schakeling zelf voort
gebrachte oscillaties, ook wanneer van buitenaf niets wordt ont
vangen.
Nu zijn die door zelfgenereeren opgewekte oscillaties hoog
frequent en op zichzelf dus onhoorbaar, ook na gelijkrichting, be
halve dat een licht gesuis merkbaar kan zijn door zeer geringe
onregelmatigheden. Maar als die oscillaties samentreffen met de
van een zender afkomstige wisselstroomtrillingen, kunnen zij met
de draaggolf een giltoon in de telefoon verwekken, waardoor
heen de modulatie dan sterk vervormd gaat klinken.
Om telefonie te ontvangen, mag de detector dus niet genereeren, maar de sterkste ontvangst treedt op, als de terugkoppeling
zoo sterk mogelijk is, juist vóórdat nog oscillaties ontstaan, dus
op den rand van genereeren. Daarom moet de terug
koppeling instelbaar en liefst fijn regelbaar zijn.
Aan dien eisch voldoet inderdaad de inrichting met een niet al
te groote, draaibare teru g koppelspoel; de zelfinductie van
die spoel moet altijd kleiner zijn dan die van de afstemspoel;
voor de middengolven zelfs véél kleiner, bijv. één tiende deel.
Wij moeten erop wijzen, dat een toestelinrichting als die van
fig. 34 voor omroepontvangst in Nederland eigenlijk is verboden,
omdat men, door het toestel te laten genereeren, niet alleen de eigen
ontvangst stoort, maar ook de ontvangst van buren kan storen.
Voor de ontvangst van korte golven beneden 100 meter is de in
richting wél nog toegelaten, ofschoon de hinder in de omgeving,
dien men ermee kan veroorzaken haast nog erger is. Later zullen
we zien, hoe van het beginsel op veiliger wijze tóch gebruik gemaakt
kan worden.
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TERUGKOPPELINGSREGELING MET DRAAICONDENSATOR
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Afgezien van de burenstoring, die met de eenvoudigste toestellen
met terugkoppeling mogelijk is, is er aan de regeling dier terug
koppeling met een draaibare spoel nog een bezwaar verbonden.
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Wanneer men de spoel tot dichter bij de afstemspoel draait, heeft
dit een zekere verstemming van den afgestemden kring ten
gevolge. Dit kan het instellen van het toestel voor sterkste geluid
van een bepaalden, nogal zwak binnenkomenden zender zeer be
moeilijken.
Daarom zijn nog andere methoden bedacht om de terugkoppeling
regelbaar te maken, waarvan wij er twee nader gaan bespreken.
In figuur 35 is de condensator Ct,
die de eene zijde van de terugkoppelspoel Lt met aarde verbindt, als
draai condensator uitgevoerd. Een
Lt.
L.
condensator vormt een weerstand
voor
hoogfrequente trillingen, die
CL
C.
kleiner
wordt als men den condenCgSm sator grooter maakt. Nemen wij nu
aan, dat deze trillingen niet hun
weg door de telefoon kiezen, dan is
het duidelijk, dat wij in fig. 35 met
+
behulp van Ct de stroomen, die in
Fig. 35.
Lt kunnen ontstaan, grooter en klei
ner kunnen maken. Wij kunen dan voor Lt een vaststaande
terugkoppelspoel aanbrengen, die mede op het aarde-einde van den
koker der afstemspoel is gewikkeld en de regeling met Ct laten
plaats hebben.
Voor Ct nemen wij bij voorkeur géén luchtcondensator, want
als daar bij ongeluk een metaalstofje of draadje tusschen de platen
komt, veroorzaakt dit kortsluiting van het plaatstroomapparaat. Een
pertinax- of trolituul-condensator is veiliger. Maximale waarde
300 a 500 ppF.
Om inderdaad verzekerd te zijn, dat de telefoon géén weg voor
de hoogfrequente trillingen zal vormen (waardoor de regeling on
werkzaam zou worden) brengen wij in dit geval, in serie met de
telefoon, de smoorspoel Sm aan. Dit moet een ander soort
smoorspoel zijn, dan die wij in het plaatstroomapparaat hebben leeren kennen. Daar moest het een zelfinductie zijn, die voor de lage
netfrequentie van 50 perioden per secunde een hoogen weerstand
bezat en daarom gewikkeld was op een ijzerkern, die de zelfinductie
vergroot. Hier moeten integendeel 1 a a g frequente (hoorbare)
wisselstroomen wél naar de telefoon doorgelaten worden en alleen
hoog frequente worden tegengehouden. Daartoe bestaat de hoog-
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frequentsmoorspoel gewoonlijk uit niets dan een klosje met vele
windingen tamelijk dun draad, zonder ijzerkern. Bij voorkeur
is een hoogfrequent smoorspoel, die vele lagen draad over elkaar
heen bevat, in een aantal afdeelingen onderverdeeld, waardoor de
capaciteit tusschen begin- en eindpunt klein blijft; dit is noodig
om te zorgen, dat de hoogfrequente stroomen niet „om de smoor
spoel heen" kunnen vloeien.
Voor de draaicondensatoren in fig. 35 is een eenigszins gewij
zigde manier van teekenen aangenomen. Het gebogen lijntje met
pijl geeft aan, aan welken kant de beweegbare platen met
frame en as geschakeld moeten worden. Dit is bij toestellen met
terugkoppelingsregeling door een condensator van veel belang, om
dat die toestellen op rand van genereeren zeer gevoelig worden
voor verstemming, die een gevolg kan zijn van nadering met
de hand. Ons lichaam is geleidend en vormt een vrij grooten con
densator tegenover aarde. Nadering van een kring met de hand
vergroot de capaciteit in dien kring. Om dit z.g. handeffect
te vermijden, zorgt men zooveel mogelijk, dat de assen van draai
condensatoren aan aarde liggen.
De verstemming van den kring door de terugkoppelingsregeling
wordt door de methode van fig. 35 verminderd, maar toch niet
geheel weggenomen.
Nog beter is in dit opzicht de
methode van figuur 36. Ook
daar hebben we een vaste teLt.
rugkoppelspoel Lt en ook kan —weer een vaste condensator
Ct van 500 a 2000 j.qiF aange- __
hg 30
■Ih
bracht zijn. Het regelen der te
ct.
rugkoppeling geschiedt evenwel Csa
-i------^
door de anodespanning voor de
Hh—y
detectorbuis te regelen met den
— —ymfij ■ ■ '^lAfi/—i
.
p
"■
4
potentiometer
(spanningsdeeFig. 36.
Ier) P over de spanningsbron.
Als de spanning wordt geleverd
door een plaatstroomapparaat, dat 250 volt geeft, zal men voor
beste werking van den detector nooit de volle spanning noodig heb
ben en met voordeel den spanningsdeeler kunnen samenstellen uit
een vast gedeelte R en den eigenlijken potentiometer P daarmede
in serie. Dat geeft een fijnere regeling met P. Om gekraak van het
.\

76

HOOFDSTUK XVIII

verschuifbare contact te voorkomen, is een groote condensator Cb
aangebracht (1 a 4 tiF).
De spanningsdeeler vormt nu tevens den vroeger besproken belastingweerstand voor het plaatstroomapparaat. Voor P, of voor
P en R te zamen, zal men ook meestal weer ongeveer 50 000 Q
kiezen, liefst voor een vermogen van 5 watt berekend bij de aan
schaffing.
Zeer belangrijk voor de goede werking van een terugkoppeling
met vaste terugkoppelspoel en spanningsregeling is het op juiste
grootte brengen van de terugkoppelspoel. Is die te groot dan
treedt al bij veel te lage spanning genereeren op en wordt de rege
ling te critisch; het kan zelfs wezen, dat dan op bepaalde golflengten
de schakeling niet uit genereeren is te brengen, dan met zoo ge
ringe spanning, dat de gevoeligheid slecht is. Maar ook een te kleine
spoel vermindert de gevoeligheid. Dan moet de anodespanning, om
op rand van genereeren te komen, zoo hoog worden gemaakt, dat
dit de diodewerking ongunstig beinvloedt (Zie blz. 71).
Natuurlijk moet de stroom door Lt voor het verkrijgen eener po
sitieve terugkoppeling weer juist gericht zijn. Met de verbindingen
zooals die in figuren 35 en 36 zijn geteekend, wordt dit bereikt,
wanneer de terugkoppehvindingen zijn gewikkeld indenzelfden*
zin als de afstempelspoel. Zijn ze andersom gewikkeld, dan moeten
de verbindingen naar de spoel verwisseld worden, maar dat is in
het algemeen voor de werking der terugkoppeling minder goed.
Het is toch gewenscht dat de terugkoppelings regeling zoo soep e 1 mogelijk verloopt; dat wil zeggen, dat bij het indraaien der re
geling de toestand van genereeren met zeer zachten overgang wordt
verkregen en niet met een ,,klap"; bovendien is het gewenscht,
dat bij het uit genereeren draaien het oscilleeren weer ophoudt
bij denzelfden stand der regeling, waar het ook begon. Als dat bij
een toestel niet gebeurt, spreekt men van dooden gang in de
terugkoppeling. Om nu de noodige soepelheid te kunnen ver
krijgen, is het o.a. van belang, dat de terügkoppelspoel zich aan het
aardeinde van de afstemspoel bevindt en dat de wikkelrichting zoo
is, dat de verbindingen kunnen worden gemaakt, zooals in fig. 35
en 36 is aangegeven.
Overigens heeft de kwaliteit der detectorbuis veel invloed op het
meer of minder gemakkelijk op den rand van genereeren komen.
En voor toestellen, waarbij de antenne direct aan de geheele of
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halve afstemspoel is verbonden, is ook de grootte der antenne hierop
van overwegenden invloed.
Het gevolg is, dat lang niet in alle gevallen precies kan wor
den aangegeven hoeveel windingen een vaste terugkoppelspoel moet hebben. Wie een afstemspoel met zulk een terugkoppeKvikkeling gaat maken, moet erop voorbereid zijn, dat hij wel
eens eenige keeren het aantal windingen hiervan zal moeten wijzi
gen om door probeeren vast te stellen, wat het beste voldoet.
Om zeker te weten, dat de terugkoppeling tot het punt van maxi
male werking, dus tot den rand van genereeren kan worden
gebracht, dient men wel den eisch te stellen, dat het toestel bij alle
standen van den afstemcondensator over dat punt heen tot werke
lijk oscilleeren kan komen. Daarbij kan een eenvoudige genereerproef ons van dienst zijn. Die bestaat hierin, dat men
met een eenigszins bevochtigden vinger de leiding naar? de anode
der detectorbuis aantikt; genereert de schakeling, dan geeft dit
aantikken aanleiding tot een klokkend geluid in de telefoon, dat
zich niet voordoet als de schakeling niet genereert. Deze natte\ vinger-proef spaart het gebruik van een meetinstrument
voor dit doel uit.
Wat het hier opgemerkte over de antennekoppeling betreft, moet
in herinnering worden gebracht, dat vroeger (bijna aan het einde
van hoofdstuk VIII) gewezen is op de verstemming van den
afgestemden kring, die door de koppeling der antenne met dien
kring wordt veroorzaakt. Wij kunnen daar nu nader van zeggen,
dat die verstemming ontstaat, doordat de antenne in hoofdzaak
een condensator tegenover aarde vormt. De eene geleidende „plaat
is de aarde, de andere is de antennedraad. Het is een wat zonder
ling gevormde condensator, maar nu wij de antenne tegenover aarde
eenmaal als capaciteit leeren beschouwen, zal het uit de schema’s
duidelijk zijn, dat die capiciteit, evenals de afstemcondensator, pa
rallel ligt aan de afstemspoel (of aan een gedeelte ervan) en dus
de afstemming moet beïnvloeden. Tevens laat zich echter begrij
pen, dat de antenne-capaciteit niet een zeer verliesvrijen
condensator vormt. De draad bezit een zekeren Ohmschen weerstand
en als het aan de antenne verbonden toestel genereert, straalt
de antenne energie uit, evenals een zenderantenne, zoodat ook daar
door energie aan den kring wordt onttrokken. Daaruit volgt, dat
ofschoon de antenne een onmisbaar toevoegsel is, haar aanwezig
heid de demping van den kring verhoogt, zoodat de koppeling
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met de antenne altijd een sterkere terugkoppeling noodig maakt,
dan anders noodig zou wezen om de schakeling te doen genereeren.

De beschouwing der antenne als een bijzonder gevormde con
densator geeft aanleiding om hier ook even op terug te komen
op de in Hoofdstuk IV gemaakte opmerking, dat een antenne
slechts „schijnbaar” een open kring vormt. Voor wisselstroomen in het algemeen en voor hoogfrequente wisselstroomen in het
bijzonder, is toch een keten, die door een condensator gesloten
wordt, géén „open keten Wij kunnen voor de gewone omroepgolven de antenne steeds vervangen denken door een condensa
tor naar aarde.
Afhankelijk van de grootte der antenne kan de capaciteit 50 tot.
300 ppF bedragen en voor zeer groote antennes zelfs meer.
Eigenlijk bezit een antenne, evenals elke geleider, onverschillig
van welken vorm, ook zelfinductie, maar die is voor een omroepontvangstantenne zoo gering, dat die alleen op korte golf een
zekere rol kan spelen.
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HOOFDSTUK XIX.
EEN NIEUW TYPE ONTVANGER
MET TWEE VERSTERKERBUIZEN

Wij mogen aannemen, dat nu voldoende inzicht en kennis van
eenvoudige schakelingen is verkregen om ons te kunnen wagen aan
den bouw van een toestel, dat zonder groote moeilijkheden op te
leveren, toch al vrij hoog gestelde eischen kan bevredigen.
Het wordt een toestel, dat van de belangrijkste zenders luidsprekerontvangst kan geven, niet alleen op de gewone omroepgolven,
maar ook op korte goven beneden 50 m en dat daarbij een zeer
behoorlijke selectiviteit bezit, zelfs wanneer men het uitrust met
eenvoudige spoelen, die men zelf vervaardigt.
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Fig. 37. Een nieuw tocstelschema met slechts 2 versterkerbuizen.

Cj, C2 = variabele cond. 500 /i/i F.
Ct = 250 a 1000 /i/x F (afhankelijk van grootte der
[terugkoppelspoel.
C3 = 250 ju/a, F.
C4 = 1 > F.
C5 = 0,01 a 0,1 /( F (zeer goede isolatie I)
C6 = 20 a 50 (« F electrolytisch, 12 volt.
C7 = 1000 a 5000 /i/x F.
Cs = 1 /i F.

Rj
R2
R3
R4
R5
R6
R7
P
R8

'

=
=
=
=
=
=
=
=
=

20 000 Q
1 MQ
1500 Q
0.1 M Q
0.75 M Ü
150 Q
20 000 Q
25 000 Q
500 a 1000 Q

Eerst gaan wij het schema fig. 37 bekijken, dat opgesteld is met
het idee, dat het een toestel wordt, dat met een afzonderlijk plaatstroomapparaat wordt gebruikt, waaruit ook de gloeistroom voor
de versterkerbuizen wordt verkregen. De gloeistroomleidingen zijn niet geteekend, omdat het verdere schema
overzichtelijker blijft als men ze weglaat en omdat die verbindingen
zoo eenvoudig zijn, dat het in teekening brengen overbodig lijkt.
De beide uiteinden a van de gloeidraden worden samen met één
klem van de gloeistroomwikkeling verbonden en de uiteinden b
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samen met de andere klem. V ergeten mag men deze verbin
dingen. natuurlijk niet! Zonder gloeistroom kan een toestel met
versterkerbuizen niet werken.
In fig. 37 is ondersteld, dat wij twee moderne penthoden gebrui
ken, de spanningsversterkerpenthode EF 6 en de eindpenthode
EL 3, beide met 6,3 volts gloeidraad. Dat kan dus alleen, wanneer
ons plaatstroomapparaat ook een 6,3 volts gloeistroomwikkeling
bezit. Is dat niet het geval en is de wikkeling voor slechts 4 volt,
dan moet men de buizen AF 7 en AL 4 kiezen. Verder blijft dan
alles gelijk.
Cl en C2 vormen een stel van twee draaicondensatoren op één
as; zulk een stel heet een tweevoudige condensator.
De twee assen en twee stellen beweegbare platen zijn samen met
het metalen frame verbonden. Het frame vormt dus de gemeen
schappelijke aardzijde der twee condensatoren.
Verder zien wij twee spoelen, n.1. Ll, met een klein aantal win
dingen La op denzelfden koker aan de aardzijde van Ll, voor antennekoppeling; en L2 met eveneens een klein aantal windingen Lt
op denzelfden koker, voor terugkoppeling.
Ll-Cl vormen een af gestemden kring en L2-C2 een tweeden,
geheel gelijken afgestemden kring. De spoelen worden zoo opge
steld gedacht, dat zij inductief niet met elkaar zijn gekoppeld.
Hun koppeling wordt gevormd door den weerstand R1 van onge
veer 20 000 ohm, die de niet-geaarde einden der kringen (de span
ningseinden) met elkaar verbindt. De selectiviteit van twee aldus
verbonden kringen is véél beter dan van één kring. Zoo krijgen
wij dus meer selectie vóór den detector.
Als roosterdetector met spanningsregeling voor de terugkoppe
ling dient hier de penthode EF 6. Nu het een penthode is
inplaats van de triode van het vorig hoofdstuk, is de schermroosterspanning met potentiometer P regelbaar gemaakt
en niet de anodespanning; voor een penthode verdient dit n.1. de
voorkeur. De roostercondensator is C3 én de roosterlekweerstand R 2.
Aan de detectorbuis is hier in tegenstelling met vroegere schema’s
een kathodeweerstand R3 toegevoegd. Die doet evenwel voor de
detectorwerking geen dienst. Er moet goed op gelet worden, dat de
lekweerstand R2 direct naar kathode is gevoerd en niet naar aarde.
Indien het laatste het geval was, zou de buis negatieve roosterspanning krijgen en als roosterdetector niet meer werkzaam zijn. •
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De kathodeweerstand R3 is alléén aangebracht en alléén noodig
met het oog op het gebruik van de pickup aansluiting pu,
die het mogelijk maakt, het toestel óók als versterker voor grammofoonweergave te gebruiken. Wanneer men dat laatste niet noodig
heeft, laat men pu en R3 weg en verbindt de kathode van de EF 6
direct met de aardleiding.
De gedetecteerde en versterkte laagfrequente (hoorbare wissel-)
spanningen in de anodeketen van de EF 6 worden nu niet regel
recht aan een telefoon toegevoerd, maar aan een weerstand R4, die
door condensator C5 met het rooster der eindbuis is verbonden,
terwijl dit rooster een lekweerstand R5 naar de aardleiding bezit.
De combinatie van R4-C5-R5 noemt men een weerstandkoppelingselement. Goede waarden zijn: R4 = 50 000 a
100 000 ohm, C5 = 10 000 a 50 000 141F, R5 = 0,75 megohm.
De weerstand R8 in de leiding naar het rooster van de eindbuis is
niet altijd beslist noodzakelijk. Hij helpt doordringende hoog
frequente trillingen tegenhouden en de neigingen van krachtige
eindbuizen om tot ;zelfgenereeren te geraken, onderdrukken. R8
kan 1000 ohm zijn, aangebracht zoo dicht mogelijk bij de fitting
van de buis.
Als kathodeweerstand R6 is voor een EL 3 of AL 4 een waarde
van 150 ohm noodig. Voor kathodeweerstanden moet men zich zoo
precies mogelijk aan opgegeven waarden houden; in elk geval mo
gen geen kleinere waarden worden gebruikt. De overbruggingscondensator C6 moet een zoo groot mogelijke electrolytische condensator zijn; de spanning, waarvoor die condensator is
gemaakt, behoeft niet boven 10 volt te gaan.
Opgemerkt zal worden, dat de kathodeweerstand R3, die voor
de eerste buis in functie komt als een pickup wordt aangesloten,
niet door een zoo grooten condensator is overbrugd. Dit is nage
laten omdat de versterking van de EF 6 ook zonder dat voor de
pickup al groot genoeg is.
De opzet der pickup-aansluiting is erop berekend, dat men een
pickup met ingebouwde sterkteregeling gebruikt. Dan kan zoowel
een kristalpickup als een magnetische pickup worden aangesloten.
Er moet om gedacht worden, dat de luidspreker steeds aange
sloten moet blijven als het toestel onder spanning staat. Verbreken
van de luidsprekeraansluiting kan de eindbuis in korten tijd voor
goed vernielen. Het hulprooster (g2) van de eindbuis is toch regel
recht aan de volle anodespanning verbonden. Neei^it men den luid6. Radio door zelf doen.
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spreker weg, dan krijgt de anode geen spanning meer en wordt de
buis een triode met het hulprooster als anode. De stroom naar g2
wordt dan zoo groot, dat dit rooster gloeiend wordt.

HOOFDSTUK XX.
DE BOUW VAN HET TOESTEL
Wanneer wij nu gaan bekijken, hoe wij volgens het schema van
fig. 37 tot den werkelijken bouw van een toestel kunnen geraken,
dienen we vooraf een bouwteekening te ontwerpen. Dat
is heel iets anders dan een schema. In het schema zijn alle onderdeelen zoo aangegeven en gerangschikt, dat het geheel zoo over
zichtelijk mogelijk wordt. De bouwteekening moet de werkelijke
plaatsing der onderdeelen weergeven, in hun werkelijken vorm,
liefst op maat. Bij de plaatsing gaat het dan niet meer allereersf
om de overzichtelijkheid, maar om de meest practische opstelling
met het oog op de bediening, mede in verband met den werkelijken
vorm en de afmetingen der deelen.
Voor de bouwteekening, die wij thans moeten ontwerpen, stellen
we voorop, dat de bouw zal kunnen plaats hebben op een grondplankje van hout, waarop een frontplaat van pertinax (of ook
van hout) zal worden bevestigd met me
talen hoeksteunen (zie fig. 38), zoodat
dit geheel later desgewenscht in een pas
sende kast kan worden geschoven.
Dit brengt dadelijk eenige vaststaan
de eischen mee:
Bedieningsorganen zooals de afstem
Fig. 38.
knop van den 2-voudigen draaicondensator en de knop van den potentiometer, die de terugkoppeling
regelt, moeten op de frontplaat komen. Aangezien wij'een symet r i s c h e frontplaatindeeling zullen wenschen, kan zeer goed nog
een derde knop op de frontplaat komen. Dat kan de knop zijn voor
een schakelaar, die de antenne met een grooter of kleiner deel
van La verbindt. Dan krijgen wij den grooten coridensatorknop,
vermoedelijk met afleesbare schaal, in het midden, de twee andere
knoppen daarnaast.
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Aan de zijkanten mogen geen aansluitingen of regelorganen ko
men; dat is te lastig bij het inschuiven in een kast.
De aansluitingen voor antenne, aarde, voedingsapparaat, luid
spreker en pickup komen aan de achterzijde.
Aangezien het ongewenscht is, de leiding, die den eenen kant •
van de pickupaansluiting met het rooster der detectorbuis verbindt,
een lengte te geven, die grooter is dan absoluut noodig, moet de
detectorbuis dicht bij de achterzijde worden opgesteld.
De verbindingen tusschen de detectorbuis, spoel L2 en bijbehoorenden draaicondensator mogen niet te lang worden.
Met plaatsing van den 2-voudigen draaicondensator in het mid
den en met voldoening aan al deze eischen komen wij tot een op
stelling als die van fig. 39.
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Fig. 39. Bouwplan van het toestel volgens schema fig. 37.
Buisaansluitingen van boven gezien.
Voor de plaatsing der buizen in het toestel zijn met ’t oog op de
grondplankmontage opbouwfittings aangenomen, dus geen
fittings, die in ronde gaten in de grondplank verzonken moeten
worden en waaraan de verbindingen komen aan de onderzijde. Bij
opbouwfittings houdt men alle verbindingen aan de bovenzijde.
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Daarom zijn alle aansluitingen voor de buizen hier ook geteekend,
zooals zij liggen als men er van boven af op kijkt (het spie
gelbeeld van de van onderen bekeken sokkelaansluitingen, zoo
als zij bijv. in fig. 26 worden aangetroffen).
Wat de spoelen betreft, is aangenomen, dat die als eigen fabri
kaat worden uitgevoerd door ze te wikkelen op kokertjes van WCpapier en deze te monteeren op sokkels van defecte, ouderwetsche
versterkerbuizen met 4, resp. 5 pootjes, dus passend in 4- en 5pootfittings. (Zie links en rechts in fig. 39).
Voor LI en L2 wikkelen wij op de kokers weer 90 windingen
elk, zooals beschreven in hoofdstuk VI. Aan Ll wordt de wikke
ling La toegevoegd, met 25 windingen, ongeveer op de helft afge
takt (zie fig. 40), terwijl aan L2 de wikkeling Lt wordt toegevoegd,
a

LI
A
A5W

A5V Y I5V10W
Q25cm.

A
*i5W

A5W V 7W
Q25cm.

Fig. 40.

waarvoor 7 windingen kunnen worden genomen. Bekijken we fig.
40, dan moet Lt van c naar d in den zelfden zin zijn gewikkeld als
L2 van a naar b. Verder herinneren wij eraan, dat de opgave van
7 windingen slechts een schatting is en dat het noodig kan wezen,
wanneer het toestel niet naar genoegen werkt, 1 of 2 windingen
meer of minder aan te brengen, dus door probeeren zélf de juiste
waarde vast te stellen.
Bij de bewikkeling zorgt men, aan de aardeinden A minstens
cm open te houden en behoorlijk lange draadeinden te sparen,
die bij A een paar cm uit den koker steken.
Om nu de kokers op buissokkels van defecte en stukgeslagen
radiobuizen te monteeren, gaan we als volgt te werk. De WCkokertjes zijn te ruim om op de bakelieten hulzen der buissokkels
goed te sluiten; met een opgerold streepje karton er tusschen, kan
de ruimte echter worden aangevuld. Daarna wordt met een scherpe
spiraalboor een gat geboord door karton en bakeliet heen, zoodat
men aan de andere zijde van de huls uitkómt en een schroefboutje
door koker en huls heen kan brengen, dat met een moer wordt
vastgezet en daarna afgezaagd, zoodat het niet meer uitsteekt
1
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(fig. 41). Op die manier verkrijgt men stevige,
uitwisselbare spoelen, wanneer de draadeinden, die men aan de wikkelingen heeft laten zitten,
in de sokkelpootjes zijn vastgesoldeerd, zoodat de
verbindingen kloppen met hetgeen er in figuur 39
van is te zien.
Het soldeeren van de draadeinden aan de sokkel
pootjes vereischt een kleine, voorbereidende bewer
king. De pootjes van bijna alle versterkerbuizen met
pootsokkels zijn in de lengte doorboord. Als men de
Fig. 41
punt van een pootje even in een' gasvlam verhit, kan
men het verbindingsdraadje, dat ér vroeger in gezeten heeft, ver
wijderen en gewoonlijk door een slingerbeweging met den arm het
oude soldeer uit het kanaaltje laten loopen. Gelukt dit niet, dan
moeten de kanaaltjes met een 1 mm boor even opengeboord wor
den. Hierna kunnen de draadeinden van onze spoel, nadat de pun
ten blank zijn gemaakt (ontdaan van de isolatie) elk in het daar
voor bestemde kanaaltje worden gestoken, zoodat de blanke draad
einden onder uit de pootjes te voorschijn komen. Dan trekt men
. ze tamelijk strak, soldeert de draden met de soldeerbout vast in de
pootjes en knipt ze af en vijlt de soldeerplaatsen met een zacht
oud vijltje bij.
Natuurlijk kan men gerust ook andere methoden bedenken voor
het monteeren der spoelen in het toestel'. Het is echter in elk geval
loonend om ze uitwisselbaar te houden, want dit toestel leent zich
bijv. ook heel goed voor ontvangst van golven beneden 50 meter,
als men ook daar maar passende spoelen voor maakt.
Rekenend op condensatoren van 500 ppF moeten de spoelen,
om tot maximaal 50 m te komen, afstemwikkelingen hebben met
een zelfinductie van 1,4 pH. Hoertoe kan men op een- kokertje
met een doorsnee van 2,5 cm een aantal van 9 windingen aanbren
gen, die zoo zijn gespatieerd (met tusschenruimte gewik
keld), dat de bewikkelde lengte ook 2,5 cm wordt. Voor spoel
L2 brengt men met een tusschenruimte van 0,25 cm 2 of 3 direct
tegen elkaar gewikkelde terugkoppelwindingen aan. Dit stelletje
kan men weer op een 4-poot buissokkel monteeren.
Bij spoel LI brengt men op gelijke wijze 2 a 4 antenne-koppelwikkelingen aan. Men krijgt evenwel reeds kortegolf-ontvangst,
wanneer enkel maar de kortegolfspoel voor L2 met Lt wordt ge
bruikt en voor Ll de middengolfspoel blijft dienen!
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Omtrent den tweevoudigeri draaicondensator, die het geheele
middendeel van de bouwteekening (fig. 39) inneemt, is in die
teekening ondersteld, dat P en Q de aansluitingen zijn aan de
twee verschillende stellen vaste platen, terwijl M en M aanslui
tingen zijn aan de metalen massa van het frame, waarmee de
onderling en met de as verbonden stellen d r a a i b a r e platen
één geleidend geheel vormen. Eén der punten M moet zoo direct
mogelijk met de aardleiding verbonden zijn.
De meeste meervoudige condensatoren zijn voorzien van afzon
derlijk instelbare, kleine hulpcondensatortjes, die parallel geschakeld
zijn met de hoofdcondeijsatoren. Men noemt die kleine, vast aan
gebouwde condensatortjes met een Engelsch woord trimmers;
trimmen beteekent: in orde brengen, of gereed maken; in ons geval
kan men het vertalen door: bijregelen. Men gebruikt die bijregelcondensatortjes óm de éénknopsafstemming geheel in
orde te brengen.
Als toch het toestel geheel is afgebouwd en men begint, ermede
te ontvangen, zal meestal blijken, als men eerst beide trimmers
half heeft ingedraaid, dat bij afstemming op een zender de ont
vangst nog verbeterd wordt, als men één der trimmers wat grooter of kleiner draait. De beste afregeling moet men vinden door
probeeren liefst op één der kortste golven van het middengolfbereik.
Verder merken wij nog op, dat het gemakkelijk kan zijn, de dra
den naar de gloeistroomcontacten ff van de buisfittings onder
het grondplaatje door te halen en^door gaatjes in het plankje weer
naar boven op de gewenschte plaatsen. En mogelijk komt dit ook
voor nog andere draden goed uit. Daarom ziet men op fig. 38 het
grondplankje op twee kleine latjes geplaatst, waardoor er een vrije
ruimte onder komt, terwijl de latjes ook het inschuiven in een toestelkast vergemakkelijken.
De achterzijde van de in fig. 38 afgebeelde stellage, die een soort
van houten chassis vormt, wordt gewoonlijk afgewerkt met een
2x/2 a 3 cm hoog opstaand lijstje van pertinax (desnoods van hout),
waarin al de aansluitbussen worden aangebracht die men op een
rij aan de achterzijde van fig. 39 vindt aangegeven.
HOODSTUK XXI
VARIATIES OP DEN TOESTELBOUW
Het in het vorige hoofdstuk beschreven toesteltype kan nog heel
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goede resultaten geven, ook al moet men daarin oudere, minder ver
sterking leverende buizen gebruiken.
Figuur 42 laat bijv. het schema zien, zooals dit wordt, wanneer
men in het toestel een triode E 428 als detectorbuis wil gebruiken
en een oudere, direct verhitte penthode C 453 als eindbuis,
terwijl ook verder nog in vergelijking met fig. 37 een variatie is aan
gebracht.
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Fig. 42. Schema van het toestel met 2 versterkerbuizen voor buizen van ouder type. t
Cj, C2 — Variabele cond. 500 jujuF.
Ct = 250 a 1000 ju/uF (afhankelijk van grootte der
terugkoppelwikkeling)
R, = 20 000 Q
= 250fifi F.
C3
R2 = 1 M Q
q
= 4 ju f
C5 = 0,1 ju F.
R3 = 1200 Q
R4 = 1200 O
c0
= 1 /i F
R5 = 25 000 Q "
C7
= 1 ju F
P = pot. 25 000 Q
q = ij»F
Cg
= 2 tU F
Sm — laagfreq. smoorspoel
Lj enz. zie tekst.
C10 = 4 Ji F
Dat alles gaan we nader bekijken.
Nu een triode wordt toegepast als detector, is er geen schermrooster, welks spanning kan worden gevarieerd voor de regeling
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der terugkoppeling. Hier is het de anodespanning, die wij regelbaar
hebben moeten maken.
En wegens de geringere versterking van de triode passen wij
daarachter, als koppelelement met de eindbuis, geen weerstandkoppeling toe, maar een laagfrequent - transformator
Tr, die de wisselspanningen, welke de triode levert, omhoog trans
formeert voordat zij het rooster der eindbuis bereiken. Dit optransformeeren van de signaalspanningen kan maar niet tot elk wil
lekeurig bedrag worden opgevoerd. Als regel kan men nemen, dat
tot behoud van een goede weergavekwaliteit, dat wil
zeggen van een weergave zonder ernstige vervorming van
het natuurlijke geluid, een laagfrequenttransformator geen grootere
spanningsverhooging mag geven dan 3 a 4 maal. Slechts in uiterste
gevallen kan men tot een 5 a 7-voudige verhooging geraken. Beter
is, dat men zich met een verhouding 3 tevreden stelt.
In het schema zijn bij de aansluitingen van den transformator
letters gezet. Bij de primaire P (= plaat-anode) en B -|- (pluszijde van de B-batterij — zie fig. 26 —, in ons geval de met den
potentiometer P regelbare spanning). Bij de secondaire G ( =
rooster) en — C (negatieve pool van de C-batterij), in ons geval
„aarde”, aangezien de eindbuis negatieve roosterspanning krijgt
van een kathodeweerstand.
Helaas dragen niet alle laagfrequenttransformatoren volkomen
duidelijke aanwijzingen. Soms staan bij primaire en secondaire gelijke
letters of cijfers, maar dan zijn primaire en secondaire zijde wel
gemerkt en dan beteekent'.
e
e
i
0
1

=
=
=
=
=

eingang
entrée
in
begin
begin

a = ausgang
s = sortie
o
out
1 = einde
2 = einde.

Met ingang of begin is dan de binnenste winding van primaire
of secondaire aangeduid (het dichtst bij de kern) en die moet bij
de primaire als B+, bij de secondaire als C— beschouwd worden.
Uitgang of einde duidt de buitenste winding van primaire of
secondaire aan en die moet bij de primaire als P, bij de secondaire
als G worden aangemerkt.
Met deze gegevens zal men voor bijna alle laagfrequenttransfor
matoren de juiste aansluitingen zelf kunnen vinden.
'
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Evenals in fig. 37 is ook hier een pigkupcontact aangebracht en
in verband daarmede aan de E 428 een kathodeweerstand gegeven,
die ongeveer 1200 ohm moet zijn en alleen effect heeft op de roosterspanning zoolang de pickup is aangesloten. Voor grammofoonweergave dient men de anodespanning voor de E 428 op maximum
te stellen. Er is geen gevaar, dat de buis dan daardoor tot genereeren zou worden gebracht. De aanwezigheid van de pickup belet
dit als er een kathodeweerstand is.
Wat de eindbuis betreft, hebben wij bij de C 453 te doen met
een direct verhitte kathode (de gloeidraad zelf is kathode) en bo
vendien is dit een buis, die een verlaagde schermspanning vereischt. Daarom is die spanning afgetakt van het verbindingspunt
tusschen den weerstand van 20 000 ohm en den potentiometer van
25 000 ohm, die tezamen de belasting voor het plaatstroomapparaat
vormen.
Om te laten zien hoe aan de direct verhitte buis een kathode
weerstand wordt gegeven, is de gloeistroomtransformator, die eigen
lijk een deel kan vormen van de plaatstroomcombinatie, afzonder
lijk geteekend. De einden ab van den gloeidraad der E 428 zijn ver
bonden te achten aan dezelfde wikkeling. Voor het geven van nega
tieve roosterspanning aan de eindbuis is tusschen het midden der
gloeistroomwikkeling en aarde de door een condensator overbrugde
kathodeweerstand aangebracht, die hier voor de C 453 ook onge
veer 1200 ohm moet bedragen (veel grooter dus dan vroeger voor
de EL 3).
Een bijzonderheid vertoont het schema ten slotte, wat betreft den
uitgang naar den luidspreker. De stroom naar de anode van de
eindbuis wordt n.1. toegevoerd via een laagfrequentsmoorspoel (met
ijzerkern dus) en de luidspreker is met tusschenschakeling van een
condensator tusschen anode en aarde verbonden. Deze schakeling,
waarbij de luidspreker niet den gelijkstroom voor de eindbuis be
hoeft te voeren, wordt wel als 1 u i d s p r e k e r b e v e i 1 i g i n g
aangeduid.
In nog hoogere mate is het een beveiliging voor de
eindpenthode. Wij hebben in het vorig hoofdstuk toch ge
waarschuwd, dat bij de schakeling van fig. 37 het uit de aansluitcontacten trekken van den luidspreker voor de penthode gevaar
zou opleveren. Dat gevaar wordt door de schakeling van fig. 42
voorkomen. Bovendien zou men volgens fig. 42 ook gerust een
ouderwetschen electromagnetischen luidspreker mogen aansluiten,
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of zelfs een koptelefoon.
De z.g. luidsprekerbeveiliging kan a 11 ij d, in alle toestellen wor
den toegepast, maar zij kost een paar extra onderdeden (smoorspoel en condensator) en de weergave kan er minder goed door
worden (verlies aan lage tonen) als de smoorspoel niet zeer groote
zelfinductie bezit. Alleen voor luidsprekers, die den anodegelijkstroom der eindbuis niet ten volle kunnen verdragen, kan er een
verbetering mee bereikt worden. Als middel om een telefoon te kun
nen aansluiten, zonder dat deze beschadigd kan worden door den
gelijkstroom, is de beveiliging vaak wel zeer aanbevelenswaardig.
In fig. 42 is ook het plaatstroomapparaat nog eens bijgeteekend.
Dit is gedaan met ’t oog op de bouwteekening, waarin ditmaal
ook de samenbouw van dit voedingsgedeelte met het toestel is
aangegeven.
Wanneer men volgens een bepaald schema een toestel wil uit
voeren en de voeding in dat toestel'wil inbouwen, komt men door
gaans tot een geheel andere opstelling, dan wanneer hetzelfde toe
stel werd gebouwd voor gebruik met een los plaatstroom-apparaat.
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Zoo is gemakkelijk in te zien, dat een toestel volgens schema fig.
42, als het zonder ingebouwd plaatstroomapparaat moest worden
uitgevoerd, nagenoeg dezelfde opstelling der onderdeden zou kun
nen verkrijgen als aangegeven in de bouwteekening fig. 39. Wan
neer wij nu echter aan dat ontwerp achterna een plaatstroom
apparaat moesten toevoegen, zouden wij een ding krijgen van min
der gewenschten vorm. Het voedingsgedeelte zou achter, naast of
onder het toestel van fig. 39 moeten komen. Dat zou een onhandig
model opleveren, en met ’t voedingsgedeelte ernaast tot-een onsymetrische frontplaatindeeling leiden. Een geheel gewijzigde op
stelling verdient daarom de voorkeur. Een bruikbaar voorstel daar
toe geven wij in de bouwteekening van fig. 43.
Hierbij is weer aangenomen, dat wij de vroeger beschreven spoe
len gebruiken, die op sokkels van defecte versterkerbuizen zijn ge
monteerd en waarvan de eerste in een 5-poot buisfitting, de tweede
in een 4-poot buisfitting past. Voor de E 428 en C 453 zijn 5-poot
fittings noodig.
Wat de C 453 betreft, moet erop gelet worden, dat dit een 5-poot*
buis is, waarvan de middenpoot n i e t de kathodeaansluiting vormt;
het is toch een direct verhitte buis, welker gloeidraad zelf kathode
is, zoodat een afzonderlijke kathode-aansluiting hier niet bestaat;
de middenpoot vormt hier nu de aansluiting voor het penthodeschermrooster. Het remrooster g3 is inwendig met middengloeidraad verbonden.
Beschouwen wij nu den bouw van het toestel, dan zien we, dat
de 2-voudige draaicondensator weer in het midden is geplaatst. De
plaatstroomcombinatie (nettransformator met diverse wikkelingen
en ingebouwde afvlaksmoorspoel) komt daar naast te staan op de
grondplank.
Nu brengt dit de noodzakelijkheid mede — als wij niet een al
te ongunstige kriskrasbedrading willen verkrijgen — om de spoelen
dichter bij elkaar te zetten dan in fig. 39. Dit zou het nadeel kun
nen opleveren, dat de koppeling tusschen de spoelen niet volgens
de bedoeling enkel door den weerstand Rl van 20 000 ohm werd
gevormd, maar ten deele door een inductieve koppeling. Het zou
kunnen zijn, dat een koppeling, die zwak genoeg is voor de vereischte selectiviteit, daardoor niet zou zijn te bereiken. De plaatsing
van een met aarde verbonden schermplaatje van
rood koper of aluminium tusschen de spoelen kan dit gevaar op
heffen; dat schermplaatje dient dan 3 a 5 cm hooger te zijn dan de
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spoelen. Het is echter gebleken, dat bij den vorm der beschreven
spoelen een afstand van 5 cm ertusschen ook al voldoende is om
het zonder afscherming te kunnen stellen.
Metalen huis en kern van den nettransformator moeten met
aarde worden verbonden, evenals het frame van den draaicondensator en de metalen huizen van den laagfrequenttransformator en
van de eventueele smoorspoel der luidsprekerbeveiliging.

Fig. 44. Tweekrings-ontvanger met éénknopsafstemming en afge
schermde ijzerkemspoelen voor lange-, midden- en korte golven
volgens de nieuwe schakeling met teruggekoppelde detectortriode
en eindbuis. Plaatstroombuis mede ingebouwd.
Om een symetrische frontplaatverdeeling te verkrijgen, is de
schakelaar, die de antenne aan een grooter of kleiner deel der koppeljvikkeling op spoel Ll verbindt, aan de eene zijde van den draai"
condensator geplaatst en de potentiometer voor de terugkoppelingsregeling aan de andere zijde. Die potentiometer vindt achter de
frontplaat n.1. plaats boven de plaatstroomcombinatie.
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Het toestelsysteem, zooals het in dit hoofdstuk en in het vorige
is aangegeven, kan ook zeer goed tot uitvoering worden gebracht
met 2-voudige spoelstellen, die in den handel verkrijgbaar zijn.
Daarbij zijn de spoelstellen steeds geheel in geaarde metalen bussen
tegen alle inductieve koppeling afgeschermd. De koppeling
door een weerstand tusschen de niet-geaarde spoeleinden laat zich
daarbij uitstekend verwezenlijken.
Onze foto fig. 44 laat een uitvoering zien van een apparaat met
een spoelstel voor lange, midden- èn korte golven van de Duitsche
Undy-fabrieken. Detector en eindbuis zijn beide trioden (E 424
en B 409) van verouderde typen en toch is er goede ontvangst
mee te bereiken. Het afgebeelde apparaat is uitgevoerd met een
plaatstroomvoeding volgens fig. 28, enkel met gloeistroomtransformator en afvlaksmoorspoel (geen hoogspanningstransformator). De transformatoren zijn onder de grondplank aangebracht.
Vandaar de zeer compacte bouw.
Wij geven deze afbeelding slechts als een voorbeeld van nóg
een variatie.

HOOFDSTUK XXII.
ZWEVINGSONTVANGST VAN TELEGRAFIE.
BEPERKTE PLAATSRUIMTE VOOR TELEFONIEZENDERS
Wij hebben opgemerkt, dat een ontvangtoestel met teruggekop
pelde detector-buis een giltoon kan voortbrengen wanneer de terug
koppeling bij ontvangst van een draaggolf zoo sterk wordt gemaakt,
dat het toestel genereert. Die giltoon moet bij telefonie-ontvangst
vermeden worden; daarbij mag het toestel niet genereeren.
Toch is het gewenscht, dat wij over dien giltoon en over zijn
ontstaan iets uitvoeriger spreken, want men kan er ook soms een
nuttig gebruik van maken. Dat is bet geval, wanneer men tele
grafische signalen wil ontvangen.
In het meerendeel der gevallen wordt voor het overbrengen van
telegrafische berichten een soort van letter- en cijferteekens ge
bruikt, die uit punten en streepen bestaan of uit korte en langere
hoorbare fluitteekens. Zij vormen een alphabet, dat naar zijn ont
werper, Samuel Morse (1791-1872), het morse-alphabet
wordt genoemd. Een radiotelegrafische zender stuurt als regel niet
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voortdurend een draaggolf uit, maar doet dit met onderbrekingen
in korte en langere „golftreintjes”, die de punten en streepen vor
men. Dat kan gebeuren met golftreintjes, die met een hoorbaren
toon „gemoduleerd” zijn en dan ontvangt men deze teekens op
dezelfde wijze als telefonie. Het kan echter ook gebeuren met ongemoduleerde golftreintjes en dan maakt een gewone detector er
bij' de ontvangst enkel onhoorbare of nagenoeg onhoorbare gelijkstroomstootjes van.
Vooral als men een ontvanger heeft, die korte golven beneden
100 of beneden 50 m ontvangt, zijn op vele golflengten binnen het
bereik van zulk een toestel telegrafiezenders werkzaam. Laat men
nu den detector genereeren, dan worden ineens ook de teekens van
die telegrafiezenders hoorbaar, welke met ongemoduleerde golven
werken. Er ontstaan dan korte en langere fluitjes door deze sig
nalen als de detector genereert.
Aangetoond kan worden, dat dit berust op het tezamen ge
detecteerd (gelijkgericht) worden van de trillingen die van een
zender ontvangen worden èn de trillingen, die door het genereeren
in het toestel zelf worden opgewekt. Hebben de aankomende tril
lingen een frequentie van bijv. 6 millioen (golflengte 50 m) en is
de ontvanger af gestemd op een frequentie van 6,001 of 5,999 mil
lioen, dus 1000 trillingen per sec. méér of minder, dan ontstaat een
hoorbare toon van 1000 trillingen per seconde, het verschil dus
tusschen de trillingsgetallen der twee op zichzelf onhoorbare hoog
frequente trillingen. Men spreekt daarom van verschilfrequentie of verschiltoon.
Er bestaat een nauw verband tusschen dit ontstaan van hoor
bare verschilfrequenties door detectie van twee hoogfrequente tril
lingen en het bekende verschijnsel der „zwevingen” tusschen twee
geluidstrillingen. Daarom noemt men de ontvangst van telegrafische
teekens met behulp van een genereerenden detector ook wel
zwevingsontvangst.
Uit het medegedeelde over het ontstaan van den „verschiltoon"
volgt op eenvoudige wijze de verklaring van hetgeen men zelf bij
een dergelijke ontvangst kan waarnemen. Draait men aan den
afstemcondensator en nadert men de afstemming van zulk een
telegrafiezender, dan begint men de teekens eerst te hooren in een
zeer hoogen pieptoon (de verschilfrequentie is nog groot); draait
men verder, dan wordt de toon al lager en lager (de verschil
frequentie wordt kleiner), om op een gegeven moment geheel te
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verdwijnen, hetgeen gebeurt in het punt van juiste afstemming (de
aankomende trilling en de gegenereerde zijn gelijk en leveren dus
geen verschil meer op). Draait men nu den condensator nog ver
der, dus „door de afstemming heen”, dan wordt eerst weer een
lage toon hoorbaar (kleine verschilfrequentie), die bij verder draaien
steeds hooger wordt totdat hij voor het menschelijk oor onhoorbaar
is (groote verschilfrequentie).
Dezelfde volgorde van hooge tot lage en dan weer tot hooge
tonen doet zich voor als men met genereerend toestel door de af
stemming der draaggolf van een telefoniezender heen draait. Men
heeft in beide gevallen met hetzelfde verschijnsel van het ontstaan
van verschiltonen te doen, maar in het geval van telefonie-ontvangst
is dit iets hinderlijks, dat vermeden moet worden, terwijl het in het
geval van telegrafie-ontvangst integendeel nuttige toepassing vindt.
Zenders, die met ongemoduleerde golven seinen, kan men daardoor
in elke gewenschte toonhoogte ontvangen; men regelt die toon
hoogte bij de ontvangst zelf door wat meer of wat minder te ver
stemmen.
*
*
*

:
;
;

Nu we eenmaal weten hoe fluit- en gil-tonen bij normale ont
vangst kunnen ontstaan, wanneer de detector zelf een trilling gene
reert, kunnen we ook eenige andere verschijnselen, die soms zijn
waar te nemen, wel begrijpen.
Een fluittoon, die in het gebied van hoorbaarheid vóór ons oor
valt, ontstaat altijd, .wanneer twee, weinig in frequentie van elkaar
verschillende hoogfrequente trillingen gelijktijdig in den detector
lcomen. En dat kan óók gebeuren zónder dat de detector zelf de
tweede trilling genereert. Wanneer twee zenders gelijktijdig wer
ken met draaggolven, die in frequentie te weinig van elkaar ver
schillen, zullen die twee draaggolven ook in een n i e t-genereerenden
detector een hoorbare verschilfrequentie doen ontstaan. Dan hoort
men een fluit- of pieptoon, waaraan men met het eigen toestel niets
kan doen en die niet in toonhoogte verandert als men door de
afstemming heendraait. In de draaggolf van een telefoniezender kan
op die manier een telegrafiezender hoorbaar worden. En wanneer
twee telefoniezenders te weinig in frequentie verschillen, wordt de
fluittoon der verschilfrequentie een niet onderbroken, aanhoudend
stoorfluitje.
Dit is een dwingende reden waarom de verschillende landen met
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elkaar hebben afgesproken om hun omroepzenders te laten werken
op vaste golflengten, die zoo zijn gekozen, dat de trillingsfrequenties
als regel minstens 9000 trillingen per secUnde van elkaar verschillen.
Eigenlijk zou men dan toch nog tusschen elke twee draaggolven
een hoorbaren verschiltoon van 9000 trillingen krijgen, dat is een
toon, die ongeveer een octaaf hooger is dan de hoogste toon van
een piano.
Alleen door de selectiviteit onzer toestellen en door de omstan
digheid, dat door hun normale constructie voor de weergave van zoo
hooge tonen altijd tamelijk ongunstige condities worden geschapen,
bemerken wij van deze verschiltonen gewoonlijk niets.
Uit het bovenstaande volgt inmiddels, dat in een bepaald golfgebied maar niet een willekeurig aantal telefonie-zenders kan wer
ken. Tusschen 200 en 500 m, dat is een frequentiegebied van 1.5
millioen tot 0,6 millioen trillingen per secunde, kunnen met 9000
trillingen frequentie-verschil niet meer dan 100 zenders werken.
Tusschen 20 en 50 meter (15 tot 6 millioen trillingen per secunde)
zouden het er 1000 kunnen zijn, wanneer dat geheele gebied voor
omroep was toegelaten.
Aangezien men in Europa tusschen 200 en 500 m veel méér dan
. 100 omroepzenders heeft, zijn er golfverdeelingen gemaakt, waarbij
ver van elkaar verwijderde zenders wel op dezelfde golflengten
werken, in de hoop, dat men ze niet zoo sterk zal maken, dat zij in .
eikaars gebied hoorbaar zijn. Geheel in orde is het daarmee lang niet
overal.
Voor de ontvangtoestellen spruit uit dit alles de eisch voort, dat
zij minstens in staat behooren te zijn om twee even sterke zenders,
die in frequentie 9000 trillingen per secunde verschillen, goed ge
scheiden te kunnen ontvangen.
Twee afgestemde kringen is wel het minste, dat noodig is om
eenigszins aan de vervulling van dien eisch nabij te komen.
HOOFDSTUK XXIII.
ZENDERSTERKTE. — SLUIERING. —
ZONNEVLEKKENPERIODE
Wij hebben in voorafgaande hoofdstukken eenige malen ge
sproken over de verschillen in sterkte, waarmee verschillende zen
ders worden ontvangen.
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Als wij van een ,,sterken” zender spreken, kan dit meer dan één
beteekenis hebben. Het kan zijn, dat wij het werkelijke electrische
vermogen van den zender bedoelen. Er zijn omroepzenders met een
gemiddeld antenne-vermogen van 5 kilowatt, maar ook van 10,
120 kilowatt. Bij verkeerszenders op zeer lange golven komen
20
vermogens van 500 tot 1000 kilowatt voor-. Wat dergelijke zenders
aan electrische energie verbruiken om zulke vermogens in de antenne
op te wekken, is eenige keeren méér; en wat de antennes er nuttig
van uitstralen, is aanzienlijk minder.
Maar dat alles bedoelen wij gewoonlijk niet. Wij hebben het
meer over de sterkte der ontvangst in onze antenne. Natuurlijk
heeft de werkelijke zendersterkte daar invloed op; maar de afstand,
waarop de zender van ons verwijderd is, speelt ook een groote rol.
Daarom, wanneer wij van de sterkte of zwakte van een zender
spreken, bedoelen wij de veldsterkte van dien zender in de
omgeving van onze ontvang-antenne. Die uitdrukking zal uit zich
zelf duidelijk zijn.
Oorzaak van de veldsterkte is de uitstraling van electromagnetische trillingsenergie door den zender. Wij moeten ons voorstellen,
dat die uitstraling rechtlijnig plaats heeft, evenals de uitstraling
van licht door een lantaren. Daaruit zou echter volgen, dat een
zender ook niet verder zou kunnen reiken dan de afstand, waar
over de antenne zichtbaar zou wezen, dus niet verder dan
gezichtsafstand (optische afstand). Voor een zendantenne
en een ontvangantenne, die beide 100 m hoog zouden zijn, zou dit
bijv. 71 km zijn en voor een zeer lage ontvangantenne slechts de
helft hiervan. De bolvorm der aarde zou een hindernis opleveren
voor het overbruggen van grootere afstanden.
Wij weten,, dat in werkelijkheid toch wel veel grootere afstanden
worden overbrugd.
In de eerste plaats speelt hierbij de omstandigheid, dat de aarde
een geleidend lichaam is, een rol. Het deel der zenderstraling, dat
langs den aardbodem loopt (directe straling of bodemstraling) reikt des te verder naar mate de bodem beter geleidend is.
Groote afstanden haalt de straling over zee (zout water is sterk
geleidend); ook drassige weidegronden zijn gunstig. Hoe langer de
gebezigde golflengte is, des te verder blijft de directe straling om
de kromming der aarde heen langs den bodem voortloopen.
Een antenne straalt echter ook schuin naar boven uit. Dat deel
der straling zou voor het ontvangeffect geheel verloren zijn, wan7. Radio door zelf doen.
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neer niet in de hoogere luchtlagen electrische toestanden heerschten,
waardoor op bepaalde hoogten lagen voorkomen, die eenigszins
spiegelend werken voor radiostralingen. Het ultraviolette deel van
het zonlicht heeft op de deeltjes der sterk verdunde lucht in de
boven-atmosfeer een uitwerking, waarbij uit de luchtmoculen nega
tieve electronen worden losgerukt; de overblijvende, positief geladen
moleculen noemt men ionen en de lucht, die onder deze omstan
digheden in zekere mate geleidend wordt, heet geïoniseerd.
Zulke min of meer geleidende geïoniseerde lagen bestaan op
verschillende hoogten in de atmosfeer; zij werken deels spiegelend,
deels absorbeerend (opslorpend) op radiostralingen, waarbij de
kortste golflengten (hoogste frequenties) het sterkst doordringend
vermogen bezitten. Men onderscheidt een z.g. E-laag (Heavis i d e - 1 a a g), waarvoor ongeveer 100 km hoogte wordt aange
nomen en daar boven één of meer F-lagen (Appleton-laag)
op 250 km of hooger.
Onder invloed van het zonlicht overdag moet men zich voor
stellen, dat ook beneden de E-laag nog onregelmatige ionisatie
ontstaat, die voor de omroepgolven boven 200 m absorbeerend werkt,
' zonder ze terug te kaatsen. Des avonds echter wordt de E-laag een
tamelijk goede spiegel, die de hoogtestraling van radio
zenders naar de aarde terugkaatst. Verafgelegen zenders zooals
de Italiaansche worden daardoor in ons land des avonds dikwijls
vrij krachtig ontvangen, terwijl de directe bodemstraling ons nooit
bereikt en deze zenders daardoor overdag nooit hoorbaar zijn.
Onaangename verschijnselen doen zich voor, wanneer bij zen
ders, die wat minder ver weg liggen, een zwakke directe straling
ons nog bereikt en des avonds de indirecte straling daar
bij komt. De langs wegen van verschillende lengte tot ons komende
twee stralingen zullen maar toevallig precies kunnen samenvallen.
Zij kunnen het eene moment elkaar versterken en het volgende
moment elkaar tegenwerken als de spiegelende laag bijv. wat op
en neer danst. Dat veroorzaakt voortdurende veranderingen
in de veldsterkte rondom onze ontvangantenne, dus een ontvangst
met vlagen van groote sterkte, afgewisseld door inzinkingen. Men
noemt dit sluiiering (fading), die in het beschreven geval
meestal gepaard gaat met geluidsvervorming.
Ook zenders als de.Italiaansche, die wij uitsluitend door indirecte
straling ontvangen, zijn onderhevig aan sterktewisselingen, dus aan
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sluiering, maar in het algemeen doet zich daarbij minder vervorming
voor.
De korte golven beneden 50 m hebben met hun directe straling
een slechts geringe werkingssfeer. Zij worden in de meeste gevallen
niet door de E-laag teruggekaatst, maar dringen daar doorheen en
ondergaan pas reflectie van de hoogere F-laag. Die hooger gelegen
spiegel kaatst ze nu echter ook naar verder weg gelegen punten
terug. Daardoor overbrugt men met korte golven, al valt hun directe
straling voor hun practisch effect geheel weg, juist groote afstanden.
Aangezien het effect dan uitsluitend op de indirecte straling (terug
gekaatste hoogtestraling) berust, zijn deze golven sterk onderhevig
aan sluiering; de ontvangst kan een moment overweldigend sterk
zijn en toch met horten en stooten geheel wegvallen.
Van de golven beneden 50 m komen de kortere beneden 30 m
des daags het best over en de langere des nachts. Zoo komen ook
des zomers de kortere golven meer in het voordeel en is dit des te
sterker het geval in de jaren, waarin het aantal zonnevlekken groot
is. Gemiddeld om de ruim 11 jaar komt zulk een zonnevlekken
maximum voor; het laatste maximum viel in den zomer van 1938.
Over het verband tusschen verschijnselen op de zon, electrischen
toestand van de aardsche atmosfeer, aardmagnetisme en meer of
minder gunstige condities voor het radioverkeer worden nog steeds
waarnemingen verricht en een volledige, vaststaande verklaring van
alle zich voordoende verschijnselen bestaat nog niet.
Wij hebben hier enkele hoofdpunten aangestipt om den experimenteerder op radiogebied erop te wijzen, dat men op allerlei grillig
heden in de ontvangst verdacht moet zijn, die niet altijd aan het
toestel zijn te wijten, maar verband houden met natuurverschijn
selen, waar wij min of, meer machteloos tegenover staan en die
zelfs juist dóór de radio pas goed in studie zijn genomen, zonder
dat wij er nog in alle opzichten van op de hoogte zijn.

HOOFDSTUK XXIV
HET 2-KRINGSTOESTEL MET HOOGFREQUENTTRAP
Met het toepassen van laagfrequentversterking hebben wij be
reikt, dat het arbeidsvermogen voor telefoon of luidspreker wordt
geleverd door een batterij of plaatstroomapparaat en niet meer aan
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de signaalenergie ontleend behoeft te worden, die door de antenne
wordt opgevangen.
Toch hebben wij nog niet alle voordeel getrokken uit het feit,
dat versterkerbuizen zich energieloos laten sturen (hoofdstuk XIV).
Detectoren zooals dioden en versterkerbuizen met roostercondensator en lekweerstand nemen altijd eenigen stroom op, die ontleend
wordt aan een kring', die dezen stroom levert ten koste van hetgeen
de antenne eraan toevoert.
Wij kunnen echter aan den detector een versterker, die energie
loos gestuurd wordt, laten voorafgaan. Dan moet die het
in de met de antenne gekoppelde kringen voorkomende, oorspron
kelijke signaal al versterken vóór de detectie. En dan wordt de
energie, die de detector verbruikt, ontleend aan den anodekring
der voorafgaande buis, dus aan het plaatstroomapparaat. Dit wordt
hoogfrequentversterking. Daarvoor kan weer een versterkerbuis dienen met een steeds negatief gehouden rooster, dat
derhalve geen stroom kan opnemen. Dan is al het mogelijke gedaan
om met de geringste middelen een maximum aan gevoeligheid en
selectiviteit te bereiken.
Daa'rom is het 2-kringstoestel met 1 hoogfrequenttrap, dat wij nu gaan bespreken, tot een zoo geliefd
standaardtype geworden. Er zijn natuurlijk altijd nog betere ont
vangers mogelijk, maar dan eischen zij speciale onderdeelen en ook
grootere ervaring bij den bouw en bij het in werking stellen. Voor
den niet-yakman kan de hoogfrequentversterkertrap reeds onver
wachte moeilijkheden opleveren. Behoorlijk inzicht in de schakeling
is daarom noodig.
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Fig. 45. Schema van een toestel met 1 hoogfrequenttrap.
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C2 = variabele cond. 500 jliju F.
C4, C5 = 0,1 fi F niet inductief.
= 250 /n/c F.
= 250 a 1000 w F.
= 0,1 /.l F.
= 0,01 a 0,1 fi F (zeer goede isolatie!)
= 20 a 50
F electrolytisch, 12 volt.
=325 Q

R2 — pöt. 10 000 Q
R3 — 20 000 Ü
R4 = 25 000 Q
R5 = 20 000 Q
R6 = 1 M Q
R7 = 0.1 M Q
Rs = 0.75 M Q
Rg = 150 Ü
R, 0 = 500 a 1000 Q
R„ = 20 000 Q
Pot. = 25 000 Ü
Het schema fig. 45 gaat uit van het gebruik der zelfde spoelen,
die wij voor het apparaat volgens schema fig. 31 hebben aangege
ven. Eindtrap en detector zijn ook dezelfde. Voor de hoogfrequentversterking gebruiken we wederom een penthode, maar van een
ander type dan het voor detector dienende. De EF 9 in het schema
is n.1. een buis met variabele versterking, die wij daarom als va ri penthode aanduiden. Philips gebruikt er de minder gelukkige
benaming „selectode” voor.
De bijzondere eigenschap van een varipenthode is, dat door vergrooting der negatieve roosterspanning de versterking heel gelei
delijk tot nul kan worden teruggeregeld. Tot op zekere hoogte kan
men bij alle buizen dit effect verkrijgen, maar dan gaat het niet
geleidelijk; kleine veranderingen der negatieve roosterspanning doen
dan niets en als men die spanning nog wat meer vergroot, gaat de
regeling in eens veel te snel.
Een belangrijke reden om in ons schen\a voor den hoogfrequentversterker een buis met goed regelbare versterking te gebruiken, is
de omstandigheid, dat de door ons toegepaste roosterdetector voor
overmatig sterke signalen niet goed meer werkt. Zooals bij de ver
klaring van den roosterdetector in hoofdstuk XVII werd uitgelegd,
wordt het rooster bij telefonie-ontvangst door de gelijkrichting van
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de draaggolf negatief; de plaatstroom neemt daardoor af als een
signaal inkomt. Is dat signaal nu door voorafgaande versterking
overmatig sterk, dan dreigt de roosterdetector te worden dichtgedrukt. De laagfrequentversterking door deze buis wordt dan
geschaad; er ontstaat dan vervorming en boven een bepaalden
sterktegraad zelfs verzwakking. Dat noemt men overbelas
ting van den roosterdetector. Het is-niet gevaarlijk (het woord
„overbelasting” zou dit kunnen doen denken) maar in elk geval
wordt het geluid leelijk.
Wij moeten dus bij een toestel met roosterdetector en voor
afgaande hoogfrequentversterking een » sterkterjegeling
vóór den detector hebben. Een varipenthode is daartoe het
aangewezen middel.
Indien men het schema met buizen met 4 volts gloeidraad wilde
uitvoeren, zou men moeten nemen: AF 3 (oud E 447), AF 7 (oud
E 446) en AL 4 (of eenige andere 4 volts eindbuis).
De moeilijkheden, die een hoogfrequentversterkertrap kan ople
veren, hangen samen met ongewenschte (parasitaire) gene''neemeigingen, die een hoogfrequentbuis kan vertoonen.
Bezien wij het schema, dan zal blijken, dat de weerstand, die in
fig. 37 als koppeling tusschen de kringen dienst deed, nu feitelijk
is vervangen door de versterkerbuis. Het gevolg is, dat wanneer
nu eenige inductieve koppeling tusschen de kringen zou bestaan,
de versterkte trillingen in de tweede spoel zouden terug
werken op de eerste, dus op het rooster der versterkerbuis. Dat
zou een terugkoppeling opleveren, die niet regelbaar, dus onbeheerschbaar zou wezen. Met den 'versterker ertusschen, zou reeds
een zwakke koppeling tusschen de spoelen dit kwaad teweeg
brengen.
Zelfs zónder inductieve terugwerking is er altijd al eenige kop
peling binnen in de buis, waar de anode met de eene spoel is ver
bonden en het rooster met de andere. Als men een triode voor hoog
frequentversterking toepast, levert dit een inwendige terug
koppeling binnen de buis op, die heel lastig kan worden. Het
schermrooster eener hoogfrequentpenthode, dat door een grooten
condensator voor hoogfrequente stroomen met aarde of met kathode
is verbonden, vormt een belangrijke beveiliging tegen die inwendige
terugkoppeling.
Overigens is het gevaar van hetgeen daar altijd nog van overbklijft, niet het grootst als de twee kringen precies gelijk zijn
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afgestemd, maar als de tweede kring op iets kortere golf is
afgeregeld dan de eerste. Men zal natuurlijk streven naar juiste
afstemming, maar dient daarbij te onthouden, dat als afwijkingen
niet te vermijden zijn, voor den tweeden kring een afwijking in
de richting der langere golven gewenscht is.
Genereeren van een hoogfrequenttrap moet niet alleen voor telefonie-ontvangst vermeden worden, maar ook voor telegrafie-ontvangst. Het veroorzaakt niet alleen vervorming, maar vooral als
men een roosterdetector laat volgen, dreigt deze erdoor „dichtgedrukt” te worden (zie boven), zoodat het toestel er ongevoelig
door wordt. Een toestel, dat nu en dan vanzelf (spontaan)
gaat genereeren, noemt men instabiel; een hoogfrequenttrap
is pas goed als de stabiliteit daarvan is verzekerd.
Wat de spoelen betreft, is de tweede hier gelijktijdig in den
anodekring der hoogfrequentbuis en in den roosterkring van den
detector geschakeld. Aangezien de anodegelijkstroom voor de hoog
frequentbuis nu door deze spoel moet worden gevoerd, kan zij niet
direct aan aarde worden gelegd. Om den afstemkring te sluiten,
is de groote condensator C5 aangebracht. Dat moet een goede, nietinductieve condensator zijn, waarvoor een kokercondensator van
0,1 uF kan dienen. De isolatie ervan moet zeer goed zijn. Ook de
roostercondensator C6 heeft een uitstekende isolatie noodig om te
voorkomen, dat eenige positieve spanning op het deteetorrooster
zou komen.
Eenige mogelijkheid van ongewenschte en onbeheerschbare terug
koppeling zou nog kunnen bestaan doordat hoogfrequentbuis en
detectorbuis uit hetzelfde plaatstroomapparaat worden gevoed. Om
die voedingen onafhankelijker van elkaar te maken, is een weer
stand R5 in de voeding der hoogfrequentbuis opgenomen. Deze
weerstand vormt tezamen met C5 een z.g. ontkoppeling tusschen de voedingen.
,
De versterkingsregeling voor de hoogfrequentbuis door varieeren
van de negatieve roosterspanning zou enkel met een variabelen
kathodeweerstand nooit zoo ver kunnen gaan, dat de buis geheel
werd dichtgeknepen. Spanning aan den kathodeweerstand is er
slechts zoolang er stroom doorgaat; men kan dus nooit ertoe komen,
dat de spanning zeer hoog wordt en tevens de stroom nul. Dit kan
wèl met de in het schema aangegeven inrichting.
Hier is Rl de normale, vaste kathodeweerstand; R2 is een variabel
verlengstuk van bijv. 10 000 ohm; dit verlengstuk wordt niet enkel
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door anode- en schermroosterstroom van de buis doorloopen, maar
tevens door den stroom uit den spanningsdeeler R3-R4, waarvan
de schermspanning is afgetakt.
Nog moet even de aandacht worden gevestigd op het feit, dat
hier de middenaftakking op de tweede spoel is gebruikt om er
de anode der hoogfrequentbuis op af te takken. Men zou de anode
ook aan het boveneinde der spoel kunnen verbinden en den roostercondensator der detectorbuis aan de aftakking. De stabiliteit is
.beter verzekerd met de geteekende verbindingen. Ook zou men,
als er geen middenaftakking was, de anode der voorafgaande buis
en den roostercondensator der volgende beiden aan het boven
eind der spoel kunnen verbinden, maar voor de selectiviteit is het
in het schema aangegevene beter.
Een grammofoonaansluiting is in het schema niet weer aangege
ven. Desgewenscht kan men die geheel op dezelfde wijze aanbren
gen als in fig. 37.
Verder kan ook, indien 4-volts buizen worden gebruikt en de
wensch ontstaat om een direct-verhitte eindbuis aan te brengen,
de eindbuisschakeling van fig. 42 weer gevolgd worden.
Zoo kan men steeds naar behoefte zelf variaties aanbrengen door
gedeelten van verschillende schema’s met elkaar te combineeren.
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DE BOUWTEEKENING VAN HET TOESTEL MET
HOOGFREQUENTTRAP
Bij het ontwerpen van dit bouwplan hebben wij naast het vol
doen aan den eisch, dat de regelingen op de frontplaat komen,
rekening te houden met de noodzakelijkheid om de spoelen buiten
koppeling met elkaar te plaatsen en toch niet te ver van de draaicondensatoren en van.de bijbhoorende buizen. Dat laatste is vooral
van belang, wanneer wij door het uitwisselen der spoelen ook korte
golven beneden 50 m willen kunnen ontvangen.
Ook hier zijn de spoelen nog uitwisselbaar gehouden en
niet omschakelbaar gemaakt, aangezien het aanbrengen van
een golfbereik-schakelaar dikwijls de parasitaire genereerneiging verhoogt door het dicht bij elkaar loopen van
draden der twee verschillende spoelstellen naar den schakelaar;
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de stabiliteit van den hoogfrequentversterker is dan moeilijker te verzekeren.
Wanneer de tweevoudige draaicondensator in een metalen schermkast is gebouwd, waarvan de massa goed is geaard, en de spoelen
voldoende voor elkaar „schuil gaan” achter die schermkast, zal bij
de plaatsing volgens fig. 46 niet veel inductieve koppeling over+
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Fig. 46. Bouwplan voor een toestel met hoogfrequenttrap volgens schema fig. 45
en met spoelen, die men zelf kan vervaardigen. Buisaansluitingen van boven
gezien.
blijven. Men moet echter voorzichtig zijn met de leidingen I en II,
die een directe terugwerking tusschen anode en rooster der hoogfrequentbuis zouden geven, als zij dicht langs elkaar liepen. Het
kan noodig zijn, I in een geaard afschermbuisje te leggen, of een
geaard schermpje aan te brengen rondom het condensatorcontact,
waaraan II is verbonden.
Ook is het van belang, dat de leidingen naar de antenne en die
naar den luidspreker goed uit elkaar worden gelegd en ook buiten
het toestel elkaar niet naderen. Er dringt toch altijd eenige hoog
frequente energie door tot in den luidspreker en daardoor kan terug
koppeling „over het geheele toestel heen" van luidspreker op antenne
ontstaan. Dit is iets, waarop men vooral ook moet letten als de
luidspreker met het toestel in één kast wordt gebouwd.
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Verbindingen aan draaibare organen, zooals de potentiometer
P voor de terugkoppelingsregeling en de weerstand R2 voor de
sterkteregeling, moet men altijd zooveel mogelijk zoo maken, dat
draaien naar rechts sterker geluid en nadering tot genereeren oplevert. Steeds volgen van dezen regel vergemakkelijkt
de bediening.
Er bestaan regehveerstanden en potentiometers, die voor elk
gelijk stukje, dat men ze verdraait, ook precies evenveel in weer
stand veranderen; in geval van zulk een volkomen evenredige ver
andering noemt men ze lineair. Er bestaan ook andere, waarbij
de veranderingen in weerstand in het begin klein zijn, maar daarna
toenemend; die noemt men dikwijls logarithmisch, al zijn
ze dat meestal niet wiskunstig zuiver. Nog weer andere hebben bij
het begin der regeling groote veranderingen, die bij verder draaien
kleiner worden; die kan men omgekeerd logarithmisch
noemen.
Voor sterkteregeling van een pickup gebruikt men bij voorkeur
een logarithmischen potentiometer (voor een magnetische pickup
50 000 ohm, voor een kristalpickup 100 000 a 500 000). De handel
noemt zulk een sterkteregelaar: ,,volume-regelaar”. Voor sterkte
regeling met een variabelen kathodeweerstand zou men een om.
gekeerd-logarithmischen potentiometer kunnen gebruiken.
In ons geval kan zoowel voor den potentiometer P als voor
den weerstand R2 (die ook een potentiometer mag zijn) een exem
plaar met lineaire regeling worden toegepast, hetgeen nog het
voordeel heeft, dat het draadgewonden weerstanden kun
nen zijn, als men die in de opgegeven waarden kan krijgen althans.
Terwijl voor het aansluiten van antenne, aarde en luidspreker
aan de achterzijde stekerb u s s e n zijn aangebracht, moeten in
overeenstemming met de algemeene veiligheidsvoorschriften voor
de aansluiting van het lichtnet steker pennen worden gebruikt,
zoodat het van het lichtnet komende snoer met een • c o n t ra
st e k e r met verzonken bussen kan zijn voorzien.
Als men voor dit doel geen losse stekerpennen kan krijgen, kan
men zich gemakkelijk helpen met een modernen, bakelieten steker.
Het bakelieten huis daarvan bestaat uit twee losse doelen, die door
een schroef en contramoer op elkaar worden gehouden en waar
de pooten los in liggen. Men kan zulk een steker, na verwijdering
van de origineele schroef en contraschroef, ook met een houtschroef op de grondplank bevestigen, terwijl men de pooten laat
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uitsteken. Dat levert ons een goede, aan de veiligheidseischen be
antwoordende netaansluiting.
De gloeistroomleidingen zijn in de bouwteekening niet .aange
geven. De drie versterkerbuizen worden weer parallel op de
gloeistroomwikkeling voor de plaatstroomcombinatie aangesloten.
Aangezien de onderdeden, die men koopt of beschikbaar heeft
voor den bouw van een toestel, niet altijd precies dezelfde afme
tingen zullen hebben als de onderdeden, waarop de ontwerper der
bouwteekening het oog had, doet men goed, na het bij elkaar ver
zamelen van alle onderdeden, deze eens te gaan uitzetten en -leggen
op een stuk papier of karton, zooveel mogelijk op dezelfde wijze
als de bouwteekening aangeeft. Op grond van die voorloopige rang
schikking kan men pas de juiste maten van de grondplank, die men
noodig zal hebben, gaan bepalen. Ook de maten voor de frontplaat vindt men door dit voorloopig passen; en zoo zorgt men, dat
de frontplaat geboord kan worden (gaten voor condensatoras en
regelweerstanden) vóórdat frontplaat en grondplank met hoeksteunen aan elkaar worden bevestigd.
Het bezit van een stel spiraalboren in verschillende maten (1 tot
10 mm) en een goeden booromslag is van veel gemak. Men boort
daar hout, zoowel als pertinax en metaal mee. Voor de kleine maten
is een drilbooromslag het handigst.
Men moet altijd goed voor oogen houden, dat bij de verwezen
lijking van een bouwplan, zelfs volgens een betrekkelijk eenvoudig
schema, heel licht fouten worden gemaakt in de bedrading, of ver
bindingen worden vergeten. Als men gereed meent te zijn, is het
zaak om vóór de beproeving, al hetgeen men gedaan heeft, aan de
hand van principeschema en bouwteekening nog eens goed te controleeren.
Vooral beginners op het gebied van toestelbouw hebban een
groote neiging om, ingeval een apparaat niet direct goed werkt, de
schuld te zoeken bij het „schema". Zij gaan er dan op uit om bij
een kennis of uit een boek een „ander" schema op te duiken, in de
hoop, dat dit „een beter schema" zal zijn.
Dat is heelemaal mis. Er is heel weinig kans, dat in het schema,
dat men aanvankelijk gebruikte, een ernstige fout zou schuilen.
Veel grooter is de kans, dat men zélf bij de uitvoering een fout heeft
gemaakt. En dan is het een leerzame oefening, die voor toekomstige
experimenten rijke vruchten afwerpt, om de gemaakte fout precies
vast te stellen, voordat men wat anders aanpakt. Zelfs een wer-
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kelijke fout in een schema moet te ontdekken zijn, als men schema,
bouwteekening en beschrijving nauwkeurig met elkaar vergelijkt.
Maar denk niet te gauw, dat de fout schuilt bij een ander!
In het thans beschouwde bouwplan is de vroeger aangegeven
schakelaar om de antenne met een grooter of kleiner deel der koppelwikkelingen op de eerste spoel te kunnen verbinden, weggelaten.
Gebruikt men de vroeger beschreven spoelen, dan behoudt men wel
de keuze om op de spoelfitting de verbinding aan de grootere of
aan de kleinere wikkeling aan te brengen. Hier kan gerust voor
goed de kleinere wikkeling worden gebruikt.
Met eenige zorg en nauwkeurigheid dienen dan verder de trim
mers der draaicondensatoren ingesteld te worden. Dat gebeurt weer
het best op de kortste golf in het middengolfgebied, die men
goed kan ontvangen. Als regel zal blijken, dat de beste regeling
wordt verkregen met uitgedraaiden trimmer van de antennespoel
en iets ingedraaiden van de detectorspoel. Hierbij kan de grootste
ontvangsterkte als maatstaf voor beste regeling worden genomen.
Maar tevens moet bij alle standen van den afstemcondensator de
detector in en uit genereeren gebracht kunnen worden.
Doen zich verschijnselen voor van genereeren met ver terug
gedraaide detectorterugkoppeling, dan zou dit genereeren der hoogfrequentbuis moeten zijn. Allereerst beproeve men dan of een met
een snoertje aan aarde verbonden stukje koper- of aluminiumblik,
gehouden links van de antennespoel, het genereeren doet ophouden.
Is dat het geval, dan wordt zulk een blikje vast in het toestel aan
gebracht. Zoo niet, dan herleze men hetgeen over de mogelijke
genereerneigingen der hoogfrequentbuis vroeger al is gezegd om
de daarbij gegeven raadgevingen op te volgen.
HOOFDSTUK XXVI
UITVOERING MET MANDBODEM —
OF HONINGRAATSPOELEN
Wanneer men geen sokkels van oude, defect geraakte versterkerbuizen bezit om er eigengemaakte cylinderspoelen op te monteeren,
leent het schema zich ook heel goed voor uitvoering met mandbodemspoelen of honingraatspoelen. De vervaardiging der eerst
genoemde is al beschreven in hoofdstuk VIII. Honingraatspoelen
kan men maken van soortgelijk geïsoleerd draad als vroeger aanbe-
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volen en zij worden ook op normaalstekers gemonteerd, zoodat zij
passen in stekerbussen, 'die op den normalen afstand van 19J/£ mm
(hart op hart) van elkaar staan.
Voor het zelf wikkelen van honingraatspoelen heeft
men een stukje hulpgereedschap noodig. Dit kan bestaan uit een
van hout gedraaid klosje volgens fig. 47.
Het middengedeelte kan 4^ a 5 cm
diameter hebben en 2 a 2]/£ cm breed
D
zijn. In de uitstekende gedeelten met q
fel
wat kleineren diameter boort men aan
beide zijden, vlak langs den rand van
het dikkere gedeelte, een oneven aantal
Fig. 47
radiale gaten, waarin draadnagels,
waarvan men de koppen heeft afgeknepen als twee rijen spaken
passen. Het aantal gaten moet minstens 13 zijn, maar men kan het
tot bijv. 27 opvoeren. Het levert gemak op, de gaatjes aan beide
zijden gelijkoploopend te nummeren. In het houten klosje is een
rond houtje H gestoken (zie figuur) als handvat.
Als men wil gaan wikkelen, legt men om het middengedeelte
een tot een kokertje gelijmde strook karton, precies zoo breed als het
middengedeelte. Daarna zet men in elk der gatei\ een spijker; zoo
noodig gebruikt men wat velponlijm om ze in de gaten vast te
houden.
Aannemende, dat aan beide kanten 13 spijkers staan, slaat men
nu den te gebruiken draad met een behoorlijk loshangend eind
voor latere verbinding om nagel 1 links; vandaar gaat men naar
8 rechts, 2 links, 9 rechts, 3 links, 10 rechts, 4 links enz., totdat het
verlangde aantal windingen is verkregen. Na voltooiing wordt de
wikkeling in schellak gezet en gedroogd. Dan kunnen de nagels
uitgetrokken worden en kan men de nu op het kartonnen kokertje
met schellak vastgeplakte wikkeling van het hulpwerktuig afschui
ven en met een nieuwe spoel beginnen.
Om de spoelen op normaalstekers te monteeren, slaat men er een
band van celluloid omheen, die aan het stekerlichaam wordt beves
tigd. Hoe dat moet, hangt geheel van de constructie der stekers
af. Speciale stekers voor spoelmontage, met zijschroeven voor de
bevestiging, zijn steeds in den handel geweest. De mooiste moderne
sterkstroomstekers van bakeliet zijn op de van ouds voor spoelen
gebruikelijke manier moeilijk eraan te bevestigen. Beschikt men
over losse pennen, dan kan men van hout zeer goed zelf stekers
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voor het doel vervaardigen. De foto figuur 48 zal er den knutselaar
de noodig ideeën voor aan de hand doen.

Fig. 48. Diverse radio-onderdeelen: 1. Origineele Amerikaansche honingraatspoel (de Forest) met pen-en-bus-fitting. 2. Nederlandsche honingraatspoel met
2 pennen; en losse steker waarop men dergelijke spoelen monteert. 3. Engelsche
uitwisselbare spoel (Lewcos) met middenaftakking. 4. Modern ijzerkernspoeltje.
5. Mandbodemspoel. 6. Eenige vaste condensatortjes. 7. Vaste weerstanden.
8. Laagfrequenttransformatoren. 9. Buisvoetspoelen voor korte golf.

Wanneer men spoelen koopt, die alle van eenzelfde fabrikaat zijn,
zullen die ook alle op gelijke wijze zijn gewikkeld en gemonteerd.
Dat is bijzonder gewenscht, wanneer men er een toestel met terug-
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koppeling mede wil samenstellen. Is een spoel verkeerd om gewik
keld öf verkeerdom verbonden, dan geeft die met de andere geen
terugkoppeling, maar tegenkoppeling.
Om nu spoelen van verschillende fabrikaten of eigengemaakte
spoelen op gelijkheid te controleeren, kan men de volgende
proef nemen. De spoelen worden vlak op tafel gelegd, met de stekerpooten naar voren. Op de draadwikkeling wordt een kompasje
gelegd, op een plaats van de wikkeling, waar de naar het N. wij
zende kompasnaald zich ongeveer evenwijdig aan den loop der dra
den instelt. Sluit men nu een a c c u of droge batterij, met een weer
stand van bijv. 100 ohm in serie, telkens met de positieve pool aan
de rechterpoot en de negatieve pool aan de linker-, dan moet bij alle
spoelen het kompasje naar denzelfden kant uitslaan als
men het telkens op een overeenkomstige plaats op de spoel zet.
Treft men een spoel aan, waarbij de uitslag andersom blijkt te zijn.

Fig. 49. Door amateur gebouwde ontvanger met hoogfrequent-, detector- en
eindtrap, met twee afzonderlijk afgestemde kringen en uitwisselbare honingraatspoelen. Het apparaat is uitgevoerd voor buizen-met accu-voeding voor den
gloeidraad en anodespanning van batterijen of van plaatstroomapparaat. Zie
schema fig. 50. — Montage geheel , op hout, dat in goed drogen toestand vol
doende isolatie vormt.
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dan moet óf de verbinding der draden naar de stekerpooten ver
wisseld worden, óf de spoel móet worden los gemaakt van den
steker en andersom gedraaid weer op den steker vastgezet.
Deze spoelenproef vormt tevens een aardige demonstratie
van het magnetisch veld, dat ontstaat wanneer stroom vloeit
door een spoel.
Aftakkingen op mandbodem- en honingraatspoelen zijn moei
lijk te maken en komen ook zelden voor. Bij gebruik van dergelijke
spoelen in een schema wordt dus voor elke wikkeling en voor elk
golfbereik een afzonderlijke spoel genomen.
Het toestel, afgebeeld op de foto fig. 49, is een variatie, die is
uitgevoerd met buizen, waarvoor de gloeistroom aan een accu wordt
ontleend, dat zijn buizen met direct verhitte kathoden,
waarbij dus de gloeidraden zélf de kathoden vormen. Versterkerbuizen voor accuvoeding behooren steeds tot dit type. Het in fig.
50 gegeven schema van dit toestel vormt daardoor tevens een voor
beeld van eenige schakelingsbijzonderheden, die bij het gebruik
van dergelijke buizen te pas kunnen komen, afwijkende van het
geen voor de toepassing van indirect verhitte buizen is aangegeven.

v.:

V

LiÉ !u

m

BVi2__ ;

w

o

u
§
I
3
O

BM»3

i

§
2

11 h<
O

M

C2 5R3

^4

fa

T

/

o
■

.

PoL

>

or

o

T 1 R5
Accu

R6

n

è

60

150 £00

PLstcapp.

C6

o U o________ U
L2
Lt
o
o
o
o La o
a
i

Fig. 50. Schema van een toestel met hoogfrequenttrap, met buizen voor gloeidraadvoeding uit een accu. In deze figuur moet een verbinding bijgeteekend wor
den tusschen het rechtsche einde van den potentiometer en de aardleiding.
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Q, C2 = variabele cond. 500 juju F.
C3, C4 = 0,1 /x F.
Cc = var pertinax-cond. 350 ///t F.
C5 = 250 juju F.
Cö = electrol. cond. 25 a 50 fj. F, 20 V.
R, =0,1 M Q
R2 = 0.2 M Q
R3 = 1 M Q

R4 = 15 a 25 Q variabel
R5 = 200 Q
Rö = 800 Q
Pot. = 1000 a 3000 Q
Sm. = hfr. smoorspoel.
Honingraatspoelen voor middengolven:
L0 no 35; L, no 50; Lk no 75; L2 no 50; Lt no 25.
Gebruikt men er voor de anodespanningen een anode b a 11 e r ij
bij, dan wordt het een compleet batterijtoestel. Het blijft echter
geheel gelijk, ook als men er voor de anodevoeding een plaatstrooraapparaat bij toepast, dat de in het schema aangegeven spanningen
van ongeveer 60, 120 a 150 en 200 volt kan leveren.
In den hoogfrequenttrap is het gebruik ondersteld van een
schermroosterbuis of penthode, die niet van het vari-type is. Om
daarbij toch een hoogfrequentsterkteregeling te verkrijgen, kan men
bij een dergelijke buis met direct verhitten gloeidraad een gloeistroomregeling met den gloeistroomweerstand R4 toepassen.
Negatieve roosterspanning voor de eindbuis wordt verkregen van
een met den condensator C6-overbrugden weerstand (R5 + R6)
tusschen min accu en min plaatstroomapparaat, terwijl van de af
takking tusschen R5 en R6 tevens de vaste negatieve roosterspan
ning voor de hoogfrequentbuis wordt afgenomen.
De lekweerstand R3 van de detectortriode is verbonden met het
variabele contact van een potentiometer, die over de aansluitingen
voor de accu is geschakeld. Door het potentiometercontact zorgvul
dig in te stellen, kan de regeling der terugkoppeling, die volgens
het systeem van fig. 35 plaats heeft met een variabelen condensator
(Ct in fig. 50) zoo soepel mogelijk worden gemaakt.
Dit zijn de speciale bijzonderheden, die met de toepassing van
accu-buizen samenhangen.
Men ziet 5 afzonderlijke, uitwisselbare spoelen aangegeven. Daar
van zijn LI en L2 steeds zooveel mogelijk aan elkaar gelijk. Waar
8. Radio door zelf doen.
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de afstemcondensatoren Cl en C2 als afzonderlijke, niet op één as
gekoppelde condensatoren zijn gedacht, komt die gelijkheid er niet
zoo streng op aan als anders,
De antenne is door La inductief gekoppeld met LI, terwijl de
anode der hoogfrequentbuis door Lk inductief is gekoppeld met de
spoel L2 van den tweeden kring.
De opstelling der spoelen ten opzichte van elkaar blijkt uit de
bijfiguur van figuur 50. Ll staat loodrecht op het midden van L2
om inductie tusschen de twee afgestemde kringen te voorkomen.
Onderstellende, dat de spoelen L2 en Lt bij elkaar passende spoe
len zijn (gecontroleerd met de kompasproef) moeten de verbindin
gen zoodanig zijn, dat wanneer in fig.. 50 zijde r van L2 met den
roostercohdensator is verbonden, zijde a van Lt met de anode ver
bonden moet zijn om terugkoppeling te kunnen verkrijgen.
Het gefotografeerde toestel is, zooals reeds werd opgemerkt, een
voorbeeld van een uitvoering met twee afzonderlijk bedienbare afstemcondensatoren, dus met 2-knopsafstemming in plaats
van éénknops. Dat is op zichzelf geen verbetering ten opzichte
van de eerder beschreven schema’s. Als men echter voor Ll en L2
geen spoelen heeft, welker volkomen gelijkheid vaststaat, moet
men de condensatoren wel afzonderlijk bedienbaar houden.
Gelijkheid van spoelen (gelijkheid in zelfinductie) con
stateert men door na te gaan of zij op dezelfde golflengte afge
stemd raken bij dezelfde condensatorstanden. Dat kan bij het gefo
tografeerde toestel goed worden nagegaan door diverse spoelen
achtereenvolgens op de plaats van L2 te zetten. Moet men den
condensator grooter draaien, dan is de spoel kleiner dan de vergelijkingsspoel en moet men den condensator kleiner draaien, dan
is de1 in beproeving zijnde spoel grooter.

HOOFDSTUK XXVII
ANDERE VARIATIES OP HET TOESTEL MET
HOOGFREQUENTTRAP
Het aantal schema's met kleine variaties, dat voor dit populaire
toesteltype voor zelfbouw in den loop der jaren is verschenen, is,
ontelbaar. Wij zullen ons bepalen tot een overzicht van die variaties,
die van wezenlijk practische beteekenis zijn.
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Daar is dan in de eerste plaats het gebruik van een condensator
met stationsschaal, dat wil zeggen: een schaal met namen
van zenders. Het koopen van zulk een condensator om die te ge
bruiken bij spoelen, die men zelf heeft gemaakt, heeft absoluut
geen zin, want met willekeurige spoelen kan de schaal nooit klop
pend worden gemaakt. Nog minder zin heeft het om bij willekeurige
spoelen en een willekeurigen condensator ook nog een niet bepaald
daarbij behoorende schaal aan te schaffen. De aanwijzingen kunnen
alleen juist worden, wanneer spoelen en condensatoren passend bij
elkaar zijn gemaakt en de schaal voor dezen condensator bij d i e
spoelen is ontworpen. *)
Als men dus een toestel met stationsschaal wil bouwen, doet men
het best, in eens maar een complete, zoogenaamde afstemeenheid aan te schaffen, bestaande uit een klein chassis met
kant en klaar daarop gemonteerde spoelen èn condensatoren mèt
schaal. Een vaste regel is, dat zulk een afstemeenheid dan tevens
een golfbereikschakelaar bevat, waarmede de spoelen
voor 2 of 3 golfbereiken omschakelbaar zijn. De fabrikant
der afstemeenheid mag dan geacht worden, tevens de schakelaarmoeilijkheden, die zich hierbij kunnen voordoen, en waarop in
hoofdstuk XXV is gewezen, met succes te hebben opgelost. De
keuze in fabriekseenheden voor 2 golfbereiken (lange en midden
golven) is altijd heel groot geweest. Goede stellen voor drie golfbanden zijn zelfdzamer.
Evenals de complete handelstoestellen vertoonen ook de losse
schalen groote verschillen in precisie, wat de afstemmingsaanwijzing
betreft. Soms zijn bij de zendernamen slechts langwerpige blokjes
gezet, zoodat er heel wat speling is in den stand, dien de wijzer op
de schaal moet hebben. Afstemeenheden met zulke schalen zijn
gewoonlijk op de fabriek al bruikbaar afgeregeld, zonder dat na
trimmen van de condensatoren erg noodig is; maar zij blijven dan
ook altijd maar ongeveer aanwijzen.
Er zijn andere, waarbij de wijzer voor eiken zender binnen een
zeer klein en smal vakje moet worden gebracht. Zulke schalen vindt
men op de beste afstemeenheden van hoogste precisie; zij eischen
evenwel een nauwkeurige natrimming als het toestel voor gebruik

V..'

1) Natuurlijk kan men zich zélf altijd bij elk stel spoelen en eiken condensator
een op geduldig zoeken en probeeren berustende schaal met zendernamen
saraenstellen.
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gereed moet worden gemaakt. Zulke precisieschalen kunnen nooit
aan de fabriek geheel voor gebruik gereed gemaakt worden, omdat
bij den bouw van het eene toestel door plaatsing van onderdeden
en bedrading wat meer extra-capaciteit in de kringen wordt ge
bracht dan bij den bouw van een ander toestel. Men moet dus na
trimmen.
Het gaat er nu niet alleen om, de trimmers zoo te stellen, dat men
een bepaalden zender zoo sterk mogelijk hoort, maar om daarbij
tevens den wijzer op de schaal op de goede plaats te krijgen.
Steeds verricht men de afregeling voor het middengolfbereik.
Een zender op één der kortste golven in dat bereik wordt opge
zocht en dan wordt met de trimmers gewerkt totdat die zender
op de juiste plaats op de schaal verschijnt. Draait men nu naar
een lange golf in hetzelfde bereik, dan kan blijken, dat de schaal
daar niet klopt. Het is echter zaak, nu niet aan de trimmers
te draaien! Bij deze precisieschalen is er nog een andere regeling;
men kan n.1. altijd op de een of andere manier den w ij zer los
maken en afzonderlijk verzetten en daarna weer bevestigen. Deze
regeling past men toe om voor de langste golven in het bereik de
schaal kloppend te maken. Daarna zal bij terugdraaien naar een
korte golf, de zaak aan dien kant weer mis zijn. Hier stelt men
dan opnieuw de trimmers bij. Als men zoo eenige malen heen en
weer gaat: trimmers bijregelen op korte golven en wijzer verzetten
op lange golf (in hetzelfde bereik) komt ten slotte de afregeling
heel nauwkeurig in orde.
*

*

*

Een belangrijke variant op het eenvoudige toestel met hoogfrequenttrap is de uitbreiding ervan tot een 3-kringer. Wanneer
men over een 3-voudigen draaicondensator beschikt, kan men toch
in plaats van één kring vóór de hoogfrequentbuis er weer twee
gebruiken, evenals in het schema fig. 37. De koppeling tusschen
de twee kringen wordt dan doorgaans niet met een weerstand tot
stand gebracht, zooals in fig. 37, omdat de selectiviteit der drie
kringen dan al te scherp dreigt te worden. Het gevolg daarvan
zou wezen, dat bij telefonie-ontvangst de hooge tonen te veel wer
den verzwakt, zoodat het geluid dof, hol en voor spraak moeilijk
verstaanbaar zou worden.
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Dit bezwaar kan door speciale, z.g. b a n d f i 11 e r-koppelingen
voorkomen worden. Afstemeenheden met bandfilter-spoelstellen zijn
voor ontvangst van lange- en middengolven het beste te achten.

*

*

*

De beste spoelstellen uit den handel zijn gemaakt om zonder
terugkoppeling te ontvangen. De detectorspoel bevat dan
geen terugkoppelwikkeling en de detectorbuis werkt met vaste span
ningen. Er blijven dan weer drie regelknoppen over op de frontplaat: afstemcondensator, golfbereikschakelaar, meestal gecombi-

Fig. 51. Tweekrings-toestel met hoogfrequenttrap en éénknopsafstemming. Draaicondensatoren en afgeschermde spoelen vormen een
met de afstemschaal te zamen op een klein metalen chassis in den
handel verkrijgbare afstemeenheid, waarin ook de golfbcreikschakelaar en de fitting voor de hoogfrequentbuis al is opgenomen. Vol
doende selectiviteit zonder terugkoppeling.
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neerd met in- en uitschakelaar voor het lichtnet, en sterkteregelaar.
Om zonder terugkoppeling de vereischte selectiviteit en geluid
sterkte te verkrijgen, moeten de spoelen van buitengewoon goede
kwaliteit zijn. Als regel heeft de fabrikant dan spoelen met
ijzerkern toegepast. Met gewone ijzerkernen gaat dit voor
radiofrequenties niet. Er worden zeer speciale, van zeer fijn ijzerpoeder met een bindmiddel samengeperste kernen voor gebruikt
(z.g. hoogfrequentijzer).
De verzekering van volkomen stabiliteit met spoelen van zoo
geringe demping als op deze wijze verkregen worden, is moeilijker
dan wanneer de kwaliteit iets minder is. De fabrikant der afstemeenheid legt dan vaak de fitting voor de hoogfrequentversterkerbuis, dus de juiste plaatsing daarvan, al vast op het chassis. (Zie
de foto op bladz. 117).
*

*

*

Bij toestellen zonder terugkoppeling treft men als variatie op het
grondschema vaak ook de vervanging van den roosterdetector door
een afzonderlijke diode met daarop volgende laagfrequentversterkerbuis aan.
Eventueel kan ook een bij een andere buis ingebouwde
diode worden gebruikt. Onder de 6,3 volts buizen vindt men de
EBC 5, triodeversterker met 2 ingebouwde dioden; EBF 2, penthodeversterker met 2 ingebouwde dioden; EBL 1, eindpenthode. met 2
ingeboüwde dioden. Onder de 4 volts buizen de ABC 1, triode
versterker met 2 dioden en ABL 1, eindpenthode met 2 dioden.
Wij gaan geen schema-voorbeelden geven van al deze variaties.
De fabrikanten van afstemeenheden stellen doorgaans hun speciale
bouwteekeningen, die erbij behooren, afzonderlijk beschikbaar. Wie
zich een complete afstemeenheid wil aanschaffen, zal in het hier
gegeven overzicht echter zeker aanwijzingen vinden voor het bepa
len van zijn keuze.
Toestellen zonder terugkoppeling staan voor kortegolfontvangst
stellig ten achter bij die mèt terugkoppeling. En telegrafie kan men
er alleen mee ontvangen voorzoover die met gemoduleerde golven
werkt.
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HOOFDSTUK XXVIII
SPOELSTELLEN, OMSCHAKELBAAR VOOR 2 OF 3
GOLFBEREIKEN
Voor grootere golflengten dan die van het middengolfbereik is
de vervaardiging van cylinderspoelen met één draadlaag niet aan
te bevelen, omdat zij te onhandig van afmetingen worden. Wil een
amateur met een toestel met door hem zelf gemaakte spoelen ook
lange golven ontvangen, dan kan hij er mandbodem- of honingraatspoelen voor wikkelen en met uitwisselbare spoelen zijn doel
bereiken.
Bij spoelen uit den handel, die omschakelbaar zijn gemaakt voor
2 golfbereiken, treft men vaak constructies aan, welke erop berusten,
dat de spoel in haar geheel passend is gemaakt voor lange golf,
terwijl voor overgang op de middengolven een groot deel der wikkeling aan de aardzijde der spoel wordt kortgesloten. Het voordeel
daarvan is, dat dit met een enkelpolig schakelaartje kan gebeuren
en dat men den draad voor een afzonderlijke middengolfspoel uit
spaart.
1. In de oudere constructies treft men dan voor het middengolfgedeelte een gewoon als cylinderspoel in één laag gewikkeld stuk
aan, terwijl het kortsluitbare verlengstuk, dat er voor lange golf
bij komt, volgens de een of andere speciale methode in meer dan
één laag is gewikkeld. Het kan dus bijv. een cylinderspoel zijn, welke
met een op denzelfden koker geschoven honingraatwikkeling in
serie verlengbaar is. Door de plaatsing op één koker zijn de twee
spoelgedeelten met elkaar gekoppeld, waardoor men met een mini
mum aan draad toe kan, ofschoon dat niet overwegend' veel uit
maakt.
2. Een ander, minder toegepast systeem is, dat men het langegolfgedeelte der wikkeling steeds tusschen rooster en aarde aan
gesloten laat en het middengolfgedeelte, dat aan één zijde ook vast
verbonden is, aan het andere einde met een enkelpolig schakelaartje
doorverbindt, zoodat het voor middengolfontvangst pairallel
aan het langegolfgedeelte komt te liggen. De schakelaar kan öf aan
de aardzijde, óf aan de roosterzijde der spoelen zijn aangebracht.
Elk dezer methoden heeft haar voor- en nadeelen. De twee spoel
gedeelten moeten hierbij andere waarden hebben dan bij de serie-
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schakeling; eventueele koppeling tusschen de gedeelten kan zoo
gekozen zijn, dat eenig draad op de bewikkeling wordt bespaard;
beide gedeelten moeten overigens in het algemeen wat grooter zijn
dan volgens het eerste systeem.
Voor spoelstellen met koppelings- en terugkoppelingswikkelingen
is door vele constructeurs vroeger ernaar gestreefd om met ’t oog
op eenvoud en lagen fabricageprijs te kunnen volstaan met één
koppelings- en één terugkoppelingswikkeling voor twee bereiken of
althans met in serie geschakelde koppelingswikkelingen, die niet af^
zonderlijk omgeschakeld behoefden te worden. Om daarmee redelijke
resultaten te bereiken, moet de plaatsing dier wikkelingen ten op
zichte van de eigenlijke afstemspoelgedeelten zeer nauwgezet door
practische proeven bepaald zijn. Bezwaren blijven er steeds aan
kleven.
Ook voor spoelen met 3 golfbereiken is vaak volgens dezelfde
beginselen gehandeld. Het kortegolfgedeelte ligt dan aan de rooster
zijde der afstemspoel, dat verlengd is met afzonderlijke, kortsluitbare gedeelten voor middengolven en lange golven. Dat de bezwa
ren, die zich in de practijk voordoen, bij spoelstellen met kortegolfgedeelten nog sterker naar voren treden dan wanneer men zich tot
2 bereiken bepaalt, behoeft wel niet te worden gezegd. Het zijn
constructies, die voor den amateur, die zelf spoelen wil maken,
zeker niet zijn aan te bevelen.
3. Veel beter, en voor een amateur ook meer geschikt om na te
volgen, is het modernere systeem, waarbij voor elk golfbereik een complete afstemwikkeling wordt op
gezet, met afzonderlijke koppel- en eventueel terugkoppel-wikkeling,
elk voor zich omschakelbaar, zonder dat de spoelen voor de •
verschillende bereiken met die voor de andere bereiken onderling
gekoppeld zijn. Dit systeem brengt het gebruik van meer ingewik
kelde, meervoudige schakelaars mede; alleen de aardzijden van alle
spoélen kunnen vast verbonden blijven; de omschakeling geschiedt
aan de roosterzijde der afstemspoelen, in het algemeen aan de nietgeaarde zijde. Op deze wijze kan voor elk golf bereik even goede
werking verkregen worden als wanneer het toestel slechts voor dat
ééne bereik was gebouwd.
Met ’t oog op de ruimte, welke aldus ingenomen gaat worden
door de afzonderlijke, complete spoelstellen voor elk golfbereik, is
dit systeem practisch slechts toepasselijk bij gebruik van spoelen,
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die in zeer kleine afmetingen uitgevoerd kunnen worden, d.w.z.
spoelen met hoogfrequentijzerkernen.
Voor dat soort spoelen zou trouwens een systeem als het onder
1. genoemde, waarbij omschakeling zou plaats vinden door kort
sluiting van het niet te gebruiken spoelgedeelte, terwijl het wel
te gebruiken deel gekoppeld zou blijven met het kortgeslotene, door
gaans zeer slechte resultaten geven. De sterkte der koppeling tusschen twee op één ijzerkern gewikkelde spoelgedeelten is n.1. zoo
groot, dat zoowel de afstemming als de verliezen voor het gebruikte
deel sterk worden beïnvloed door de koppeling met het kortgesloten
gedeelte.
Bij toepassing van ijzerkernspoelen is dus het werken met com
plete, afzonderlijke spoelen voor elk golfbereik wel de meest aan
gewezen methode en de afzonderlijke spoelen dienen met hun ker
ken zoo te worden opgesteld, dat de koppeling zoo gering mogelijk
wordt, hetgeen meebrengt, dat die kernen niet in eikaars verlengde
en niet evenwijdig, maar loodrecht op elkaar moeten staan. In dat
opzicht vormen de Dralowid dobbelsteenspoeltjes een haast ideale
constructie, omdat zij kubusvormig zijn en met trolituullijm of met
velpon haaks op elkaar gelijmd kunnen worden.
Als kortegolfwikkeling kan men een luchtspoeltje. van kleine
afmeting zonder bezwaar dicht naast een stel dobbelsteenspoeltjes
opstellen en desgewenscht daarmede in dezelfde afschermbus
plaatsen.
Voor de hierbij te gebruiken meervoudige schakelaars komen
vooral die in aanmerking, welke in den handel vaak als Gelososchakelaars^worden aangeduid, al zijn er ook andere dan de Ita-

Meervoudige Cxeloso-schakelaars met verschillende aantallen „dekken , elk met
„arrêteerplaat aan de as-zijde.
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liaansche Geloso-fabrieken, die ze volgens dit systeem vervaardigen.
Het zijn roteerende schakelaars met 3 of 4 standen, waarin 4 of 3
omschakelingen gelijktijdig worden tot stand gebracht en waarvan
een willekeurig aantal op één as kan zijn gemonteerd, zoodat voor
een aantal spoelstellen aan elk hun eigen meervoudige omschakelaar
kan worden toebedeeld, terwijl de ingenomen ruimte toch gering
blijft.
HOOFDSTUK XXIX
HET ZELF VERVAARDIGEN VAN IJZERKERNSPOELEN
Wie zelf spoelen van hooge kwaliteit met ijzerkern zou willen
vervaardigen, moet daarvoor gebruik maken van de in den handel
verkrijgbare spoelkernen van hoogfrequentijzer.
Zoo leveren o.a. Siemens en Dralowid dergelijke kernen van ver
schillende grootten en modellen, omkleed met kleine spoelkastjes
van trolituul, die gewoonlijk in vier afdeelingen zijn verdeeld.
Bij de kleine afmetingen dezer kernen en den kleinen diameter,
dien de windingen verkrijgen, zou men met een bewikkeling in één
laag niet tot de gewoonlijk verlangde zelfinductie kunnen komen.
Om nu bij wikkeling van een aantal lagen over elkaar heen de
eigencapaciteit x) van de spoel en de daarmee gepaard
gaande verliezen (demping) toch binnen enge grenzen te houden,
is de bewikkeling in afdeelingen (cloisons) noodig. Het totaal
aantal windingen wordt over de bovengenoemde vier afdeelingen
gelijkelijk verdeeld.
Wikkelt men eerst de afdeeling no. 1 vol en daarna no.’s 2, 3
en 4, dan ontstaat het bezwaar, dat het begin der wikkeling opT
den bodem der eerste afdeeling komt, zoodat het draadeinde, waar
aan men later verbindingen moet maken, langs den wand van het
spoelkastje naar buiten gevoerd moet worden, eenigszins bekneld
door de opvolgende lagen van de wikkeling; de overgang van
lste op 2de afdeeling brengt mede, dat de draad weer langs den
wand van de tweede afdeeling naar beneden moet loopen en wéér
bekneld raakt bij het verdere wikkelen enz. Vooral als men draad
1) Elke winding eener spoel vormt min of meer een condensator met het
overige deel der spoel, maar vooral met de naastliggende windingen. De geheele
wikkeling bezit daardoor een vrij aanzienlijke capaciteit en elke spoel vertoont
daardoor uit zichzelf al afstemming op een bepaalde golflengte, waar beneden
men niet kan komen en die bij langere golf hooger ligt naarmate de eigen
capaciteit grooter is.
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met dunne email-isolatie moet gebruiken, levert dit gevaar
op voor stukschuren der isolatie, waardoor windingen kortgesloten
kunnen raken, zoodat de spoel niet alleen de verlangde zelfinductie
niet bereikt, maar tevens groote verliezen vertoont.
Om deze reden is het veel beter, een andere methode van bewikkeling te volgen, die bovendien het maken eener middenaftakking
vergemakkelijkt.
Hiertoe begint men met een proefwikkeling in één afdeeling te
leggen van het juiste aantal windingen, dat per afdeeling noodig
zal zijn; het gaat bij ijzerkernspoelen vaak slechts om een paar
meters draad, zoodat die proefwikkeling niet veel werk meebrengt.
Wikkelt men daarna den draad weer af, dan kan men precies
meten hoeveel draadlengte per afdeeling noodig zal zijn.
Is dit eenmaal bekend, dan knipt men twee stukken draad af,
elk ter lengte voor twee afdeelingen; natuurlijk neemt men de
lengte wat ruim om verbindingseinden over te houden. Het eerste
van de afgeknipte stukken draad (voor de middengolfwikkeling
slechts een paar meter) slaat men dubbel. Neem nu het te bewikkelen spoelkastje in de linker hand, zoodanig, dat de sleufjes in
de wanden tusschen de afdeelingen naar boven zijn gericht; het
dubbel geslagen eind van den draad wordt in de andere hand geno
men en in het sleufje tusschen 1ste en 2de afdeeling om het tusschenschotje heen gelegd, dus de eene helft van den draad in de
eene afdeeling, het andere eind in de andere afdeeling. De draad
wordt in afdeeling 1 in de richting van klokw ij z e r s tot het juiste aantal windingen opgewikkeld. Het einde
van dezen draad, dat straks het begin der wikkeling op de
spoel vormt, ligt nu aan de b u i t e n z ij d e. Met een druppel
zegellak of velponlijm wordt deze bewikkeling der 1ste afdeeling
vastgelegd. De draad in afdeeling 2 is nu aan de beurt; men wik
kelt in afdeeling 2 tegen de
richting van
k 1 o k w ij z e r s in; de verbinding tusschen de afdeelingen ligt
hierdoor onder in de spoelkast en als men den loop der windingen
nagaat, zal men inzien, dat de windingen van 1 naar 2 in dezelfde
richting doorloopen. Het einde van afdeeling 2 komt weer aan de
buiten zijde en wordt weer voorloopig met lak of lijm vastgelegd.
Met het tweede stuk draad gaat men in afdeelingen 3 en 4 evenzoo te werk als met het eerste in 1 en 2. Men wikkelt dus i n 3
met klokwijzers en verder in 4 tegen klokwijzers.
Zoo zal na het doorverbinden (soldeeren) der einden van afdee-
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lingen 2 en 3 een doorloopende spoel zijn verkregen, waarvan
begin, einde en middenaftakking alle aan de buitenzijde der wik
keling liggen.
De aantallen windingen voor diverse ijzerkernen zijn:

Draloperm potkern ......
garenklos ..
dobbelsteen
E-kern ......
M 8 x 0,75
M 6 x 0,5
Siemens H-kern ......
haspel ......

middengolf lange golf
160 ju H 2200 u H
200 w
. 54 w
240
66
270
72
280
78
400
112
120
200
52
230
63

De Draloperm M 6 x 0,5 is een lilliputkern met een spoelkastje,
dat uitwendig slechts 12 mm lang is bij 5 mm diameter. Voor lange
golf kan het vereischte aantal windingen er niet op, maar voor de
middengolven levert dit kerntje zelfs met draad van 0,1 mm nog
een spoeltje op, dat zeer goed van kwaliteit is.
Voor al de grootere kernen is gerekend op litzedraad type 30 X
0,05 voor de middengolfwikkeling en 3 X 0,08 (of emaildraad 0,14
mm) voor de lange golf. *)
Wikkelt men ook de middengolfspoelen met massief draad, ge
ëmailleerd of met zijde- of katoenisolatie, dat gewoonlijk dunner
zal zijn dan litze, dan wordt reeds met iets minder windingen de
normale zelfinductie van ongeveer 160 pH verkregen.
Hun groote beteekenis verkrijgen ijzerkernspoelen in de meer
ingewikkelde apparaten, waar men tot plaatsing der spoelen in
schermbussen moet overgaan; de afmetingen kunnen dan klein ge
houden worden, terwijl toch hooge kwaliteit verzekerd blijft. De
ijzerkernen brengen wel zekere verliezen mede, maar door de geringe
draadlengten spaart men op de weerstandverliezen in het koper
draad, terwijl bovendien de verliezen in de afschermingen voor ijzer
kernspoelen kleiner' zijn door hun geconcentreerd veld. Toch moeten
schermbussen altijd minstens rondom 1 cm ruimte laten tusschen
spoel en bus.

£'*

*

.

i) De beteekenis van 30 X 0,05 is, dat dit litze (vetersnoer) bestaat uit 30
gevlochten, afzonderlijk geïsoleerde draadjes, elk ter dikte van 0,05 ra.m.
|
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Koppelwikkelingen bij ijzerkernspoelen brengt men öf in een
afzonderlijke (5de) afdeeling van het spoelkastje aan, öf men wik
kelt ze onder tusschenlegging van een klein strookje isolatielinnen
over de hoofdwikkeling heen in de ééne, voor de aardzijde van de
spoel bestemde afdeeling. De soms door fabrikanten van spoelkernen gegeven aanwijzing om koppelwindingen over al de bewikkelde afdeelingen der hoofdspoel te verdeelen, is beslist minder
goed. Wanneer bij gelijkmatige verdeeling der hoofdspoelwindingen
over de afdeelingen geen ruimte genoeg zou overblijven in de laatste
afdeeling, moet men noodgedrongen in drie afdeelingen wat meer
windingen van de hoofdspoel leggen, zoodat in de laatste afdee
ling wèl genoeg ruimte overblijft.
Voor antennekoppeling rekene men op Vio a 1/? van het aantal
windingen der hoofdwikkeling; voor terugkoppeling op 1/7 a 1/6.
Dralowid levert passende schermbussen voor de ijzerkernspoelen.
De zelf inductie kan door inschroefbare deelen van de kern bij ge
regeld worden en zij zijn zoo geconstrueerd, dat gemakkelijke be
vestiging op een pertinaxplaatje mogelijk is. Natuurlijk kan men
ze dan ook wel weer op lampsokkels monteeren en uitwisselbaar
maken.
Voor korte golven beneden 50 m heeft het toepassen van ijzerkernen geen redelijken zin en geen voordeelen.

HOOFDSTUK XXX
DRIEKRINGSONTVANGER MET DIODE-DETECTOR
Dat men met zeer goede spoelen ook zonder terugkoppeling
krachtige en selectieve ontvangst der lange en middengolven kan
verkrijgen, werd in hoofdstuk XXVII reeds vermeld.
Wel is het gewenscht, het toestel dan uit te breiden tot een
3-krings-apparaat. Bij het vervallen der terugkoppeling kunnen ver
der een diode -f- laagfrequentvoorversterker in de plaats komen van
den roosterdetector. Aangezien dit logischerwijze nog een paar
veranderingen meebrengt, geven wij in fig. 52 nog een volledig
schema van zulk een apparaat.
Om de meer ingewikkelde kwesties van bandfilter-constructies
te ontgaan, maken we voor de koppeling tusschen antenne en hoogfrequentversterkerbuis gebruik van de ons reeds bekende schakeling
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van twee gelijke kringen met een weerstand van 20,000 ohm als
koppeling.
EF6

EF9

EL3

R

/

/

'X
-

/

/

dl EAB1

Fig. 52. Schema van een driekringstoestel met diode-detectie.
C],
C4,
C6
Cj
CS,
Cj0
Qi
Cj2
Rj
R2
R3
R4

C2, C3 = var. cond. op één as, 500 juju F
C5 = 0,1 fx F
= 25 pp F
= 50 nn F
Cg — 1 [A F
= 0,01
F (zeer- goede isolatie!)
= 20 a 50 jli F electrolytisch, 12 a 20 V.
— 1 000 a 5 000 fj.fi F. (parallel aan den luidspreker)
— 20 000 Q
= 500 Q
= 0,2 M Q
= 0,2 M Q
,

R5 =
=
R7 =
R8 =
R9 =
R10 •=
Rn =
r6

1 M Q pot.
1000 Q
0,5 M Q
0.1 M Q
0,75 M Q
500 a 1000 Q
150 Q

Voor de hoogfrequentbuis nemen wij in dit geval geen vari"
penthode, maar een gewone hoogfrequentpenthode, dus EF 6 uit
de 6,3 volts serie of AF 7 (oud E 446) uit de 4 volts serie. De
hoogfrequentsterkteregeling kan vervallen, aangezien de diode een
practisch niet overbelastbaren detector vormt. De hoogfrequent-
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buis krijgt dus een vaste negatieve roosterspanning van een vasten
kathodeweerstand en een vaste schermroosterspanning via een serie**
weerstand. De waarden worden gekozen voor grootste versterking.
Terwille van de selectiviteit verbinden wij de diode via een zeer
kleinen condensator met de aftakking op de derde spoel; het klein
houden der detectiedemping op die spoel kan gelijktijdig nog aan de
versterking ten goede komen. Met dezelfde oogmerken krijgt de
diode een zeer hoogen belastingweerstand; deze wordt gevormd
door 0,2 megohm vast en 1 megohm als potentiometer, waarvan
het variabele contact direct is verbonden met het rooster der laagfrequent-voorversterkerbuis, met een condensator van 50 a 100 jmF
naar aarde. Die condensator dient om na de detectie resteerende
hoogfrequente trillingen af te leiden, zoodat die niet in den laagfrequentversterker doordringen. Wij hebben hier een sterkteregeling
na den detector, dus 1 a a g f r e q u e n t sterkteregeling.
De 1 a a g-frequentversterkerbuis is ditmaal een var i-penthode.
Als men nagaat, dat deze een kleine, vaste negatieve roosterspan
ning krijgt van een kathodeweerstand, maar dat daar de negatieve
gelijkspanning bij komt, die door detectie van een draaggolf aan
den diodebelastingweerstand ontstaat, laat zich begrijpen, dat als
de versterker een gewone penthode was, deze door een sterk
signaal, als de sterkteregeling wat hoog stond ingesteld, dicht- .
gedrukt zou kunnen worden. Dit wordt door het gebruik eener
varibuis op deze plaats voorkomen. Maar aangezien bovendien de
versterking der varibuis door toenemende negatieve roosterspan
ning geleidelijk vermindert, ontstaat door deze schakeling tevens
een zekere automatische sterkteregeling. Die is wel
niet in staat, de signalen automatisch werkelijk constant, te hou
den, maar zij voorkomt toch het ontstaan van al te brullend harde
geluiden als men eens onvoorzien door de afstemming heendraait
van een zeer sterken zender.
Een varipenthode als laagfrequentversterker bezit ongetwijfeld het nadeel, dat er een zekere mate van
geluidsvervorming door veroorzaakt wordt. Dat bezwaar wordt ech
ter vaak zeer sterk overdreven. Men zal daar op het gehoor nage
noeg nooit iets van bemerken en men voorkomt daarentegen de
overbelastingsvervorming, waartoe de schakeling met een gewone
• versterkerpenthode aanleiding geeft.
De bouw van het driekringstoestel met zóó goede spoelen, dat
het zonder terugkoppeling goede ontvangst geeft, vereischt groo-
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tere zorgvuldigheid dan de vroeger besproken apparaten. De spoe
len dienen in schermbussen geplaatst te.zijn en om deze afscherming
effectief te maken, verdient de bouw op een metalen chassis
aanbeveling. Ter vervanging van een metalen chassis kan ook
een houten chassis dienen, dat aan de bovenzijde met een blad
dun roodkoperblik of aluminiumblik is belegd. De noodige gaten
daarin voor bevestiging van draaicondensatoren en schermbussen,
en ook de groote gaten voor verzonken buisfittings en eventueel
voor een plaatstroomcombinatie met onderaansluitingen, zijn veel
gemakkelijker in zulk een bekleed houten chassis aan te brengen
dan in een metalen chassis van voldoende stevigheid. Het laatste
wordt bij niet zéér deskundige bewerking heel licht verbogen en
beschadigd voordat het toestel gereed is.
Bij chassisbouw brengt men bijna alle kleine onderdeelen en
verbindingsdraden aan de onderzijde aan (in de ..kelderruimte"),
hetgeen het aanzien zeer verhoogt. De eigenlijke hoofdzaak is even
wel, dat door de aanwezigheid der aan aarde te verbinden boven
plaat alle afschermingen zoo effectief mogelijk worden. Daarbij is
het zaak, de bij moderne buizen onder het chassis komende anodeleidingen in geaard afschermbuis te monteeren en eventueel boven
het chassis komende roosterleidingen naar topaansluitingen even
eens af te schermen, bijv. door gebruik van Sineper t-kabel.
De opstelling der onderdeelen bij een driekringer, waar de drie
voudige draaicondensator een vrij groote diepte in het toestel in
neemt, wordt meestal het best, wanneer men de spoelen zooveel
mogelijk eveneens achter elkaar naast de condensatoren plaatst
en de hoogfrequentbuis en detectiediode weer naast de spoelen;
de plaatstroomcombinatie aan de andere zijde naast den draai
condensator en het laagfrequentgedeelte achter in het toestel.
In het schema fig, 52 is als diode-detector de EAB 1 aangegeven.
Dit is feitelijk een drievoudige diode; het buisje heeft dus drie
anoden: dl, d2 en d3 (zie de bijfiguur). Wij gebruiken er hier
maar één van; de beide andere worden eenvoudig niet-verbonden
gelaten.
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Met een toestel, dat alleen voor ontvangst van lange en midden-
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golven is ingericht, dus geen kortegolfbereik bevat, kan men toch
korte golven ontvangen, wanneer men er een voorzetapparaat bij gebruikt.
Het eenvoudigste voorzetapparaat kan bestaan uit een kristalontvanger volgens fig. 13, of een diode-ontvanger volgens fig. 23,
waarbij men een kg spoeltje parallel schakelt aan de middengolfafstemspoel en de telefoonklemmen verbindt met het pickupcontact
van den grooten ontvanger. De gloeispanning voor een diode kan
aan den grooten ontvanger ontleend worden, als meneer maar op
let, dat de verbindingen met het pickupcontact zoo gemaakt wor
den, dat de aardleidingen der twee toestellen direct worden door
verbonden. Een gevoelige ontvangmethode is dit niet en zij heeft
overdreven veel last van sluiering.
Betere voorzetapparaten berusten op het beginsel der superheterodyne-ontvangst, dat wij aan de hand van fig.
53 kort zullen verklaren.
CA.
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Fig. 53. Schema van het allereenvoudigste
voorzetapparaat.
C, = variabele cond. 150 a 250 /.i/x F
C2 = 50 /xfx F
C3 = 100 /x/x F

C4 = 500 a 1000 w F
Ct = 1000 /xjli F

R=lMfl

1

Lj, L2 = kortegolfspoelen. L2 steeds kleiner dan L]
In hoofdstuk XXII is er bij de bespreking van zwevingsontvangst
van telegrafiesignalen op gewezen, dat een draaggolf, die aan een
9. Radio door zelf doen.
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genercerenden detector wordt toegevoerd, zoodat die ont
vangen trilling en de in den ontvanger opgewekte trilling tezamen
worden gelijkgericht, met de opgewekte trilling de verschilfrequentie levert. Bij telegrafie-ontvangst zorgt men, dat die
verschilfrequentie klein is, dus een lage, hoorbare frequen
tie wordt. Maakt men het verschil van de gegenereerde trillingsfrequentie met de ontvangen draaggolffrequentie grooter, dan ont
staat een onhoorbaar hooge verschilfrequentie. Niets belet ons om
het verschil zóó groot te maken, dat de verschilfrequentie een hoog
frequente radiofrequentie wordt.
De triodeschakeling van fig. 53 kan aldus tot genereeren wor
den gebracht en door kleine spoeltjes te gebruiken, afgestemd wor
den in het bereik der korte golven. Onderstel, dat wij 50 m willen
ontvangen, dat is een frequentie van 6 millioen trillingen per seconde.
Als wij nu den detector afstemmen op 52,63 m, dat is frequentie
5,7 millioen, ontstaat een verschilfrequentie van 0,3 millioen, dat
is: een golflengte van 1000 meter. Hadden we 30 m willen ont
vangen = frequentie 10 millioen, dan hadden we op 30,93 m kunnen afstemmen = 9,7 millioen trillingen, om eveneens een verschilfrequentie van 0,3 millioen of golflengte 1000 m er uit te krijgen.
Wij kunnen aldus alle korte golven omzetten (transformeeren)
tot eenzelfde langere golf, die ons toestel wèl kan ont
vangen. Wij hebben dan het hoofdtoestel maar op één willekeu
rige golflengte vast in te stellen (het mag ook 200 m, 500 m of
elke andere zijn) en kunnen door afstemming van het genereerende
voorzetapparaat alle korte golven op één en dezelfde afstemming
van het hoofdtoestel ontvangen.
Nu is de inrichting volgens fig. 53 erg storend voor alle buren.
Het is een direct met de antenne gekoppeld zendertje! Een
ander bezwaar is, dat men de signalen moet opvangen met een
niet erop afgestemden kring. Aangezien de detector zélf de hulptrilling moejt opwekken, noemt men dit systeem ook wel autodyne.
Iets beters verkrijgt men door het voorzetapparaat uit te rusten
met een moderne z.g. m e n g b u i s, een octode of triodeh ex o de, die speciaal voor dit doel is gemaakt.1) Wil men ook
,) De octode is een buis met acht electroden (6 roosters tusschen kathode
en anode). Triodehexode is een combinatie in één ballon van een drie-electroden'
buis met een zes-electrodenbuis, waarbij het stuurrooster der triode gewoonlijk
inwendig is doorverbonden met het derde rooster der hexode.
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tevens het geheel zoo eenvoudig mogelijk houden, dan is het schema
van fig. 54 aan te bevelen, dat geheel zooals het is geteekend , zoo.
EK3

Kg

C6

Sm

I

>
ci.sp. :z=;;

i é

o
o
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l fcl!R

RA 2
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R1

r11

T C2

19

3 § Sm
O

>
•Tjwmnnr+
R2
Fig. 54. Schema van een eenvoudig voortzetapparaat met
octode of triode-hexode mengbuis. Fitting van boven gezien.
C, = variabele cond. 150 a 250
C2. C8 = 0,01 a 0,1 /t F
C4 = 100 /ifi F
C5 = 100 /t/t F
C6 = 1000 fifj, F
EK3
200

EK2
500

R2 = 27 000
R3 = 30 000
R4 = 50 000

200 000
25 000
50 000

Ri

F

EcH 3
215
50 000
45 000
50 000

RK2
200
47 000
80 000
50 000

wel voor de 4 volts octode AK 2 als voor de 6,3 volts, octoden
EK 2 en EK 3 en voor de 6,3 volts triodehexode ECH 3 kan dienen,
al moeten de weerstanden ten deele verschillende waarden hebben.
De ingang van het apparaat, die de antenne-trillingen op het
stuurrooster (topaansluiting) brengt, wordt gevormd door een nietafgestemde kortegolfsmoorspoel (kg sm), waarvoor een dergelijk
spoeltje kan dienen als in den afgestemden kring (9 windingen
op een kokertje van 2 cm diameter, zoo gespatieerd, dat de bewikkelde lengte ook 2 cm wordt).
Van het door terugkoppeling tusschen twee spoelen genereerende
oscillatorgedeelte van de mengbuis is de anodekring afgestemd.

t
i

I

132

HOOFDSTUK XXXII

terwijl de terugkoppelspoel in den roosterkring is opgenomen. Bij
9 windingen voor de afstemspoel kan men aan de aardzijde daar
van hoogstens 3 terugkoppehvindingen vast aanbrengen, met
3 a 5 mm tusschenruimte tusschen de spoelgedeelten.
De uitgang van het toestel wordt gevormd door een langegolf
hoogfrequentsmoorspoel (lg sm) en een condensator van 500 a
1000 pixF. Aardleidingen van voorzetapparaat en hoofdtoestel door
verbinden. Uitgangscondensator verbinden met antennecontact
hoofdtoestel, öf direct met het stuurrooster der hoogfrequentbuis.
De gloeispanning en positieve voedingsspanning kan men uit het
hoofdtoestel aftakken.
Een technisch fraaier toestel zou ontstaan, wanneer aan het
voorzetapparaat een ingang met op het signaal af te stemmen kring
zou worden gegeven. Dan vervalt men evenwel in al de moeilijk
heden, die aan de éénknopsbediening van een super zijn verbonden.
Daarmede komen problemen aan de orde, die buiten het bestek
van dit „beginnersboek" vallen. 1)
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j) Zie hiervoor „Het Superheterodyneboek" van denzelfden schijver.
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HOOFDSTUK XXXII
DE SUPERREGENERATIEVE ONTVANGER
Naast het systeem van het gewone ontvangtoestel met rechtstreeksche versterking van het aankomend signaal — men spreekt
daarbij wel van een rechten ontvanger of van een cascadetoestel — en het systeem van de superheterodyne met golflengtetransformatie, is er nog een derde stelsel, dat heel merkwaardig
en interessant is, maar dat men tot dusver niet heeft kunnen ont
wikkelen tot eenigszins uitgebreide practische bruikbaarheid. Dat
is het systeem dat als superregeneratieve ontvangst
bekend staat.
Regeneratief is een vreemd woord voor teruggekoppeld en met
s u p e r-regeneratief wordt een stelsel aangeduid, dat door over
matige terugkoppeling kan worden verkregen.
Telefonie, zoo hebben wij vroeger gezegd, wordt door een genereerenden detector vervormd en grootendeels onverstaanbaar ge
maakt. Als men evenwel een roosterdetector overmatig sterk laat
genereeren, gebeurt iets eigenaardigs.
De door den detector zelf opgewekte trillingen worden er tevens
door gelijkgericht, zoodat evenals bij het gelijkrichten van een draaggolf gebeurt, een gelijkspanning ontstaat, die het rooster negatief
maakt. Zoodra een detector oscilleert (genereert) vermindert dus
de anodestroom. Maakt men de terugkoppeling nu overmatig sterk,
dan ontstaan zoo sterke trillingen, dat die door de gelijkrichting
een negatieve gelijkspanning op het rooster doen ontstaan, welke
den anodestroom een oogenblik geheel afsnijdt. Daardoor wordt
het genereeren onderbroken. De hooge negatieve
roosterspanning lekt echter weg door den lekweerstand. Daardoor
keert de detector terug tot een toestand, waarbij het genereeren weer
kan optreden. Zoo ontstaat een toestand van genereeren met snelle
onderbrekingen. Zijn nu roostercondensator en lekweerstand beide
groot, dan duurt het weglekken der lading vrij lang en zijn de
onderbrekingen als een lage toon hoorbaar in de telefoon; met nor
male waarden van 250 ppF en 1 MQ wordt het een doordringende
pieptoon; met kleinere waarden gaat de toon over in onhoorbaar
hoog. Als nu door het verkleinen van roostercondensator en lek-
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weerstand het genereeren niet te veel is verzwakt, blijft na het on
hoorbaar worden van den pieptoon een eigenaardig geruisch hoor
baar.
In dien toestand vertoont de tot overgenereeren gebrach
te detector een bijzondere gevoeligheid voor het ontvangen van
zenders op korte golven.
1
Stemt men op een eenigszins
krachtigen telefoniezender
*
af, dan wordt het geruisch
geheel of ten deele onder
X”
drukt en wordt de modulatie
van den telefoniezender on
vervormd hoorbaar.
Er is slechts een heel een
voudig toestelletje noodig
om met dit wonderlijke ontvangsysteem te experimenteeren. De foto fig. 55 en
het schema figuur 56 geven
een uitvoering aan waarbij
de „spoelen" in den afgestemden roosterkring en in
den plaatkring bestaan uit
draadwindingen, die vlak bij
elkaar op een houten raamp
je zijn gewikkeld. Gebruikt
men in den roosterkring een
draaicondensator van 250
f.ipF, dan haalt men met 2
windingen in elk der kringen op een raampje van 20 Lr—-—-^
X 20 cm een golfbereik van
ongeveer 28 tot 55 meter.
Met 1 winding in elk der Fig. 55. Superregeneratieve ontvanger met
kringen op hetzelfde raamp- enkele detectortriode, voor aansluiting aan
je haalt men 18 tot 33 m.
een afzonderlijk voedingsapparaat, gexj
-j
, , .
schikt voor ontvangst van golflengten van
Het idee, dat hierbij voor- 29 tot 50 meter zonder antenne. Roosterzit is, dat de „spoel"-win- en anodewikkeling bestaan elk uit 2 windingen zelf als raam- dingen, die op het draaibare houten raampantenne zullen dienst ie ziin aangebracht. Zie schema fig. 56.
doen. Elke spoel bezit toch ook reeds een zeker opvangend
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vermogen en naar mate men het oppervlak van de spoel grootèr maakt en afstemt op kortere golven, neemt dit opvangend ver
mogen toe.
De raamantenne is bij het gefotografeerde toestelletje draaibaar
gemaakt door voor de verbindingen buigzame snoertjes te gebrui
ken. In het algemeen doet zich n.1. het verschijnsel voor, dat wan
neer de eerste af gestemde kring van een ontvanger als raamantenne
wordt uitgevoerd, deze antenne een duidelijk richteffect ver
toont. Het raam ontvangt het sterkst, wanneer het in de richting
wijst van den zender, dien men wil ontvangen en het zwakst
(theoretisch heelemaal niet) als het met zijn vlak loodrecht op die
richting staat.
Bij een superregeneratieven ontvanger op korte golf
blijkt echter van dit effect
C2 /
practisch niets. Ook blijft de
ontvangst nagenoeg gelijk
als men het „raam" hier
door twee kleine spoeltjes
vervangt, zoodat men wel
haast moet gaan twijfelen of
het „raam” de eigenlijke opvanger der signalen is.
±C3
Wat de verdere inrichting
|-grmArvvj
betreft, is de schakeling bij
toepassing eener triode ze
♦ ker het eenvoudigst. Van de
Fig. 56. Schema van een superregene- oudere buizen is de E 424
ratieven ontvanger met enkele detector- (E 428) een geschikt type,
buis.
maar beter nog de E 499 of
Geco MH 41.
C, = 150 a 250 /xfx F
C2 = 100 a 150 (Xfx F
C3 = 3000 a 5000 ,«,a F
Rj = regelweerstand 0,1—7 M Q
R2 = aftakbare belastingweerstand voor het plaatstroomapparaat
25000 a 50 000 Q
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Die kunnen een goed met koptelefoon hoorbaar signaal geven
van een aantal telefoniezenders, overdag zoowel als 's avonds. De
anodespanning voor deze buizen kan van 10 tot 70 volt bedragen.
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Veel sterkere signalen, die zelfs zwak uit een luidspreker zijn te
hooren, kunnen verkregen worden met moderne eindpenthoden als
AL 4, EL 3 of Geco MPT 4. Anode- en schermspanning kunnen
dan met voordeel tot 150 of 200 volt worden opgevoerd, maar er
moet een condensator van minstens 4 pF tusschen schermrooster
en kathode worden aangebracht. Overigens kan men met nagenoeg
gelijk succes deze p e n t h o d e n in dit geval als trioden
schakelen door eenvoudig schermrooster en anode direct met
elkaar te verbinden.
Het is gewenscht voor den roostercondensator een houder in
het toestel te monteeren, en eenige verschillende waarden in voorraad
te houden om die ten gebruike bij verschillende buizen gemakkelijk
te kunnen' uitwisselen. Als waarden voor den roostercondensator
komen 50, 100, 150, 200 of 250 pp-F in aanmerking.
De roosterlekweerstand dient beslist van een variabel type te
zijn, waaraan mén waarden kan geven van b.v. 0,1 M Q tot 7 a
10 M Q. Een „Royalty” weerstand type A van Electrad kan hier
goed worden gebruikt, of ook een Bradley-leak of Pilot Adjustograd.
Verder is een condensator van 4000 a 5000 |xjxF noodig, die de
telefoon (of den luidspreker) overbrugt naar kathode.
Met het oog op de wenschelijkheid om voor verschillende buizen
de meest passende anodespanning te kunnen instellen, dient de
voeding te geschieden uit een plaatstroomapparaat, welks belastingweerstand van aftakkingen is voorzien. Heeft men zulk een
voedingsapparaat niet, dan moet in het toestel een spanningsdeeler
R2 (fig. 56) worden aangebracht, die bij aansluiting op de normale
spanning van 250 volt van een willekeurig plaatstroomapparaat
aftakbaar is op bijv. 10, 20, 70 en 150 volt.
Dan is men gereed om te gaan proefstoomen.

HOOFDSTUK XXXIII
PROEVEN MET SUPERREGENERATIEVE ONTVANGST
Om een toestelletje, zooals dat in het vorig hoofdstuk is beschre
ven, te gaan beproeven, kan men het best beginnen met er een
triode met lage anodespanning van 10 a 15 volt in te gebruiken en
met koptelefoon te luisteren.
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Men moet bedenken, dat de versterkerbuis in dit apparaat zonder
kathodeweerstand is geschakeld, dus zonder dat daarvan negatieve
roosterspanning wordt verkregen. Als de buis eens niet tot genereeren werd gebracht, zou bij hooge anodespanning de anodestroom
gevaarlijk hoog kunnen worden. Eerst wanneer genereeren intreedt,
zal aan den lekweerstand een gelijkspanning ontstaan, die het roos
ter negatief maakt. De toestand van overgenereeren doet die nega
tieve spanning zoo groot worden, dat de anodestroom van een
E 424 bij 70 volt anodespanning beneden 1 mA blijft; voor E 499
en MH 41 is het nog veel minder; voor een EL 3 bij 200 volt span
ning hoogstens 10 mA.
Om genereeren te verkrijgen, moeten allereerst de verbindingen
met de raamwikkelingen de goede richting hebben. Daarvoor geldt
weer de bij fig. 50 besproken regel: de aansluitingen voor rooster
en anode liggen kruiselings tegenover elkaar, als de twee
raamwikkelingen dezelfde wikkelingsrichting hebben.
Voor genereeren over het geheele afstembereik moet in de tweede
plaats de roostercondensator groot genoeg zijn.
En in de derde plaats mag de lekweerstand niet al te klein wezen.
Een E 424 of andere triode moet met 10 volt anodespanning
in elk geval gewoon genereeren. De proef daarop kan genomen
worden door aantikken van het roostercontact der raamwikkeling
met den vinger (n a 11 e-v i n g e r-p roef). Valt deze proef nega
tief uit, terwijl de buis toch in goeden staat, verkeert, dan zal één
der raamwikkelingen andersom verbonden moeten worden. Gene
reert de schakeling wél dadelijk, dan zal met wat grooteren .rooster
condensator en op groote waarde gedraaiden lekweerstand ook het
overgenereeren optreden en zich openbaren door een luiden giltoon
in de telefoon. Door den lekweerstand kleiner te maken, moet men
dien giltoon geleidelijk hooger kunnen maken; het karakteristieke geruisch wordt dan hoorbaar. Draait men nu de afstemming over het
geheele bereik, dan moet bij alle standen van den condensator de
laagtonige giltoon met grooten lekweerstand optreden en met
kleiner gedraaiden lekweerstand de giltoon geleidelijk onhoorbaar
hoog worden. Gelukt dat niet, doordat op de langere golvén de
buis in gewoon genereeren terugvalt, dan is de roosterconden
sator voor de toegepaste buis te klein of de anodespanning te laag.
Een te groote roostercondensator zou ten gevolge hebben, dat de
lekweerstand zeer klein moet worden gemaakt om den giltoon
onhoorbaar hoog te doen worden; daardoor zou de buis eveneens
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dit overgenereeren kunnen staken vóórdat de giltoon onhoorbaar kon
worden.
Verloopt alles wèl over het geheele afstembereik volgens onze
beschrijving, dan kan men veilig voor koptelefoonontvangst op on
geveer 70 volt anodespanning overgaan.
Wordt de afstemming nu door de draaggolf van een zender heengedraaid, terwijl de giltoon onhoorbaar hoog is gemaakt en dus
alleen het ruischen wordt gehoord, waarin hier en daar ook wel
interferentietoontjes verschijnen, dan blijkt een wat sterke draaggolf
het ruischen te onderdrukken en na eenig bijregelen van afstemming
en lekweerstand, telefonie tamelijk onvervormd hoorbaar te worden.
Alleen komt op momenten van sluiering het geruisch weer boven,
dat dan hinderlijke vervorming kan veroorzaken.
Voor proeven met eindbuizen en hooge spanningen om sterkere
ontvangst te verkrijgen, bevelen wij controle op den anodestroom
aan met een milli-ampèremeter in serie met de telefoon. Een meter
voor 25 of 50 mA is dan gewenscht, opdat die niet wordt beschadigd als bij de proeven het overgenereeren eens even wordt onderbroken, zoodat de stroom erg oploopt. Grooter draaien van den
lekweerstand, zoodat de lage giltoon weer ontstaat, herstelt gewoon
lijk snel het overgenereeren. Het is dan zaak, door een wat grooteren
roostercondensator dit ,,afslaan” te voorkomen.
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De geschetste, zeer eenvoudige inrichting leent zich niet goed
voor koppeling met een gewone antenne. Zoodra men een eenigszins sterke koppeling aanbrengt, blijkt n.1. het overgenereeren niet
meer zoo goed en betrouwbaar verkregen te kunnen worden. Boven
dien is een superregeneratieve kring, direct met een antenne gekop
peld, één der ergst denkbare stoorders voor een geheele buurt.
De krachtproef om verwijderde zenders te willen ontvangen met
één versterkerbuis aan een zoo uiterst kleine raamantenne moet dan
ook niet opgevat worden als een wat ver gezocht kunststukje, maar
als een vorm, waarin de kennismaking met dit ontvang systeem
met geringe middelen nog eenigszins toelaatbaar lijkt.
Het eigenaardige van een superregeneratieven ontvanger is, dat
met de allergeringste opvangmiddelen ontvangst kan worden ver
kregen, hetgeen op een alles overtreffende gevoeligheid wijst, maar
dat dit toch slechts voor de allersterkste zenders practisch bruik• *
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baar resultaat geeft. Pogingen om die groote gevoeligheid ook voor
zwakkere zenders nut te doen afwerpen, loopen veelal op teleur
stelling uit.
Een technisch behoorlijke oplossing van het koppelen van een
superregeneratieven ontvanger met een antenne zou men moeten
zoeken in het laten voorafgaan van hoogfrequentversterking, zoodat
een grooter aantal zenders tot voldoende sterkte zou worden ge
bracht om het geruisch van den detector volledig te onderdrukken.
Afgezien van de noodzakelijkheid om dan den geheelen detectortrap in een geaarde doos van koper of aluminium af te schermen,
levert de uitvoering van dit denkbeeld echter grootere moeilijkheden
en minder effect op dan men zou verwachten. Wij kunnen hier niet
nader daarbij stilstaan.

Fig. 57. Superregeneratieve ontvanger, speciaal voor golflengten van 4 tot 5
meter, ter verbinding aan een antenne. Een hoogfrequentpenthode met roostertopaansluiting steekt enkel met deze aansluiting uit de rechtsche schermbus, die
den superregeneratieven detectortrap bevat. In de linksche schermbus bevindt
zich een afzonderlijke oscillator, die hier de onderbrekingsfrequentie levert. Links
achter de eindpenthode. Vooraan op de foto (eigenlijk de achterzijde van het
toestel) het voedingsgedeelte met plaatstrooragelijkrichtbuis.
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Het onderbroken genereeren, dat voor superregeneratieve ont
vangst noodig is, kan ook nog op andere manieren verkregen
worden dan hier .is beschreven, bijv. door aan de anode der
detectorbuis geen gelijkspanning toe te voeren, maar een wissel
spanning van onhoorbare frequentie, die met een aparten oscillator
wordt opgewekt, of een mengsel van een gelijkspanning en zulk
een wisselspanning. Met bepaalde buizen, zooals de ouderwetsche
dubbelroosterbuizen — en onder bepaalde voorwaarden ook met
moderne penthoden — kan men de hoogfrequente trilling en de
onhoorbare onderbrekingstrilling zelfs gelijktijdig door één buis
laten opwekken. Volgens sommige onderzoekers biedt het voordeelen wanneer men als onderbrekingstrilling een n i e t-sinusvormige trilling toevoert. Het ligt echter buiten ons bestek om alle
variaties op dit gebied, waarover het laatste woord ook nog lang
niet is gesproken, hier te behandelen.
Laagfrequentversterking kan onder tusschenschakeling van een
laagfrequenttransformator gemakkelijk achter een superregeneratieven detector worden aangebracht.
Onder amateurs zijn superregeneratieve ontvangers in vroegere
jaren nogal eens gebruikt voor verkeer op de zeer korte golflengten
van 5 en
meter. In navolging daarvan zijn zij ook wel toegepast
voor politie- en brandweerradio op dergelijke korte golven. -De
practische beteekenis is verder nog niet groot.
Voor ontvangst op langere golven, boven 50 meter, wordt het
stelsel minder effectief“naar mate de golflengte grooter wordt.

HOOFDSTUK XXXIV
DE ZEEFKRING
Het komt in de practijk voor, dat de onvoldoende selectiviteit
eener toestelschakeling feitelijk slechts door storingen van één enke
len sterken zender hinderlijk aan het licht treedt. In zulk een geval
is dus een redelijk bruikbare toestand te verkrijgen, wanneer men
er maar in slaagt, de ontvangst van dien éénen zender, die last
veroorzaakt, te verzwakken.
Voor dit doel kan een z.g. zeefkring dienen. Een
voorbeeld voor de schakeling van zulk een zeefkring geeft fig. 58;
in serie in de antenne-toevoerleiding is daar de uit een spoel L
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en draaicondensator C samengestelde p a r a 11 e 1-schakeling op
genomen; stemt men den CL-kring af op het storende sig
naal, dan werkt de kring voor die storing als een groote weer
stand, zóodat de storing wordt verzwakt, terwijl alle andere sig
nalen, die in afstemming niet al te dicht bij het storende signaal
liggen, worden doorgelaten. De storing wordt als het ware tegen
gehouden en men spreekt hier dan ook van een stopkring.
De zeefwerking is des te sterker, naarmate men bij zeer goede
spoelkwaliteit de afstemming op het stoorsignaal met grootere spoel
en kleinere waarde van condensator weet tot stand te brengen.
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Fig. 59.
Fig. 58.
Maar andere signalen, die men wèl wil ontvangen, worden door
den stopkring minder gehinderd naar mate juist omgekeerd met
kleine spoel en grooteren condensator op het stoorsignaal wordt
afgestemd.
Ten einde in dat opzicht een instelbare keuze te kunnen maken,
wordt de stopkring wel eens uitgevoerd volgens fig. 59, inductief
gekoppeld met een aftakbare antenne-spoel La, die bijv. totaal
slechts 8 a 10 zeer sterk met L gekoppelde windingen heeft, terwijl
L in het middengolfbereik met een C van 500 141F evenveel win
dingen moeten hebben als een normale afstemspoel, dus 60 a 90.
De transformatorwerking tusschen L en La komt daarop neer, dat
een effect wordt bereikt alsof La werd af gestemd met een conden
sator, die evenveel malen grooter is dan C als het aantal malen
dat La kleiner is dan L.
Met den kring volgens fig. 59 krijgt men dus weliswaar minder
goede onderdrukking van de storing, maar ook minder verzwakking
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van signalen, die in afstemming niet veel van de afstemming van
den stoorder verschillen.
Een andere vorm van zeefkring, die soms nuttig kan wezen, is
de aan het toestel parallel geschakelde s e r i e-kring 'LC van
fig. 60; stemt men den CL-kring weer af op het
\y -•
storende signaal, dan werkt de seriekring voor
die storing als een uiterst kleine weerstand, dus nage
noeg als een kortsluiting van het ontvangtoestel; ter
wijl voor alle andere signalen, die in afstemming ver
schillen van het storende signaal, de kortsluiting niet
of in veel mindere mate aanwezig is. Men spreekt
hier van een kortsluitkring.
De kortsluiting van het toestel voor de storing
Fig. 60.
wordt des te effectiever naar mate de spoel van zeer
goede kwaliteit is en de afstemming op den stoorder wordt bereikt
met kleinere spoelen en grooteren condensator. Maar andere signa
len, die men wèl wil ontvangen, worden minder gehinderd, naar mate
men met grootere spoel en kleineren condensator afstemt. Dit is
dus juist omgekeerd als bij den stopkring.
Uit de figuren is gemakkelijk te zien, dat men gelijktijdig zoowel
een stopkring als een kortsluitzeefkring kan aanbrengen. Dit kan
in moeilijke gevallen bijzonder effectief zijn.
Voor de vervaardiging van zeer goede spoelen voor zeefkringen
raadplege men in het bijzonder hoofdstuk XXIX.
Intusschen zijn de resultaten, die met zeefkringen verkregen wor
den, niet altijd zoo eenvoudig en duidelijk als hier voor de meest
overzichtelijke omstandigheden werd voorgesteld. Het aanbrengen
van een stopkring in de antenne of van een kortsluitkring parallel
aan den toestel-ingang kan n.1. ook de normale afstemmingen van
het toestel verstoren en er kunnen zich verschijnselen bij voordoen,
die zonder dieper theoretisch inzicht zelfs moeilijk zijn te begrijpen.
Ervaringen, die als voorbeeld hiervan kunnen dienen, zijn opge
daan door velen, die gedurende de laatste maanden van den wereld
oorlog in ons land, na den algemeenen roof der radiotoestellen en
het stopzetten der electriciteitsvoorziening in de woningen, met een
eenvoudigen ontvanger met kristaldetector en koptelefoon toch de .
dagelijksche berichten uit Londen geregeld bleven opvangen. Het
toestel met kristaldetector heeft in die donkerste en bangste dagen
onzer vaderlandsche historie nog eens bewezen, van welke onschat
bare waarde het kan zijn, doordat men voor het in bedrijf houden
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ervan zoo geheel onafhankelijk is van lichtnet en van batterijen.
Maar het toonde tevens ook al de nadeelen van zijn tekort aan
selectiviteit. Men kón er, dank zij de groote sterkte der Engelsche
zenders, tevens merkwaardig goed de uitzendingen op korte golven
van ongeveer 50 m en korter mede beluisteren; maar behalve het
door elkaar heen hoorbaar worden van verschillende zenders was
er dan de storing door wegzinken van het geluid in sluiering. Op
de middengolven overstemden de in Nederland zelf werkende zen
ders te veel het geheele golfbereik. Gelukkig bleven dan nog de
uitzendingen van Daventry op de lange golf van 1500 m over, de
eenige zender op lange golf, die in die dagen sterk genoeg was
om op kristal tot hoorbaarheid te worden gebracht en daardoor
betrekkelijk ongestoord. Toch was in vele gevallen op 1500 m nog
een zeefkring noodig om de ontvangst op deze golflengte geheel
bruikbaar te maken.
De uitzendingen, die soms storend door die van Daventry heen
kwamen, waren niet afkomstig van een anderen zender op lange
golf, maar op midden golf. Een nadere verklaring daarvan is
zeker gewenscht. De Duitschers, die na hun inval in Polen de
golflengte van 395 m (758 kHz), toebehoorende aan Kattowice,
voor hun zender Bremen waren gaan gebruiken, hadden daarna
voor de onder den n a a m van „Bremen” gaande uitzendingen den
sterksten, pas in 1940 gereed gekomen Nederlandschen o'mroepzender bij Jaarsveld in beslag genomen en de golflengte daarvan
op die van Bremen gebracht.‘Hierdoor hadden wij in ons land bij
Jaarsveld den krachtigen 301 m zender (in den laatsten tijd van
den oorlog buiten dienst), den Bremenzender op 395 m bij Jaars
veld en den ouden, tijdelijken Lopikzender op 415 m voor den
z.g. Nederlandschen omroep. Van deze drie was de 395 m zoo
sterk, dat op kristal in de meeste gevallen de 415 m er bijna geheel
door werd overstemd en het 395 m programma van „Bremen”
(soms ook als ,,Arnhem" aangeduid) op de lange golf van 1500 m
(Daventry) bleef storen.
Teneinde dus Daventry zoo vrij mogelijk te houden, moest jnen
luisteren op lange golf, met een stopkring voor 395 m.
De merkwaardigheid, die zich daarbij voordeed, was, dat nu in
sommige gevallen de 415 m-zender, die anders te zwak was om
in het middengolfgebied naast „Bremen” goed hoorbaar te worden,
duidelijk te voorschijn kwam in het begin van het lange golfgebied.
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Een verklaring van dit verrassende verschijnsel is daarin te vin
den, dat een afgestemde kring voor een lagere frequentie (langere
golf) werkt als een'zelfinductie en voor een hoogere frequentie (kor
tere golf) als een capaciteit. Daardoor kan een soort van dubbele
afstemming optreden.
Het zou, zooals reeds gezegd, noodig wezen, hier theoretisch
dieper op in te gaan om er een volledige uitlegging van te geven.
De feiten vermelden wij slechts ten einde erop te wijzen, dat een
zeefkring vrij ingewikkelde verstemmingsverschijnselen kan ver
oorzaken.
Dit is in het bijzonder het geval bij zeer eenvoudige toestelschakelingen, waar de antenne direct met den afstemkring zelf is
verbonden. Gelukkig heeft men er bij meer complete apparaten met
losse, inductieve antennekoppeling, minder last van. Toch is het
goed om te weten, dat een zeefkring verstemmend kan werken.
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ALPHABETISCH REGISTER
De cijfers verwijzen naar de hoofdstukken.
A

!
;
■

Aansluitklemmen 4. *
Aantal telefoniezenders 22.
Aantrekking ongelijknamige electrische
ladingen 9.
Aarde is geleidend 2.
Aardleiding 1. 3. Condensator in aardleiding 15.
A-batterij 14.
Achtelecti-odenbuis. Zie Octode.
Afregeling met trimmers. 20. 27.
Afscherming 21. Door schermrooster 24.
Afstemeenheid 27.
Afstemmen op een zender 6. 10.
Afstemming verschoven door zeefkring

33.
Afstooting tusschën gelijknamige ladin
gen 12.
Afvlakcondensator 15.
Afvlaksmoorspoel 15.
Alligatorklem 6.
Ampère 5.
Amplitude 5.
Anode 12.
Anodekring op kortere golf dan roosterkring verhoogt genereerneiging 24.
Antenne 1. 2.
Antenne-aanleg 3.
Antenne-capaciteit 18.
9
Antenne-dcmping 18.
Antenne-zelfinductie 18.
Appleton-laag 23.
Arbeid. Arbeidseffect 5. Omzetting in
warmte 5. Telefoon eischt arbeids
vermogen 10.
Atomen 4.

•i

Audiofrequent 7.
Autodyne 30.
Automatische negatieve roosterspanning 16. 17. Zie ook: Kathodeweerstand.
Automatische sterkteregeling 29.

/
B
Bandfilter 17.
B-batterij 14.
Belastingweerstand voor plaatstrooraapparaat 15. Voor diodedetector 29.
Bevattingsvermogen van een conden
sator 9.
Beveiligingscondensatoren in antenne
en aardleiding 15.
Beveiliging voor de eindpenthode 21.
Binnenshuisantenne 3.
Bodemstraling 23.
Bouwteekening en schema 20.
Brom 13.
Buiten-antenne 2.
Buizen (lampen) 12. Met variable ver
sterking 24.

j

i

c

;

i

Capaciteit 9.
Carborundum-detector 11.
C-batterij 14.
Cenflmeter 9.
Chassis 20. 29.
Cloisons 28.
Condensator 6. Bevattingsvermogen 9.
Wisselstroomweerstand 9. Electrolytische condensator 15. Afvlakconden
sator, opzamel- of reservoircondensator 15. Beveiligingscondensatoren
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10. Radio door zelf doen.

-I

I

/

.
■—K-

»•

I

146

in antenne en aardlciding 15. Voor
terugkoppeling 18. Tweevoudige 19.
Condensator als serieweerstand 13.
Condensatorschaal met zendernamen 27.
Contact 4.
Coulomb 5.
Cylinderspoel 6.
D
Dasseklem 6.
Demping 10. Door antennekoppeling
18.
Dempingsreductie 17.
Derde electrode 14.
Detector. Zie: Diode, kristal-, roosterdetector. Gelijkrichting door detec
tor 4. Overbelasting 24.
Dichtgedrukte roosterdetector 24.
Diode 12. Typen AB 1, AB 2 en CB 1,
12. Gevoeligheidsverbetering bij di
recte voeding van een telefoon 13.
16. Ingebouwd in andere buizen 27.
Directe straling 23.
Direct verhitte kathode 15.
Doode gang 18.
Doorbranden 13.
Draaggolf 4. Veroorzaakt bij rooster
detector negatieve roosterspanning
17.
Draaicondensator 18. Tweevoudige 19.
Drie-electroden-buis 14.
Driekringsrontvanger 27. 28.
Dubbele gelijkrichter 15.
Duodiodc-penthode en -triode 27.
E
Eénknopsafstemming 20;
Effectieve waarde 5.
Eigencapaciteit van spoelen 28.
Eigenfrequentie 10.
Eindversterkerbuizen 16.
E.laag 23.
Electrische stroom 2. 3. Richting 4.
Electroden 12.
Electrolytischce condensator 15. Voor
lage spanning 16.
Electromagnetische verschijnselen 8.

Electronen 24. Aantal 31.
Emissie 12.
Energielooze sturing 14.
F

=

Fading zie sluiering.
Farad 9.
Fittings voor versterkerbuizen. Opbouwtype 20.
F-laag 23.
Fluittoonen bij zwevingsontvangst.
17. 22.
Frequentie 4. Hoorbare 7.
Frequentie-transformatie 30.
G
G, de letter waarmede de roosters
in versterkerbuizen worden aange
duid 16.
Geïoniseerd 23.
Geïsoleerd draad 6.
Geleidende stoffen 2.
Gelijkrichting door detector 4. Dub
bele gelijkrichting 15.
Gelijkstroom 4. Veroorzaakt geen
inductie 9. Kan niet getransfor
meerd worden 13.
Gelijkstroomnet. Diode aan het — 13.
Genereeren 17. Parasitair 24. Onder
broken 31. 32. Overgenereeren 31.
Genereerende detector voor telegrafie-ontvangst 22. Voor super-autodyne 30. Voor superregeneratieve
ontvangst 31.
Genereerproef 18.
Gesloten kring 4.
Gesuperponeerd 14.
Gevoeligheid koptelefoon 1. Rooster
detector 17.
Gezichtsafstand 23.
Giltoon als bij ontvangst van draag
golf de detector genereert 17. 22.
Gloeistroomtransformatoren 13.
Golfbereiken 10.
Golfbereikschakelaar 27.
Golflengte 4.
Golflengte-formule 10.
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Golflengteregeling voor Omroepzenders 22.
Golflengte-transformatie 30.
Golven, lange golven, middengolven,
korte golven, ultra korte golven 10.
Gramofoonweergave met pick-up 19.
H
Handeffect 18.
Heaviside-laag 23.
Henry 58.
Hexode 30.
Honingraatspoelen 26.
Hoogfrequentie-techniek 4.
Hoogfrequente stroomen onhoorbaar 7.
Hoogfrequenttrap 24.
Hoogfrequentverstcrking 24.
Hoogfrequentijzer 27.
Sooclkernen
van — 28.
Hoogohmige telefoon 1.
Hoogte-straling 23.
Hoorbare trillingen 7.
Hulprooster 16.
Hulpspanning voor kristaldetector 11.
I
Indirecte straling 23.
Indirect verhitte kathode 15.
Inductie 8.
Inductieve koppeling 8. 26.
Instabiel 24.
Invoerleiding 3.
Ionen 23.
Ionisatie 23.
Isolatoren 2. 3.
Isoleeren 3.

J
Joule 5.
K
Kathode 12. Direct verhit of indirect
verhit 15.
Kathodeweerstand 14. 16.
Kilo 5.
Kilowattuur 5.
Kompasproef op spoelen 26.

s
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Koppeling 8.
Koptelefoon 1. Gevoeligheidsproef 1.
Constructie 7.
Kortegolf-ontvangst met kristaldetector 10, 30, 33. Kortegolf-spoelen 20.
Kortegolfsmoorspoel 30.
Kortsluitkring 33.
Kristaldetector 1. Gelijkrichtend con
tact 4. Als noodhulp in oorlogs
tijd 33.
Krokodilklem 6.

I

L
Laagfrequent sterkte regeling 29.
Laagfrequent transformator 21. Aan
sluitingen 21.
Laagfrequentversterker. Hoogfrequen
te trillingen te houden buiten den
- 29.
Laagfrequentversterking 14. Met varipenthode 29.
Ladingsstroom van een condensator 9.
Lampen. Zie buizen.
Lekstroom 15.
Lekweerstand. Variabel 31.
Levensduur kristaldetector onbeperkt

11.
Levensgevaar. Wanneer door aanra
king van hooge spanning? 15.
Lichtlamp als serieweerstand 13.
Lichtnet 4,
Litze 28.
Luchtcondensator 6. 9.
Lucht is een isolator 2.
Luidsprekerbevciliging 21.
Luidspreker moet aan toestel verbon
den blijven 19.
M
Magnetisch veld 8. 26.
Mandbodemspoel 8.
Mega 5.
Mengbuis 30.
Metalen als geleiders 2. 3.
Mica condensator 9.
Micro 5. Micromicro 9.
Middelbare waarde 5.
Middenaftakking 6. 13.
MilU 5.
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148Moulatie 4. Hoorbaar door detectie 7.
Morse-alphabet 22.
N
Natte vinger proef 18.
Neertransformecren 13.
Negatieve pool 4.
Negatieve roosterspanning (grooter
dan wisseltopspanning) 14. Automa
tische neg. roosterspanning 16. (zie
ook: kathodeweerstand).
Nulcapaciteit 10.
O
s

.
i
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Octode 30.
Ohm 5.
Omschakelbare:>spoeIen 10. 27.
Ontkoppeling 24.
Opbouwfittings 20.
Open keten 4. 18.
Open spanning 15.
Optische afstand 23.
Opvangend vermogen 1. 10. Voor
lange golven 10. Van een raaman
tenne 31.
Opzamelcondensator 15.
Oscilleeren 17.
Overbelasting 24.
Overgenereeren 31.

Polen eener batterij 4.
Positieve pool 4.
Potentiometer 11. Voor terugkoppe
ling 18.
Primaire wikkeling 13.
Pulseerende stroomstooten 7.
R
Raamantenne 31.
Radiofrequent 7.
Radiogolven 2.
Radiostralen 2.
Rand van genereeren 17.
Reservoir condensator 15.
Resonantie 10.
Richteffect 31.
Richting van electrischen stroom 4.
Rimpel 15.
Roosterdetector 17. Gevoeligheid 17.
18.
Rooster-electrode 14.
Rotordetector 1.

S
Schema en bouwteekening 20.
Schermrooster 16. Spanningsregeling
voor terugkoppeling 19. Aanslui
ting bij direct verhitte C 453 - 21.
Schermroosterstroom 16.
Schermroosterweerstand 16.
Secondaire wikkeling 13.
P
Selectieve versterking door terugkop
Paardekracht 5.
peling 17.
Parallelschakeling 4.
Selectiviteit 6. Door inductieve kop
Parasitaire genereerneigingen 24.
peling 8. Door telefoon opgenomen
Penthode 16. Varipenthode 24. Penarbeidsvermogen doet er schade aan
thode als triode 31.
10.
Perioden 4.
Selectiviteitseischen en golfverdeePertinax-condensator 9.
ling 22.
Pick-upaansluiting bij roosterdetec
Serieschakeling 4.
tor 19.
~ Serieweerstand voor spanningsverlaPieptoon als bij ontvangst van draagging bij gloeidraadvoeding 13.
golf de detector genereert 17. 22.
Sirutor 11.
Plaat-electrode 14.
Sluiering 23.
Plaatstroomapparaat 15. Open span
Sluieringsvervorming 23.
Smoorspoel. Laagfrequent voor plaat
ning 15. Belastingweerstand 15.
stroomapparaat 15. Hoogfrequent
Plaatstroombuis 15.
18. Korte golf 30.
Plaatstroomcombinatie 15.
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Spanningsdeeling 6. 11.
Spanningsval 6. 11. 14.
Spanningsversterkerbuizen 16.
\
Spatieering 20.
Spoelconstructie 6. Cylinderspoel 6.
Mandbodemspoel 8. Wisselstroomweerstand 9. Uitwisselbaar of omscbakelbaar. Constructie met vaste
koppelwikkeling
20.
Constructie
korte golfspoelen 20. Honingraatspoelen 26. Met kernen van hoog
frequent ijzer 28.
Spoelenproef 26.
Spontaan genereeren 24.
Stabiliteit van een hoogfrequenttrap 24.
Stationsschaal 27.
. Sterkteregeling met varipenthode 24.
Sterkteregeling na den detector 29.
Sterkteregeling vóór den detector 24.
29.
Steker. Tweeweg- 1.
Stopkring 33.
Stroom 2. 3. Richting 4.
Sturing 14.
Super-autodyne 30.
Superheterodyne-ontvangst 30.
Superponeeren 14.
Superregeneratieve ontvangst 31.
Syraetrische frontplaatverdeeling 20.

T
Telefoniezender 7.
Telefoon 1. 7. Alleen wisselstroom in
Telefoon hoorbaar 7.
Telegrafie-ontvangst 22.
Terugkoppeling 17. Regeling met draai
bare spoel 17. Met draaicondensator
18. Met spanningsdeeler 18.
Terugkoppeling. Verstemming door —
18. Inwendige — 24. Toestellen zon
der
27.
Terugkoppelspoel 17. Vaststaande —

Trillingen. Gedempte — 10.
Trillingskring 10. Demping 10.
Trimmer 20.
Trimmer-afregeling 27.
Triode 14.
Triode-hexode 30.
Twee-electroden-buis 12.
Tweekringstoestel 19. Met hoogfrequenttrap 24.
Tweelamps-ontvanger 19.

--

U
Uitstraling alleen door hooge frequen
ties 4.
Uitwisselbare spoelen 10.

;]

V
Vangdraad 2.
Varipenthode 24. Laagfrequentversterking met — 29.
Veldsterkte 23.
Verbinding 4.
Verschilfrequentie 22. Bij super 30.
Verschiltoon 22.
Verstemming door terugkoppeling 18.
Door nadering met de hand 18. Door
koppeling der antenne met een LC-*
kring 18.
Vervorming 21.
Vetersnoer 28.
Vierelectrodenbuis 16
Volt 5.
Voorzetapparaat 30.
Vrij uitzicht 2.
Vijfelectrodenbuis 16,

'-A

m'

w

Watt 5.
Watt-seconde 5.
Weergavekwaliteit 21.
Weerstand 2.
Weerstandkoppeling 19.
18.
Westector 11.
Tetrode 16.
Wet van Ohm 5.
Topaansluitingen bij buizen voor roos
Windingsgetallen voor kortegolfspoeter of voor anode 16.
len 30. Voor ijzerkernspoelen 28.
Topwaarde 5.
Transformator 13. Laagfrequent — 21. | Wisselstroom 4. 5. Hoorbare
7.
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Wisselstroombrom 13.
Wisselstroomweerstand. Inductieve
9. Capacitieve — 9.

:
X

U

IJzérkem 13.
IJzerkern-spoelen 27.

Z
Zeefkring 33.
Zelfinductie 9. Wisselstroomweerstand
9. Constateeren van gelijkheid 26.
Zendersterkte 23.
Zeselectrodenbuis. Zie hexode.
Zonnevlekken 23.
Zwevingsontvangst 22.
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